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INDEX TEMATIC A-L

A accepta/ Acceptarea, toleranţa şi iertarea sunt lecţiile ce ne străbat întreaga viaţă. (Jessica Lange)
Dacă ispita plăcerii trebuie respinsă, ispita durerii trebuie acceptată. Ispita plăcerii aduce plăcere simţurilor şi întristare sufletului, iar încercarea, adică ispita durerii, aduce întristare simţirii şi bucurie sufletului.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Dacă s-ar baza toţi pe premiza că lucrurile acceptate ca adevărate sunt într-adevăr adevărate nu ar mai
exista speranţă de progres. (Orville Wright)
Omul trebuie să crească, să cerceteze în, şi prin Dumnezeu care l-a creat. Acceptând ispita, Adam s-a
rupt de Dumnezeu şi a rămas numai la sine, şi în el s-a infiltrat satana, denaturând eul lui prin mândrie
şi provocând apoi ura, minciuna, crima şi toate celelalte. 8.9, vezi Minciuna/
Omul trebuie să-şi aleagă şi nu să-şi accepte destinul. (Paulo Coelho)
Orice adevăr trece prin trei etape. Prima dată, e ridiculizat. A doua oară, negat vehement. A treia oară,
e acceptat ca fiind de la sine înţeles. (Arthur Schopenhauer)
Prin acceptarea suferinţei, Îi dăm voie lui Hristos să participe la suferinţa noastră. (Sfinţii Părinţi)
Truda şi postul, sărăcia şi umilinţa nu sunt grele pentru cei ce le acceptă, ci pentru cei ce nu vor să le
accepte. (Salvianus, scriitor bisericesc din veacul al cincilea)
Un om se consideră cu adevărat liber, atunci când acceptă să devină robul lui Dumnezeu.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
A acoperi/ A întrebat un frate pe Avva Pimen: De voi vedea greşala fratelui meu, bine este să o acopăr? Şi i-a
răspuns lui bătrânul: În orice ceas vom acoperi greşala fratelui nostru şi Dumnezeu o acoperă
pe a noastră, şi în orice ceas o arătăm pe a fratelui şi Dumnezeu o arată pe a noastră.
Acoperi-i-vei pe ei în cortul Tău de împotrivirea limbilor. (Psalmi 30.21)
Cel ce acoperă un păcat caută prietenie, iar cine scoate la iveală un lucru (uitat) desparte pe prieteni.
(Solomon 17.9)
Cine dă la cel sărac nu duce lipsă; iar cine îşi acoperă ochii lui va fi mult blestemat. (Solomon 28.27)
Dacă ai multe fapte bune, poţi uşor să-ţi acoperi cu ele păcatele; dar dacă eşti gol de fapte bune, fiecare păcat îţi face o rană de moarte. Ca să nu se întâmple asta, să ne înarmăm cu fapte bune.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Deci nu vă temeţi de ei, căci nimic nu este acoperit care să nu iasă la iveală şi nimic ascuns care să nu
ajungă cunoscut. (Matei 10.26)
El scoate din întuneric lucrurile ascunse şi aduce la lumină ceea ce era acoperit de umbră. (Iov 12.22)
Fereastra spre lume poate fi acoperită cu un ziar. (Stanislaw Jerzi Lec)
Fericiţi cărora s-au iertat fărădelegile şi cărora s-au acoperit păcatele. (Psalmi 31.1)
Fraţii mei, dacă vreunul va rătăci de la adevăr şi-l va întoarce cineva, să ştie că cel ce a întors pe păcătos
de la rătăcirea căii lui îşi va mântui sufletul din moarte şi va acoperi mulţime de păcate.
(I Petru 5.19, 20)
Iar când se pogora Moise din Muntele Sinai, având în mâini cele două table ale legii, el nu ştia că faţa sa
strălucea, pentru că grăise Dumnezeu cu el. Deci Aaron şi toţi fiii lui Israel, văzând pe Moise că are
faţa strălucitoare, s-au temut să se apropie de el. Atunci i-a chemat Moise şi au venit la el Aaron şi toate căpeteniile obştei şi Moise a grăit cu ei. După aceasta s-au apropiat de el toţi fiii lui Israel şi el le-a
poruncit tot ce-i grăise Domnul în Muntele Sinai. Iar după ce a încetat de a grăi cu ei, Moise şi-a acoperit faţa cu un văl. Când însă intra el înaintea Domnului, ca să vorbească cu El, atunci îşi ridica vălul
până când ieşea; iar la ieşire spunea fiilor lui Israel cele ce i se porunciseră de către Domnul. Şi vedeau fiii lui Israel că faţa lui Moise strălucea şi Moise îşi punea iar vălul peste faţa sa, până când intra din nou să vorbească cu Domnul. (Ieşirea 34.29-35)
Iar Domnul a zis către Moise: "Întindeţi mâna asupra mării, ca să se întoarcă apele asupra Egiptenilor, asupra carelor lor şi asupra călăreţilor lor". Şi şi-a întins Moise mâna asupra mării şi spre ziuă s-a întors
apa la locul ei, iar Egiptenii fugeau împotriva apei. Şi aşa a înecat Dumnezeu pe Egipteni în mijlocul mării. Iar apele s-au tras la loc şi au acoperit carele şi călăreţii întregii oştiri a lui Faraon, care intrase du-
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pă Israeliţi în mare, şi nu a rămas nici unul dintre ei. Fiii lui Israel însă au trecut prin mare ca pe uscat şi
apa le-a fost perete la dreapta şi stânga lor. (Ieşirea 14.26-29)
Iertarea este veşmântul care acoperă orgoliile şi mândriile nemăsurate. Iertarea ne smereşte, iertarea ne
înalţă. Cine iartă, învinge întotdeauna. (Părintele Dumitru Păduraru)
În vremea aceea, Moise păştea oile lui Ietro, preotul din Madian, socrul său. Şi depărtându-se odată cu
turma în pustie, a ajuns până la muntele lui Dumnezeu, la Horeb; iar acolo i S-a arătat îngerul Domnului
într-o pară de foc, ce ieşea dintr-un rug; şi a văzut că rugul ardea, dar nu se mistuia. Atunci Moise şi-a
zis: "Mă duc să văd această arătare minunată: că rugul nu se mistuieşte". Iar dacă a văzut Domnul că
se apropie să privească, a strigat la el Domnul din rug şi a zis: "Moise! Moise!". Şi el a răspuns: "Iatămă, Doamne!" Şi Domnul a zis: "Nu te apropia aici! Ci scoate-ţi încălţămintea din picioarele tale, că
locul pe care calci este pământ sfânt!" Apoi i-a zis iarăşi: "Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul
lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov!" Şi şi-a acoperit Moise faţa sa, că se
temea să privească pe Dumnezeu. Zis-a Domnul către Moise: "Am văzut necazul poporului Meu în
Egipt şi strigarea lui de sub apăsători am auzit şi durerea lui o ştiu. M-am pogorât dar să-l izbăvesc din
mâna Egiptenilor, să-l scot din tara aceasta şi să-l duc într-un pământ roditor şi larg, în ţara unde curge
miere şi lapte, în ţinutul Canaaneilor, al Heteilor, al Amoreilor, al Ferezeilor, al Ghergheseilor,
al Heveilor şi al Iebuseilor. (Ieşirea 3.1-8)
Întru strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat; Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină; Cel ce
întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui; Cel ce pui norii suirea Ta;
Cel ce umbli peste aripile vânturilor; Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc; Cel
ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui şi nu se va clătina în veacul veacului. (Psalmi 103.2-6)
Mândria nu reuşeşte niciodată ca atunci când este acoperită de modestie. (Antoine Gombaud, chevalier
de Méré)
Modestia acoperă întotdeauna meritul fără însă a-l ascunde. (Benjamin Franklin)
Păzeşte-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor; cu acoperământul aripilor Tale acoperă-mă de faţa necredincioşilor care mă necăjesc pe mine. Vrăjmaşii mei sufletul meu l-au cuprins; cu grăsime
inima lor şi-au încuiat, gura lor a grăit mândrie. (Psalmi 16.8-10)
Pe prieten a-l acoperi nu mă voi ruşina şi de la faţa lui nu mă voi ascunde deloc. (Ecclesiasticul 22.28)
S-a suit deci Moise şi Iosua în munte şi un nor a acoperit muntele. Slava Domnului s-a pogorât pe
Muntele Sinai şi l-a acoperit norul şase zile, iar în ziua a şaptea a strigat Domnul pe Moise din mijlocul norului. Chipul slavei Domnului de pe vârful muntelui era în ochii fiilor lui Israel, ca un foc mistuitor. Şi s-a suit Moise pe munte şi a intrat în mijlocul norului; şi a stat Moise pe munte patruzeci
de zile şi patruzeci de nopţi. (Ieşirea 24.15-18)
Să îndurăm suferinţele, căci nimeni nu se încununează dacă n-a fost rănit în luptă şi n-a fost acoperit
de praf. (Sfântul Vasile cel Mare)
Smerenia este acoperământul faptelor bune. 7.1
Speranţa este valul naturii care acoperă nuditatea adevărului. (Alfred Nobel)
Şi a grăit Domnul cu Moise şi a zis: "Am auzit cârtirea fiilor lui Israel. Spune-le dar: Diseară carne veţi
mânca, iar dimineaţă vă veţi sătura de pâine şi veţi cunoaşte că Eu, Domnul, sunt Dumnezeul vostru".
Iar, dacă s-a făcut seară, au venit prepeliţe şi au acoperit tabăra, iar dimineaţa, după ce s-a luat roua
dimprejurul taberei, iată, se afla pe faţa pustiei ceva mărunt, ca nişte grăunţe, şi albicios, ca grindina pe
pământ. Şi văzând fiii lui Israel, au zis unii către alţii: "Ce e asta?" Că nu ştiau ce e. Iar Moise le-a zis:
"Aceasta e pâinea pe care v-o dă Dumnezeu să o mâncaţi. Iată ce a poruncit Domnul: Adunaţi fiecare
cât să vă ajungă de mâncat; câte un omer de om, după numărul sufletelor voastre; fiecare câţi are în
cort, atâtea omere să adune!" (Ieşirea 16.11-16)
Şi întorcându-Se către ele, Iisus le-a zis: Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeţi pe Mine, ci pe voi plângeţi-vă şi pe copiii voştri. Căci iată, vin zile în care vor zice: Fericite sunt cele sterpe şi pântecele
care n-au născut şi sânii care n-au alăptat! Atunci vor începe să spună munţilor: Cădeţi
peste noi; şi dealurilor: Acoperiţi-ne. (Luca 23.28-30)
Şi şi-a întins Aaron mâna sa asupra apelor Egiptului şi ele au scos broaşte; şi au ieşit broaşte şi au
acoperit pământul Egiptului. (Ieşirea 8.6)
Teamă şi cutremur au venit asupra mea şi m-a acoperit întunericul. Şi am zis: Cine-mi va da mie aripi ca
de porumbel, ca să zbor şi să mă odihnesc? Iată m-aş îndepărta fugind şi m-aş sălăşlui în pustiu.
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(Psalmi 54.5-7)
Ura aduce ceartă, iar dragostea acoperă toate cusururile. (Solomon 10.12)
Urgie mare este femeia beţivă şi ruşinea sa nu o va acoperi nimic. (Ecclesiasticul 26.9)
A ademeni/ Atunci, păzeşte-te, să nu se ademenească inima ta, ca să uiţi pe Domnul Care te-a scos din pământul
Egiptului şi din casa robiei. (Deutoronomul 6.12)
Domnul cel Atotputernic prin mâna unei femei i-a nimicit, căci Olofern al lor n-a fost doborât de tineri
voinici, şi nici feciorii uriaşilor nu l-au lovit pe el, şi nici nu i-au stat împotrivă oameni înalţi ca munţii, ci
Iudita, fiica lui Merari, l-a dezarmat cu frumuseţea feţei ei. Căci ea s-a dezbrăcat de veşmintele ei de
văduvie pentru întărirea celor întristaţi ai lui Israel; ea şi-a uns faţa cu miresme, şi-a prins părul sub turban şi s-a îmbrăcat cu veşmânt de in, ca să-l ademenească. Cu sandalele ei i-a luat ochii, frumuseţea
ei i-a robit inima, şi cu sabia i-a retezat capul. Perşii s-au îngrozit de îndrăzneala ei şi Mezii de
cutezanţa ei. (Iudita 16.5-10)
Iar în ziua a şaptea au zis aceia către femeia lui Samson: "Ademeneşte pe bărbatul tău să dezlege ghicitoarea; altfel te vom arde cu foc pe tine şi casa tatălui tău; ne-aţi chemat, oare, ca să ne jefuiţi?"
(Judecători 14.15)
Încetează, fiul meu, să asculţi ademenirea şi să te laşi îndepărtat de învăţăturile înţelepte.
(Solomon 19.27)
O, galateni fără de minte, cine v-a ademenit pe voi, să nu vă încredeţi adevărului, - pe voi, în ochii cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos răstignit? (Galateni 3.1)
Până să ia împrumutul, sărută mâna celui ce-i dă şi pentru banii aproapelui vorbeşte cu glas ademenitor,
iar când este vremea să întoarcă tărăgănează, şi se apără cu cuvinte de lene şi învinuieşte vremea.
(Ecclesiasticul 29.5, 6)
Spune înţelepciunii: "Tu eşti sora mea!", şi numeşte priceperea prietena ta, ca ea să te păzească de femeia
străină, de femeia altuia, ale cărei cuvinte sunt ademenitoare. (Solomon 7.4, 5)
Şi sculându-se, s-a împodobit cu veşmintele ei şi cu tot felul de podoabe femeieşti, iar roaba ei s-a dus
înainte şi i-a întins blana înaintea lui Olofern, pe care Bagoas i-o dăduse Iuditei pentru trebuinţa ei zilnică, ca să se poată întinde pe ea ca să mănânce. Şi Iudita a intrat şi s-a aşezat. Şi inima lui Olofern
a fost cu totul răpită şi mintea lui tulburată, căci el dorea mult să fie împreună cu ea. Şi din ziua în
care o văzuse, el căuta prilejul s-o ademenească. (Iudita 12.15, 16)
Un ocărâtor este vinul, un zurbagiu băutura îmbătătoare şi oricine se lasă ademenit nu este înţelept.
(Solomon 20.1)
A aduce/ A zis către ei: Aţi adus la mine pe Omul acesta, ca pe un răzvrătitor al poporului; dar iată eu, cercetându-L
în faţa voastră, nici o vină n-am găsit în acest Om, din cele ce aduceţi împotriva Lui. (Luca 23.14)
A-ţi aduce aminte de Dumnezeu e mai necesar decât a respira. 6.5
Adevărat, adevărat zic vouă că dacă grăuntele de grâu, când cade în pământ, nu va muri, rămâne singur;
iar dacă va muri, aduce multă roadă. Cel ce îşi iubeşte sufletul îl va pierde; iar cel ce îşi urăşte sufletul în lumea aceasta îl va păstra pentru viaţa veşnică. (Ioan 12.24, 25)
Adevărata cinstire pe care o acordăm Fiului lui Dumnezeu, ca şi cea pe care o aducem lui Dumnezeu,
ca părinte, constă mai ales într-o viaţă cinstită. (Origen)
Adu-ţi la lumină inconştientul, altfel îţi va conduce el viaţa, şi tu îi vei spune destin. (Carl Gustav Jung,
medic psihiatru şi psiholog elveţian)
Aducerea aminte a răului este rugina sufletului. (Sfântul Ioan Scărarul)
Aduceţi jertfe şi intraţi în curţile Lui. Închinaţi-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. (Psalmi 95.8)
Am învăţat să pun alături de alte virtuţi şi prietenia, aducându-mi aminte de cel care a spus cu înţelepciune, referindu-se aici la Aristotel, că prietenul e un al doilea eu. (Sfântul Vasile cel Mare)
Am observat că tot timpul îndurarea aduce rezultate mai bune decât justiţia strictă. (Abraham Lincoln)
Apoi a mai zis iarăşi Domnul Dumnezeu către Noe: "Iată, ca semn al legământului, pe care-l închei cu voi
şi cu tot sufletul viu ce este cu voi din neam în neam şi de-a pururi, pun curcubeul Meu în nori, ca să fie
semn al legământului dintre Mine şi pământ. Când voi aduce nori deasupra pământului, se va arăta
curcubeul Meu în nori, şi-Mi voi aduce aminte de legământul Meu, pe care l-am încheiat cu voi şi cu
tot sufletul viu şi cu tot trupul, şi nu va mai fi apa potop, spre pierzarea a toată făptura. Va fi deci curcubeul Meu în nori şi-l voi vedea, şi-Mi voi aduce aminte de legământul veşnic dintre Mine şi pământ şi
tot sufletul viu din tot trupul ce este pe pământ!" (Facerea 9.12-16)
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Apoi Domnul mi-a spus: "Tu să nu te rogi pentru poporul acesta spre binele lui. De vor posti, nu voi auzi
strigarea lor; de vor aduce arderi de tot şi prinoase, nu voi primi, ci cu sabie, cu foamete şi cu
molimă îi voi pierde". (Ieremia 14.11, 12)
Atât optimistul, cât şi pesimistul şi-au adus contribuţia la dezvoltarea societăţii. Optimistul a inventat
avionul şi pesimistul paraşuta. (Gladys Bronwyn Stern)
Căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor, şi sufletului lor îşi întind ei laţuri. Aceasta este soarta
celor lacomi de câştig; lăcomia le aduce pierderea vieţii. (Solomon 1.18, 19)
Căci întristarea cea după Dumnezeu aduce pocăinţă spre mântuire, fără părere de rău; iar întristarea lumii
aduce moarte. Că iată, însăşi aceasta, că v-aţi întristat după Dumnezeu, câtă sârguinţă v-a adus, ba
încă şi dezvinovăţire şi mâhnire şi teamă şi dorinţă şi râvnă şi ispăşire! Întru totul aţi dovedit că voi
înşivă sunteţi curaţi în acest lucru. (II Corinteni 7.10, 11)
Căci unul este Dumnezeu, unul este şi Mijlocitorul între Dumnezeu şi oameni: omul Hristos Iisus, Care S-a
dat pe Sine preţ de răscumpărare pentru toţi, mărturia adusă la timpul său. (I Timotei 2.5, 6)
Când îţi aduci aminte de Dumnezeu înmulteşte rugăciunea, ca atunci când Îl uiţi, Domnul să-Şi aducă
aminte de tine. (Sfântul Marcu Ascetul)
Ce folos aduc banii în mâna celui nebun? Ar putea dobândi înţelepciune, dar nu are pricepere.
(Solomon 17.16)
Ce se va întâmpla cu omul, când Dumnezeu îşi va întoarce pivirea Sa dreaptă asupra sufletului său şi nu va
găsi nimic bun întrânsul? Aduceţi-vă aminte ce-a păţit smochinul în care Domnul nu a găsit
niciun fel de rod. (Sfântul Tihon din Zadonsk)
Cei care îşi aduc aminte de iad, nu vor ajunge acolo. Cei care nu-şi aduc aminte, nu vor scăpa de el.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Cel ce e smerit în cugetul său şi împlineşte o lucrare duhovnicească, când citeşte dumnezeieştile Scripturi
pe toate le aduce în legătură cu sine şi nu cu altul. (Sfântul Marcu Ascetul)
Dacă ispita plăcerii trebuie respinsă, ispita durerii trebuie acceptată. Ispita plăcerii aduce plăcere simţurilor şi întristare sufletului, iar încercarea, adică ispita durerii, aduce întristare simţirii şi bucurie sufletului.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Dacă maurii au civilizat Spania după ce au cucerit-o, mongolii au cucerit Rusia fără să-i aducă algebra.
(Puşkin)
Dacă-şi va aduce aminte omul de păcatele sale, Dumnezeu va lua de la el trândăvia.(Sfântul Ioan Scărarul)
Darul cu care fiecare a fost înzestrat să-l aibă de la Dumnezeu, să-l înmulţească spre facerea de bine,
aducând folos multora, căci nimeni nu este neîmpărtăşit de bunătatea lui Dumnezeu.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Daţi băutură îmbătătoare celui ce este gata să piară şi vin celui cu amărăciune în suflet, ca să bea şi să uite
sărăcia şi să nu-şi mai aducă aminte de chinul lui. (Ecclesiastul 31.6, 7)
De aceea, cel căruia i se pare că stă neclintit să ia seama să nu cadă. Nu v-a cuprins ispită care să fi fost
peste puterea omenească. Dar credincios este Dumnezeu; El nu va îngădui ca să fiţi ispitiţi mai mult
decât puteţi, ci odată cu ispita va aduce şi scăparea din ea, ca să puteţi răbda.
(I Corinteni 10.12, 13)
Deci, dacă îţi vei aduce darul tău la altar şi acolo îţi vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta,
lasă darul tău acolo, înaintea altarului, şi mergi întâi şi împacă-te cu fratele tău şi apoi, venind,
adu darul tău. (Matei 5.23, 24)
Diavolul ne aduce în minte, în timpul rugăciunii, toate lucrările şi părerile oamenilor, îngrămădeşte toate
grijile şi ne aduce cele mai bune soluţii ale problemelor care ne preocupă. 9.10
Diavolul nu poate să se apropie de om, sau să-i aducă ispite, dacă Dumnezeu nu îngăduie.
(Sfântul Isaac Sirul)
Este un lucru bun să citeşti cărţi de citate, pentru că citatele, atunci când sunt gravate în memorie, îţi aduc gânduri bune. (Winston Churchill)
Făcând vâlvă în jurul jignirii ce ţi s-a adus nu micşorezi amărăciunea, dar măreşti ruşinea. (Boccaccio)
Făţărnicia este omagiul pe care viciul îl aduce virtuţii.( François de La Rochefoucauld)
Fericit este bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se va lua cununa vieţii, pe care a făgăduit-o
Dumnezeu celor ce Îl iubesc pe El. Nimeni să nu zică, atunci când este ispitit: De la Dumnezeu sunt
ispitit, pentru că Dumnezeu nu este ispitit de rele şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni. Ci fiecare este is-
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pitit când este tras şi momit de însăşi pofta sa. Apoi pofta, zămislind, naşte păcat, iar păcatul, odată
săvârşit, aduce moarte. (Iacob 1.12-15)
Fericirea nu depinde de ce eşti sau de ce ai, ci doar de ceea ce gândeşti. Mulţumirea aduce fericire chiar
şi săracului, iar nemulţumirea aduce sărăcie chiar şi bogatului. Viitorul vine către noi bucăţică după bucăţică, puţin câte puţin. Nu ştim niciodată ce ne aşteaptă, dar dacă păstrăm o atitudine pozitivă, va fi
mereu loc pentru o nouă şansă şi vom putea fi mulţumiţi. (Confucius)
Gândul cu care ai dat, acela îţi aduce răsplata. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Iar sămânţa semănată în pământ bun este cel care aude cuvântul şi-l înţelege, deci care aduce rod şi face:
unul o sută, altul şaizeci, altul treizeci. (Matei 13.23)
Întâmplarea dureroasă face pe înţelept să-şi aducă aminte de Dumnezeu, şi întristează pe măsura ei
pe cel ce a uitat de Dumnezeu. (Sfântul Marcu Ascetul)
Întristarea cea după Dumnezeu aduce mântuirea. (Sfântul Vasile cel Mare)
Înţeleptul merge pe cărarea vieţii ce duce în sus, ca să ocolească drumul iadului care merge în jos.
(Solomon 15.24)
Învierea lui Hristos aduce în inima omului nădejdea mântuirii 11.21
Mai cumplită este deznădejdea decât păcatul. Cel care şi-a pierdut speranţa a pierdut totul. Şi Iuda şi Petru au păcătuit; cel dintâi a căzut în deznădejde, curmându-şi viaţa, cel de al doilea a căzut în deznădejde, dar s-a ridicat prin speranţă, iar căinţa i-a adus iertarea lui Dumnezeu. (Ioan Carpatinul)
Marea asceză înseamnă a răbda bolile şi a aduce cântări de mulţumire lui Dumnezeu. (Amma Sincletica)
Mustrarea de conştiinţă aduce multă trezvie minţii. 9.14
Neîncrederea în adevăr aduce moarte, după cum încrederea în adevăr aduce viaţă. (Pitagoreanul Filon,
autorul cărţii “Despre Moise”)
Nepătimirea aduce cu sine lipsa de tulburare a inimii omului. 12.5
Nimic nu aduce atâta odihnă şi linişte sufletului nostru, ca bunătatea şi smerenia.(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nimic nu este mai dulce pentru un copil decât mama. Da, copii, iubiţi-vă mama! Viaţa nu vă aduce nicio
altă dragoste care să facă atâta bine. (Euripide)
Nu socotiţi că am venit să aduc pace pe pământ; n-am venit să aduc pace, ci sabie. (Matei 10.34)
Numai binecuvântarea Domnului îmbogăţeşte, iar truda zadarnică nu aduce spor. (Solomon 10.22)
O afacere care aduce numai bani, este o afacere proastă. (Henry Ford)
Ocara de la oameni aduce întristare inimii, dar se face pricină de curăţie celui ce o rabdă.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Omul nu este creat doar pentru a îngriji şi conduce lumea, ci şi pentru a o transfigura, pentru a o
transforma în lumină şi a o aduce ca ofrandă de mulţumire Creatorului. 6.3
Orice rău aduce mai multă vătămare celui care-l face decât celui care-l îndură. (Sfântul Toma de Aquino)
Păziţi-vă deci de vorbele cârtitoare şi deşarte şi feriţi limba voastră de clevetire, fiindcă vorba cea mai tainică nu va trece fără pedeapsă şi gura mincinoasă aduce sufletului moarte. (Cartea înţelepciunii
lui Solomon 1.11)
Pentru robii stomacului, pântecele este Dumnezeu sensibil. Prin lăcomie, omul aduce jertfă pântecelui şi
gurii sale, în loc să aducă jertfă curată lui Dumnezeu. (Sfântul Grigorie Palama)
Pizma şi mânia împuţinează zilele şi grija aduce bătrâneţile mai înainte de vreme. (Ecclesiasticul 30.25)
Psihicul are două părţi: conştientul şi inconştientul. Sinele este centrul inconştientului; Eul este centrul conştientului. Cu aducerea inconştientului în conştient, Sinele este mărit, iar Eul redus. Reducerea Eului
este un lucru bun, deoarece mai puţine dorinţe sunt create şi activate, permiţând seninătatea.
(Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)
Răbdarea şi timpul îţi aduc mai multe decât puterea şi pasiunea. (La Fontaine)
Răutatea şi de la Dumnezeu pe oameni i-a îndepărtat şi pe unii de alţii ne-a dezbinat. De aceea, cu toată
osârdia să căutăm fapta cea bună, care şi la Dumnezeu ne aduce şi pe unii cu alţii ne uneşte.
(Avva Isidor)
Să faci corăbiei o fereastră la un cot de la acoperiş, iar uşa corăbiei să o faci într-o parte a ei. De asemenea să faci într-însa trei rânduri de cămări: jos, la mijloc şi sus. Şi iată Eu voi aduce asupra pământului
potop de apă, ca să pierd tot trupul de sub cer, în care este suflu de viaţă, şi tot ce este pe pământ va
pieri. Iar cu tine voi face legământul Meu; şi vei intra în corabie tu şi împreună cu tine vor intra fiii tăi,
femeia ta şi femeile fiilor tăi. (Facerea 6.16-18)
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Să ne aducem aminte necontenit de Dumnezeu, iar acest lucru se înfăptuieşte mai ales prin
rugăciune. (Sfântul Vasile cel Mare)
Să ne aducem aminte neîncetat de moarte, să ne supraveghem imaginaţia pentru ca satana să nu poată
făuri gânduri mincinoase. (Sfântul Isihie Sinaitul)
Să nu vă îndepărtaţi de Hristos, căci este o fericire a suferi pentru El. (Sfântul Mucenic Trifon a refuzat
să aducă jertfă zeilor şi-i îndemna şi pe ceilalţi creştini să nu se îndepărteze de Hristos.
A murit în urma torturilor în anul 202)
"Scoală şi du-te la Sarepta Sidonului şi şezi acolo, căci iată am poruncit unei femei văduve să te hrănească!" Şi s-a sculat el şi s-a dus la Sarepta. Şi când a ajuns la porţile cetăţii, iată o femeie văduvă aduna
vreascuri şi a chemat-o Ilie şi i-a zis: "Adu-mi puţină apă ca să beau! " Şi s-a dus ca să-i aducă, dar
Ilie a strigat-o şi i-a zis: "Adu-mi şi o bucată de pâine să mănânc!" (III Regi 17.9-11)
Se cuvine să te mărturiseşti fără ruşinare, căci ruşinarea pe care o înfrângi când te mărturiseşti îţi aduce
mărire şi dar de la Dumnezeu. De ce te ruşinezi păcătosule? Când ai făcut păcatul nu te-ai
ruşinat şi acum când cauţi să-l uşurezi, te ruşinezi? Nu ştii că ruşinea aceasta este de la diavol, care când face păcatul îţi dă îndrăzneală şi neruşinare, iar când îl mărturiseşti îţi dă
frică şi ruşinare? ….. (Sfântul Nicodim Aghioritul, vezi Păcatul/)
Sfânta Liturghie, care are în centru prefacerea darurilor de pâine şi de vin în Trupul şi Sângele Domnului,
o săvârşim sau participăm la ea, în primul rând spre aducere aminte de jertfa Mântuitorului Hristos,
pentru mântuirea noastră şi spre împlinirea poruncii pe care Mântuitorul a rostit-o la cina cea de taină: Aceasta să faceţi întru pomenirea Mea. (Din învăţăturile Bisericii)
Sufletul bun, gândul curat şi conştiinţa sănătoasă sunt cele mai bune jertfe care i se pot aduce lui
Dumnezeu. (Minucius Felix)
Sunt prieteni aducători de nenorocire; dar este şi câte un prieten mai apropiat decât un frate.
(Solomon 18.24)
Şi aduceau la El copii, ca să-Şi pună mâinile peste ei, dar ucenicii certau pe cei ce-i aduceau. Iar Iisus,
văzând, S-a mâhnit şi le-a zis: Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este
împărăţia lui Dumnezeu. Adevărat zic vouă: Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un copil nu
va intra în ea. Şi, luându-i în braţe, i-a binecuvântat, punându-Şi mâinile peste ei. (Marcu 10.13-16)
Şi iată Eu voi aduce asupra pământului potop de apă, ca să pierd tot trupul de sub cer, în care este suflu
de viaţă, şi tot ce este pe pământ va pieri. Iar cu tine voi face legământul Meu; şi vei intra în corabie
tu şi împreună cu tine vor intra fiii tăi, femeia ta şi femeile fiilor tăi. (Facerea 6.17, 18)
Şi nu numai atât, ci ne lăudăm şi în suferinţe, bine ştiind că suferinţa aduce răbdare, şi răbdarea încercare,
şi încercarea nădejde Iar nădejdea nu ruşinează pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în
inimile noastre, prin Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă. (Romani 5.3-5)
Şi regele s-a mâhnit adânc, dar pentru jurământ şi pentru cei ce şedeau cu el la masă, n-a voit s-o întristeze. Şi îndată trimiţând regele un paznic, a poruncit a-i aduce capul. (Marcu 6.26, 27)
Tăcerea femeilor le aduce respect. (Sofocle)
Toată slava fiicei Împăratului este înăuntru, îmbrăcată cu ţesături de aur şi prea înfrumuseţată. Aduce-sevor Împăratului fecioare în urma ei, prietenele ei se vor aduce ţie. Aduce-se-vor întru veselie şi
bucurie Aduce-se-vor în palatul Împăratului. (Psalmi 44.15-18)
Ţinerea de minte a răului se dizolvă în aducerea aminte de frica lui Dumnezeu şi de frica sfârşitului.
(Sfântul Efrem Sirul)
Un dar micuţ de Crăciun pentru un sărman poate aduce veselie timp de un an. (Walter Scott)
Un inventator este un om care priveşte în jurul lui şi nu este mulţumit de lucruri aşa cum sunt. Vrea să îmbunătăţească tot ceea ce vede, vrea să aducă foloase lumii. (Alexander Graham Bell)
Ura aduce ceartă, iar dragostea acoperă toate cusururile. (Solomon 10.12)
Varga şi certarea aduc înţelepciune, iar tânărul care este lăsat (în voia apucăturilor lui) face ruşine maicii
sale. (Solomon 29.15)
Vântul aduce ploaia, gluma – bătaia. (Proverb persan)
Vântul de la miazănoapte aduce ploaie şi limba clevetitoare aduce o faţă mâhnită. (Solomon 25.23)
Viaţa fără Hristos, moarte este, iar moartea pentru El înseamnă viaţă. (Sfântul Zenovie, episcopul Ciliciei,
când i s-a cerut să se lepede de Hristos şi să aducă jertfă zeilor pentru a scăpa cu viaţă.)
Vorba dulce mult aduce. (Proverb)
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Zăbava aduce pierdere, amânare, pericol. (Desiederius Erasmus)
A aduna/ Adunarea minţii. 1.1, 2.3
Adunarea minţii în ea însăşi. 2.1
Adună înţelepciune, dobândeşte pricepere! Nu le uita şi nu te depărta de la cuvintele gurii mele!
(Solomon 4.5)
Bogat nu este cel care adună mult, ci acela care dăruieşte mult. (Sfântul Vasile cel Mare)
Cei pe care adevărul şi înţelepciunea îi conduc în viaţă, pot aduna miere şi de buruieni. (William Cowper)
Cel care îşi zideşte casă cu bani străini asemenea este celui care îşi adună pietre de mormânt.
(Ecclesiasticul 21.9)
Cel ce adună în timpul verii este un om prevăzător, iar cel care doarme în vremea secerişului este de ocară.
(Solomon 10.5)
Cine nu este cu Mine este împotriva Mea şi cine nu adună cu Mine risipeşte. (Matei 12.30)
Cuvântul adună Biserica pentru a se întrupa în ea. (Teologul Alexander Schmemann)
De aceea facem semnul crucii înainte de rugăciune, ca să ne ordoneze şi să ne adune, să ne cuprindă gândurile şi inima şi voinţa în Dumnezeu. După rugăciune, ca să rămână în noi ceea ce ne-a dăruit
Dumnezeu, ca să ne apere de primejdii. (Romano Guardini, 8.7)
Deci adunaţi fiind ei, Pilat le-a zis: Pe cine voiţi să vi-l eliberez, pe Baraba sau pe Iisus, care se zice
Hristos? Că ştia că din invidie L-au dat în mâna lui. (Matei 27.17, 18)
Există o singură Biserică adevărată, aceea care este cu adevărat veche, în care potrivit planului lui
Dumnezeu sunt adunati drepţii pentru că există un singur Dumnezeu şi un singur Domn. De aceea,
se cuvine laudă Bisericii pentru singularitatea ei, fiind o copie a principiului unic. Biserica cea Una
este moştenitoarea Celui care prin fire este Unic şi pe această Biserică se silesc ereziile s-o împartă în multe biserici. Spunem deci că numai Biserica Veche şi Universală este una şi în ce priveşte
fiinţa ei, si în ceea ce priveşte începutul ei, şi în ceea ce priveşte superioritatea ei.
(Cuviosul Clement Alexandrinul)
Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale
cui vor fi? Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună comori sieşi şi nu se îmbogăţeşte în Dumnezeu.
(Luca 12.16-21)
Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci şi cu pietre ucizi pe cei trimişi la tine; de câte ori am voit
să adun pe fiii tăi, după cum adună pasărea puii săi sub aripi, dar nu aţi voit. (Matei 23.37)
Lucrul cel mai important nu este numărul de idei adunate în mintea ta, ci legile care le uneşte.
(Titu Maiorescu)
Mâna leneşilor pricinuieşte sărăcie, iar mâna celor înţelepţi adună avuţii. (Solomon 10.4)
Nu aduna bani, adună-te cu oameni buni! (Nikolai Gogol)
Nu judecaţi oamenii după cei cu care se adună. Nu uitaţi că Iuda avea amici ireproşabili.
(Ernest Hemingway)
Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde molia şi rugina le strică şi unde furii le sapă şi le fură. Ci adunaţivă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă şi nu le fură.
(Matei 6.19, 20)
Sârguiţi-vă, dar, să vă adunaţi mai des pentru Euharistia lui Dumnezeu şi spre slava Lui. Când vă adunaţi
des sunt nimicite puterile satanei, iar prin unirea credinţei voastre se risipeşte prăpădul lui.
(Sfântul Ignatie Teoforul)
Un om care rătăceşte de pe drumul înţelepciunii, se va odihni curând în adunarea celor morţi.
(Solomon 21.16)
Unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor. (Matei 18.20)
Văzând însă poporul că Moise întârzie a se pogorî din munte, s-a adunat la Aaron şi i-a zis: "Scoală şi
ne fă dumnezei, care să meargă înaintea noastră, căci cu omul acesta, cu Moise, care ne-a scos din
ţara Egiptului, nu ştim ce s-a întâmplat". (Ieşirea 32.1)
A agonisi/ Agonisindu-şi lor bună temelie în veacul viitor, ca să dobândească, cu adevărat, viaţa veşnică.
(II Timotei 6.19)
Agonisita celui drept este spre viaţă; roadele celui fără de lege spre păcat; (Solomon 10.16)
Alexandru Macedon a avut trei dorinţe înainte de moarte: Să fie purtat spre mormânt de către medicii
eminenţi ai vremii sale, pentru a arăta cât de neputincioşi suntem în faţa morţii. A doua dorinţă era
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să arunce bani şi pietre scumpe pe marginea ultimului său drum, semn că tot ceea ce agonisim rămâne pe pământ. Iar ultima dorinţă, probabil se ştie mai bine decât celelalte, a fost ca mâinile sale
să atârne în afara sicriului, pentru că murim cum ne-am născut.
Apoi fiilor lui Israel să le spui: Omul care va huli pe Dumnezeu îşi va agonisi păcat. (Leviticul 24.15)
Bună e la gust pâinea agonisită cu înşelăciune, dar după aceea gura se umple de pietricele.
(Solomon 20.17)
Cei ce rabdă neagoniseala, necaz adevărat au cu trupul, dar odihnă cu sufletul. Căci precum hainele cele vârtoase, călcându-se şi cu sila făcându-se se spală, aşa şi sufletul cel tare, prin sărăcia cea de
bună voie, mai mult se întăreşte. (Amma Singlitichia)
Mai degrabă puţin şi cu dreptate, decât agoniseală multă cu strâmbătate. (Solomon 16.8)
Să facă ce e bine, să se înavuţească în fapte bune, să fie darnici, să fie cu inimă largă, agonisindu-şi lor
bună temelie în veacul viitor, ca să dobândească, cu adevărat, viaţa veşnică. (II Timotei 6.18, 19)
Şi îşi agonisesc osândă, fiindcă şi-au călcat credinţa cea dintâi. (I Timotei 5.12)
Şi Simon văzând că prin punerea mâinilor apostolilor se dă Duhul Sfânt, le-a adus bani, zicând: Daţi-mi şi
mie puterea aceasta, ca acela pe care voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Iar Petru a zis către el:
Banii tăi să fie cu tine spre pierzare! Căci ai socotit că darul lui Dumnezeu se agoniseşte cu bani. Tu nai parte, nici moştenire, la chemarea aceasta, pentru că inima ta nu este dreaptă înaintea lui Dumnezeu.
(Faptele Apostolilor 8.18-20)
A ajunge/ Alături de un prieten adevărat este cu neputinţă să ajungi la deznădejde. (Honoré de Balzac)
Am să vă spun eu ce realizează pustnicii. Dacă mergi foarte departe, într-o pădure, şi devii foarte tăcut,
vei ajunge să înţelegi că eşti conectat la tot. (Alan Watts)
Ascultaţi învăţătura, ca să ajungeţi înţelepţi, şi nu o lepădaţi. (Solomon 8.33)
Avem în noi şi o dorinţă sau un impuls de a fi sau de a ajunge mai presus de lumea aceasta. Noi oamenii,
fiind şi o părticică a dumnezeiescului, purtăm în piept dragostea pentru viaţa viitoare.
(Sfântul Grigorie de Nazianz)
Calul neîmblânzit ajunge nărăvaş, aşa şi un copil lăsat în voia lui ajunge rău-crescut.
(Ecclesiasticul 30.8)
Călcând pe moarte, ajungem la Dumnezeu. 11.13
Când a ajuns la trepte, a trebuit, de furia mulţimii, să fie purtat de ostaşi. Căci mergea după el mulţime de
popor, strigând: Omoară-l! (Faptele Apostolilor 21.35, 36)
Când ajungi în vârf, atunci începe urcuşul. (Michael Caine)
Când te găseşti în fundul prăpastiei să nu disperi, iar dacă ai ajuns pe vârful muntelui să nu ameţeşti. Şi să
ştiţi că această a doua primejdie, este mai mare decât cea dintâi. Pentru că, în fundul prăpastiei
apelezi la rugăciune ca izvor de putere. Când ai ajuns în vârful muntelui, uiţi de ea. (Mitropolitul
Bartolomeu Anania)
Când uiţi de propriile tale defecte ajungi mândru. (Democritus)
Ce folos are păcătosul de curviile sale din tinereţe, dacă la bătrâneţe ajunge povară pentru copiii săi?
(Părintele Savatie Baştovoi)
Cei care îşi aduc aminte de iad, nu vor ajunge acolo. Cei care nu-şi aduc aminte, nu vor scăpa de el.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Cel care slujeşte lui Dumnezeu, cu bunăvoinţă va fi primit şi rugăciunea lui până la nori va ajunge. Rugăciunea celui smerit va pătrunde norii şi nu se va mângâia până nu va ajunge acolo.
(Ecclesiasticul 35.17, 18)
Cel ce se însoţeşte cu cei înţelepţi ajunge înţelept, iar cel ce se întovărăşeşte cu cei nebuni se face rău.
(Solomon 13.20)
Cel ce umblă după dreptate ajunge la viaţă, iar cel ce fuge după rău, la moarte. (Solomon 11.19)
Cel mai bun prieten îţi poate ajunge cel mai mare duşman, şi invers. (Machiavelli)
Chibzuiala omului silitor duce numai la câştig, iar cel ce se zoreşte ajunge la pagubă. (Solomon 21.5)
Cine nu ţine postul Bisericii, ajunge să ţină postul doctorului. (Sfântul Vasile cel Mare, medic de profesie)
Cine vrea să creadă, ajunge să poată să creadă. 7.15
Concentrează-te asupra unui singur lucru şi fă-l foarte, foarte bine; astfel, vei ajunge foarte, foarte
departe. (Kevin Systrom)
Cu cât răutatea se luptă cu virtutea, cu atât ajunge mai slabă. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
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Cuvântul lui Dumnezeu S-a făcut om, ca şi tu să afli de la om, că omul poate ajunge Dumnezeu.
(Cuviosul Clement Alexandrinul)
Dacă te-ai lepădat de tine şi te-ai dedicat lui Iisus, El te-a schimbat în izvor de apă vie. Numai aşa poate
sufletul să ajungă la sine însuşi, la el, cel adevărat, lepădându-se de sine şi strămutându-se în
Dumnezeu. (Părintele Arsenie Boca, 9.7)
Dacă vrem să ajungem la fericire, întregului neam omenesc îi este de neapărată trebuinţă învăţătura şi
virtutea. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
De ce te tulburi de grija unei zile, pe care nu eşti sigur c-o mai ajungi? (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dumnezeu a zidit pe om spre nestricăciune şi l-a făcut după chipul fiinţei Sale. Iar prin pizma diavolului
moartea a intrat în lume şi cei ce sunt de partea lui vor ajunge s-o cunoască.
(Cartea Înţelepciunii lui Solomon 2.23, 24)
Este o mare nenorocire să ajungi sub stăpânirea demonilor şi să devii unealta lor! O nenorocire care cuprinde lumea întreagă şi nu este pricepută de lume. (Patericul)
Fii stăpân pe pasiunile tale ca ele să nu ajungă stăpâne pe făptura ta. (Epictet)
Gloria este un scop la care aspiră orice suflet deosebit, dar la care nu se ajunge cu dorinţa, ci cu capacitatea. (Lorenzo Stramusoli)
Iar prin pizma diavolului moartea a intrat în lume şi cei ce sunt de partea lui vor ajunge s-o cunoască.
(Cartea înţelepciunii lui Solomon 2.24)
Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru handicapurile mele, căci prin ele am ajuns la mine însămi, la El, şi am
putut să dau la iveală opera mea. [Scriitoarea americană Helen Keller (1880-1968). Când avea 19
luni, a rămas fără auz şi văz, în urma unei boli, pierzându-şi apoi şi capacitatea de a vorbi. Cinci ani
mai târziu şi-a început educaţia cu Anne Sullivan, care a învăţat-o numele obiectelor prin apăsarea în
palmă a alfabetului surdo-muţilor. În cele din urmă, Keller a învăţat să citească şi să scrie în alfabetul
Braille. A scris mai multe cărţi, printre care şi Povestea vieţii mele.]
În aşa fel că lanţurile mele, pentru Hristos, au ajuns cunoscute în tot pretoriul şi tuturor celorlalţi; şi cei
mai mulţi dintre fraţii întru Domnul, îmbărbătaţi prin lanţurile mele, au mai multă îndrăzneală să
propovăduiască fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. (Filipeni 1.13, 14)
În acel timp, omul acela fiind eliberat de povara celor trecătoare, ajunge la măsura desăvârşirii, curat
şi liber de păcat. (Sfântul Macarie Egipteanul)
Încet, încet, departe ajungi. (Robert H. Schuller)
La Dumnezeu ajungem printr-un anumit mod de viaţă, nu printr-un anume fel de a gândi.
(Christos Yannars)
Milostenia ajunge mai repede la Dumnezeu decât rugăciunea. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Moartea dezleagă sufletul de trup şi astfel sufletul ajunge la cunoaşterea nemuririi sale. 7.6
Nefericită condiţie a oamenilor! Spiritul de-abia a ajuns la maturitate, şi trupul începe să slăbească.
(Denis Diderot)
Nimeni nu ajunge la Dumnezeu decât ridicându-se prin jertfă. (Sfântul Chiril al Ierusalimului)
Nimeni nu ajunge la înţelepciune din întâmplare. (Seneca)
Nimeni nu poate ajunge la desăvârşirea supremă. 11.17
Nu ajunge atât de tolerant încât să tolerezi intoleranţa. (Bill Maher)
Nu ajungi la bucurie decât trecând prin suferinţă. 6.15
Nu ajungi la înviere decât trecând prin moarte. 6.15
Nu ajungi la lumină decât trecând prin întuneric. 6.15
Nu ajungi la slavă decât trecând prin umilinţă. 6.15
Nu e nimic mai frumos pe lumea asta decât copilăria, dar îţi dai seama de asta abia când ajungi la o
anumită vârstă. (Marin Moraru)
Nu iubi somnul, ca să nu ajungi sărac; ţine ochii deschişi, numai aşa vei fi îndestulat de pâine.
(Solomon 20.13)
Nu putem ajunge la Dumnezeu ocolind pe semenul nostru. (Sfinţii Părinţi)
Nu te osteni să ajungi bogat; nu-ţi pune iscusinţa ta în aceasta. (Solomon 23.4)
Nu vă îngrijiţi de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale. Ajunge zilei răutatea ei.
(Matei 6.34)
Omul nu ajunge niciodată atât de bătrân încât să nu mai poată face încă o prostie. (Woody Allen)
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Omul nu ajunge să trăiască nici o sută de ani, dar se frământă şi îşi face griji pentru o mie de ani.
(Mitropolitul Filaret)
Pentru a ajunge la Dumnezeu, omul are nevoie de un îndrumător, de un părinte duhovnicesc. 7.8
Plecând de la libertatea nelimitată se ajunge la despotismul nelimitat. (Dostoievski)
Prin căinţă se ajunge la adevărata rugăciune. (Sfântul Ioan Casian)
Prostia se zbate mereu să ajungă în primele rânduri pentru a fi observată; inteligenţa stă în spate pentru
a observa. (Regina Elisabeta a României)
Roagă-te cum poţi, ca să ajungi să te rogi cum trebuie. (Sfinţii Părinţi)
Rugăciunea care nu porneşte din inimă se împrăştie înainte de-a ajunge la cer. Ea nu slăveşte, ci insultă
pe Acela Căruia se adresează. (Henri Lacordaire)
Rugăciunea celui smerit va pătrunde norii şi nu se va mângâia până nu va ajunge acolo.
(Ecclesiasticul 35.18)
Succesul este înălţimea la care ajungi după ce te-ai ridicat de jos. (General George Patton)
Sufletul se formează prin deprinderi şi ajungi să gândeşti după cum trăieşti. (Demostene)
Supunem trupul la chinul înfrânării, ca să putem ajunge prin acest post la curăţia inimii.
(Sfântul Ioan Casian)
Toate ştiinţele lumii au ajuns la bacalaureat; numai teologia a ajuns la licenţă pentru că lucrează cu
adevăruri absolute. (Petre Ţuţea)
Toţi oamenii vor pacea, dar nu stiu cum să ajungă la ea. 11.4
Trebuie să ne folosim de fiecare întâmplare din viaţa noastră pentru a dobândi răsplata cea bună a alegerii pe care o facem. Este de neaparată trebuinţă să învăţăm cum să folosim fiecare din întâmplările
care vin peste noi, pentru ca printr-o bună vieţuire raţională să ajungem la viaţa veşnică.
(Cuv. Clement Alexandrinul)
Trebuie să nu pierdem din vedere nicio clipă ţelurile şi principiile esenţiale şi să ştim unde suntem şi unde
vrem să ajungem. Astfel ne vom menţine pe drumul cel bun al pozitivităţii. (Colin Turner)
Unde nu ajunge spada legii, ajunge biciul satirei. (Alexandr Sergheevici Puşkin)
Viaţa noastră e scurtă, ca să ajungem mai repede în rai! (Răspunsul unui copil de clasa a 5-a)
Vorbele nu pot să ajungă la înţelesul lucrurilor, dar tăcerea este ca un strugure copt.
(Părintele Savatie Baştovoi)
Un pic de poezie ajunge să înmiresmeze un întreg secol. (Jose Marti)
Zgomotul va ajunge până la marginea pământului, căci Domnul deschide procesul neamurilor; intră la judecată cu tot trupul şi pe cei nelegiuiţi îi va da sabiei", zice Domnul. (Ieremia 25.30)
A ajuta/ Ajută pe aproapele tău după puterea ta şi ia aminte să nu cazi. (Ecclesiasticul 29.23)
Ajutorul meu de la Dumnezeu, Cel ce mântuieşte pe cei drepţi la inimă. (Psalmi 7.10)
Atunci a grăit Domnul cu Moise şi a zis: "Ia seminţia lui Levi şi o pune la îndemâna lui Aaron preotul, ca
să-l ajute în slujba lui. (Numerii 3.5, 6)
Când noi facem tot ce trebuie făcut, Dumnezeu ne ajută cu prisosinţă. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Cheamă norocul în ajutor, dar dă şi din mâini. (Plutarh)
Dacă nu poţi să-l ajuţi, cel puţin nu-l încurca. (Proverb arab)
Dă celui bun, şi nu ajuta pe cel păcătos. (Ecclesiasticul 12.9)
De ce să compătimeşti în loc să ajuţi, dacă poţi? (Cicero)
Doamne, ajută-mă ca, aşa cum am iubit păcatul, să Te iubesc pe Tine. (Fericitul Augustin)
Domnul este ajutorul şi apărătorul meu, în El a nădăjduit inima mea şi mi-a ajutat. (Psalmi 27.9)
Dreapta judecată este o virtute, ce nu pote fi cuprinsă cu mintea omenească, dacă nu suntem ajutaţi de
harul divin. (Sfântul Ioan Casian)
Duhurile raţionale din cer sunt rânduite de Dumnezeu spre ajutorul nostru. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
Dumnezeu îi ajută întotdeauna pe cei ce se ajută singuri. (Benjamin Franklin)
Eu mă duc, dar de acolo de unde voi fi am să vă ajut mai mult ca şi până acum. (Părintele Arsenie Boca)
Frate ajutat de frate este ca o cetate tare şi înaltă şi are putere ca o împărăţie întemeiată. (Solomon 18.19)
Grija şi spaima dispar atunci când omul crede din adâncul sufletului că Dumnezeu îl poate ajuta. 11.9
Grijile nu sunt altceva decât o deprindere mentală foarte dăunătoare, iar eu îmi pot schimba orice deprindere cu ajutorul lui Dumnezeu. (Norman Vincent Peale)
Hristos, Arhiereul jerfelor noastre, ocrotitorul şi ajutorul slăbiciunii noastre, prin El vedem ca-ntr-o oglindă,
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nepătata şi preaînalta Lui Faţă, prin El s-au deschis ochii inimii noastre, prin El nepriceputa şi
întunecata noastră minte înfloreşte la lumina Lui, prin El Stăpânul a voit să gustăm cunoştinţa
cea nemuritoare. (Sfântul Clement Romanul)
Iar ea, venind, s-a închinat Lui, zicând: Doamne, ajută-mă. El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să iei
pâinea copiilor şi s-o arunci câinilor. (Matei 15.25, 26)
Iar El, răspunzând, a zis: Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Iar ea, venind, s-a
închinat Lui, zicând: Doamne, ajută-mă. El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor
şi s-o arunci câinilor. Dar ea a zis: Da, Doamne, dar şi câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis: O, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie după cum voieşti. Şi s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela. (Matei 15.24-28)
Iar Marta se silea cu multă slujire şi, apropiindu-se, a zis: Doamne, au nu socoteşti că sora mea m-a lăsat
singură să slujesc? Spune-i deci să-mi ajute. Şi, răspunzând, Domnul i-a zis: Marto, Marto, te îngrijeşti şi pentru multe te sileşti; dar un lucru trebuie: căci Maria partea bună şi-a ales, care nu se va lua
de la ea. (Luca 10.40-42)
Iar poruncile, ca nişte jaloane, ne ajută să nu rătăcim într-o parte sau într-alta, ci să facem din sufletele
noastre o iesle curată în care să Se nască Domnul Iisus Hristos. (Mitropolitul Andrei)
În tăcere suntem inundaţi de energia lui Dumnezeu care ne ajută să facem toate lucrurile în bucurie.
(Maica Tereza)
Înţelepciunea l-a sprijinit când a fost să-l jecmănească stăpânii hrăpăreţi şi l-a ajutat să dobândească mari
averi. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 10.11)
Înţelepciunea ne ajută să rezistăm, pasiunile ne ajută să trăim. (Nicolas Chamfort)
Învăţaţi să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ajutaţi pe cel apăsat, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă!
(Isaia 1.17)
Norocul îi ajută pe cei care sunt pregătiţi. (Louis Pasteur)
Nu căuta plăcerea prietenilor, căci ei nu te pot ajuta când vei muri. Caută pritenia lui Hristos, care ne
ajută şi după moarte. (Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ)
Nu umbla după ştiri din viaţa lumească pentru că din aşa ceva nu vei avea niciun folos, după cum spune
psalmistul: “Să nu grăiască gura mea lucruri omeneşti.” Căci cel căruia îi place să vorbească bucuros despre treburile oamenilor păcătoşi, acela repede trezeşte în sine pofte spre plăceri. Mai curând fii dornic să
cunoşti viaţa oamenilor drepţi, căci aceasta îţi va fi de mare ajutor. (Sfântul Vasile cel Mare)
Nu-l pot învăţa nimic pe omul matur, dar îl pot ajuta să găsească răspunsul în el însuşi. (Galileo Galilei)
Numai răbdarea cuminte ne va ajuta să cucerim o fericire veşnică. (Pablo Neruda)
Omul nu e niciodată atât de mare ca atunci când se lasă în genunchi să ajute un copil. (Pitagora)
Orice critică este un compliment şi un ajutor. (Kurt Tepperwein)
Poezia este arta de a pune în mişcare imaginaţia noastră cu ajutorul cuvintelor. (Arthur Schopenhauer)
Ridicat-am ochii mei la munţi, de unde va veni ajutorul meu. Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut
cerul şi pământul. (Psalmi 120.1, 2)
Şi a zis Domnul Dumnezeu: "Nu este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor potrivit pentru el".
(Facerea 2.18)
Şi de multe ori l-a aruncat şi în foc şi în apă ca să-l piardă. Dar de poţi ceva, ajută-ne, fiindu-Ţi milă de noi.
Iar Iisus i-a zis: De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede. Şi îndată strigând tatăl copilului, a zis
cu lacrimi: Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele. [(Marcu 9.22-24) Într-un comentariu la această pildă, părintele Mihai Hau spunea că: “Tatăl copilului nu era sută la sută credincios, dar era sută la sută
sincer.”]
Şi l-a întrebat pe tatăl lui: Câtă vreme este de când i-a venit aceasta? Iar el a răspuns: din pruncie. Şi de multe ori l-a aruncat şi în foc şi în apă ca să-l piardă. Dar de poţi ceva, ajută-ne, fiindu-Ţi milă de noi. Iar
Iisus i-a zis: De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede. Şi îndată strigând tatăl copilului, a zis cu
lacrimi: Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele. (Marcu 9.21-24)
Voi însă spuneţi: Cel care va zice tatălui său sau mamei sale: Cu ce te-aş fi putut ajuta este dăruit lui Dumnezeu, acela nu va cinsti pe tatăl său sau pe mama sa; şi aţi desfiinţat cuvântul lui Dumnezeu pentru
datina voastră. (Matei 15.5, 6)
A alege/ Alegerea gândurilor bune. 4.14
Dumnezeu nu l-a creat pe om muritor, şi nici nemuritor. Dumnezeu l-a creat capabil şi de una şi de alta, în

12/782
funcţie de libera lui alegere. (Sfântul Teolit al Antiohiei)
Fiule! Din tinereţile tale alege învăţătura şi până la cărunteţile tale vei afla înţelepciune. Ca şi cel ce ară şi
seamănă, apropie-te de ea şi aşteaptă roadele ei cele bune. Căci cu lucrarea ei puţin te vei osteni şi
curând vei mânca roadele ei. (Ecclesiasticul 6.18-20)
Iar ei, văzându-l de departe, până a nu se apropia de ei, au început a unelti asupra lui să-l omoare; şi au zis
unii către alţii: "Iată visătorul acela de vise vine! Haidem să-l omorâm, să-l aruncăm într-un puţ şi să zicem că l-a mâncat o fiară sălbatică şi vom vedea ce se va alege de visele lui!" (Facerea 37.18-20)
Între caractere şi inteligenţe n-ar trebui să existe alegere. Inteligenţele se găsesc foarte adesea, caracterele
foarte rar. (Mihai Eminescu)
Libertatea de a alege 8.9, 10.17
Libertatea vă conferă facultatea de a alege între bine şi rău, adică între datorie şi egoism. Educaţia este
însă aceea care vă învaţă să faceţi alegerea. (Giuseppe Mazzini)
Marea înţelepciune e să-ţi alegi prieteni care nu te vor sili la compromisuri. (Camil Petrescu)
Natura este o staţie de radio nelimitată, prin care Dumnezeu ne vorbeşte tot timpul, doar să alegem
postul. (George Washington Carver)
Niciodată nu se minte atât de mult ca înaintea unor alegeri, în timpul unui război sau după o vânătoare.
(Georges Clemenceau)
Niciodată nu se spun mai multe minciuni decât în timpul războiului, după vânătoare şi înainte de alegeri.
(Otto von Bismarck)
Omul are libertatea de a alege, şi mintea pentru a înţelege. 10.17
Omul n-ar trebui să facă aceeaşi prostie de două ori. Există atâta prostie, că ai de unde alege.
(Bertrand Russell)
Omul trebuie să-şi aleagă şi nu să-şi accepte destinul. (Paulo Coelho)
Părintele duhovnicesc este medierea pe care Dumnezeu o alege şi ne-o dăruieşte, pentru a ne face să
cunoaştem voinţa Sa. 9.22
Pesimistul este cel care, atunci când trebuie să aleagă între două rele, le alege pe amândouă.
(Oscar Wilde)
Politicianul se gândeşte la viitoarele alegeri, omul de stat la următoarele generaţii. (Otto von Bismarck)
Săracul, care nu poate oferi mult, alege un lemn care nu putrezeşte; îşi caută un meşter iscusit ca să facă
un idol care să nu se clatine. Nu ştiţi voi, oare, n-aţi auzit, nu vi s-a spus oare de la început, n-aţi înţeles
voi ce vă învaţă întemeierea lumii? El stă în scaun deasupra cercului pământului; pe locuitori îi vede
ca pe lăcuste; El întinde cerul ca un văl uşor şi îl desface ca un cort de locuit. (Isaia 40.20-22)
Şi luând seama cum îşi alegeau la masă cele dintâi locuri, a spus celor chemaţi o pildă, zicând între ei:
Când vei fi chemat de cineva la nuntă, nu te aşeza în locul cel dintâi, ca nu cumva să fie chemat de el altul mai de cinste decât tine. Şi venind cel care te-a chemat pe tine şi pe el, îţi va zice: Dă acestuia locul.
Şi atunci, cu ruşine, te vei duce să te aşezi pe locul cel mai de pe urmă. (Luca 14.7-9)
Trebuie să ne folosim de fiecare întâmplare din viaţa noastră pentru a dobândi răsplata cea bună a alegerii
pe care o facem. Este de neaparată trebuinţă să învăţăm cum să folosim fiecare din întâmplările care
vin peste noi, pentru ca printr-o bună vieţuire raţională să ajungem la viaţa veşnică.
(Cuviosul Clement Alexandrinul)
Ţelurile ni le alegem. Rostul trebuie să-l descoperim. (Colin Turner)
Un popor care alege politicieni corupţi, impostori, hoţi şi trădători, nu este victimă, ci complice.
(George Orwel)
A aluneca/ Cele ce s-au poruncit ţie, acelea cu cuviinţă le cugetă, că nu-ţi sunt de nevoie cele ascunse. În multele tale îndeletniciri nu te ţine de lucrurile zadarnice, că ţi s-au descoperit destule din cunoştinţele omeneşti. Că pe mulţi i-a înşelat părerea lor şi socoteala rea a făcut să alunece cugetele lor.
(Ecclesiasticul 3.21-23)
De departe este cunoscut cel cu limba tare, şi cel înţelept îl ştie când alunecă. (Ecclesiasticul 21.8)
Doamne, Părintele şi Stăpânul vieţii mele, nu mă lăsa să mă ducă gura mea cum va vrea ea şi nu îngădui
să alunec din pricina ei! (Ecclesiasticul 23.1)
Este câte unul care alunecă, dar nu din suflet, şi cine n-a greşit cu limba sa? (Ecclesiasticul 19.16)
Fericit bărbatul care n-a alunecat cu gura sa şi nu se răneşte cu amărăciunea păcatului.
(Ecclesiasticul 14.1)
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Iar mie, puţin a fost de nu mi-au alunecat picioarele, puţin a fost de nu s-au poticnit paşii mei.
(Psalmi 72.2)
În mine sunt, Dumnezeule, făgăduinţele pe care le voi aduce laudei Tale, că ai izbăvit sufletul meu de la
moarte, picioarele mele de alunecare, ca bine să plac înaintea lui Dumnezeu, în lumina celor vii.
(Psalmi 55.12)
Nu te uita la femeia linguşitoare, căci buzele celei străine picură miere şi cerul gurii sale e mai alunecător
decât untdelemnul, dar la sfârşit ea este mai amară decât pelinul, mai tăioasă decât o sabie cu
două ascuţişuri. (Solomon 5.3)
Nu te uita la vin cum este el de roşu, cum scânteiază în cupă şi cum alunecă pe gât, căci la urmă el ca
un şarpe muşcă şi ca o viperă împroaşcă venin. (Solomon 23.31, 32)
Pe povârnişul viciului aluneci uşor şi fără să bagi de seamă; pentru a atinge însă culmile perfecţiunii, urci
încet şi întâmpini multe şi mari greutăţi. (Feuchtersleben)
A alunga/ Acolo unde sfânta pietate e alungată, domneşte desfrâul. (Publilius Syrus)
Alungarea demonilor 1.3
Alungarea gândurilor proprii. 5.2
Alungarea gândurilor rele. 6.4
Ceartă, Doamne, duhurile cele necurate şi alungă-le de la faţa mea, a nepriceputului. (Sfinţii Părinţi)
Este necesară multă atenţie şi multă sârguinţă pentru a alunga gândurile pe care ni le trimite vicleanul
pentru a ne fura de la rugăciune. 2.13
Gândeşte-te să duci o viaţă binecredinciosă şi aşa crezând, te vei împărtăşi cu binecuvântarea care alungă
nu numai moartea, ci şi bolile din noi, căci venind Hristos în noi slăbeşte legea care stăpâneşte în mod
sălbatic în mădularele trupului nostru, înviorează evlavia faţă de Dumnezeu şi omoară patimile, neţinând
seama de păcatele în care ne aflăm, ci videcându-ne mai degrabă ca pe nişte bolnavi. Căci întăreşte pe
cel zdrobit, ridică pe cel căzut ca un păstor bun care-Şi pune sufletul pentru oile Sale.
(Sfântul Chiril al Alexandriei)
Grija privegherii goneşte aţipirea şi ca boala grea alungă somnul. (Ecclesiasticul 31.2)
Iar cărturarii, care veneau din Ierusalim, ziceau că are pe Beelzebul şi că, cu domnul demonilor, alungă demonii. Şi chemându-i la Sine, le-a vorbit în pilde: Cum poate satana să alunge pe satana? Dacă o împărăţie se va dezbina în sine, acea împărăţie nu mai poate dăinui. Şi dacă o casă se va dezbina în sine, casa aceea nu va mai putea să se ţină. Şi dacă satana s-a sculat împotriva sa însuşi şi s-a dezbinat, nu
poate să dăinuiască, ci are sfârşit. (Marcu 3.22-26)
Istoveşte-ţi trupul cu postul şi cu privegherea, şi vei alunga gândul chinuitor al iubirii de plăceri.(Sfântul
Serafim de Sarov)
În iubire nu este frică, ci iubirea desăvârşită alungă frica, pentru că frica are cu sine pedeapsa, iar cel ce
se teme nu este desăvârşit în iubire. (I Ioan 4.18)
Neştiinţa dă naştere întunericului, iar din pricina întunericului cădem în păcate pentru că ne este slăbită
vederea faţă de adevăr. Cunoştinţa este deci luminare; ea alungă neştiinţa şi ne dă puterea de
a vedea bine. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
N-am postit şi am fost alungaţi din rai. Să postim, dar, ca să ne întoarcem în rai. 6.9
O atitudine veselă, sprijinită de relaxare … este doctorie care ne alungă din drum fantomele fricii.
(George Matthew Adams)
Postul face sufletul mai cuviincios, sfinţeşte cugetarea, alungă dracii. 2.10
Şi a intrat Iisus în templu şi a alungat pe toţi cei ce vindeau şi cumpărau în templu şi a răsturnat mesele
schimbătorilor de bani şi scaunele celor care vindeau porumbei. Şi a zis lor: Scris este: "Casa Mea,
casă de rugăciune se va chema, iar voi o faceţi peşteră de tâlhari!" (Matei 21.12, 13)
Şi a tămăduit pe mulţi care pătimeau de felurite boli şi demoni mulţi a alungat. Iar pe demoni nu-i lăsa să
vorbească, pentru că-L ştiau că El e Hristos. (Marcu 1.34)
A amâna/ Am zis: Îi voi împrăştia şi voi şterge pomenirea lor dintre oameni. Dar am amânat aceasta, pentru răutatea
vrăjmaşilor, ca vrăjmaşii lor să nu se mândrească şi să zică: Mâna noastră este puternică şi toate
acestea nu le-a făcut Domnul. [Deutoronomul 32.26(24), 27(25)]
Amânarea este cea mai criminală formă de negare. (Colin Turner)
Nu întârzia a te întoarce la Domnul şi nu amâna din zi în zi. Că fără de veste va izbucni mânia Domnului şi
în vremea răzbunării vei fi dat pieirii. Nu te încrede în avuţiile câştigate pe nedrept, că nimic nu-ţi
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vor folosi în ziua judecăţii. (Ecclesisticul 5.8-10)
Omul nu este stăpân pe duhul său de viaţă, ca să-l poată opri; la fel nu este stăpân pe ziua morţii şi în această luptă nu încape amânare. Nelegiuirea nu va scăpa pe cel care o săvârşeşte. (Ecclesiastul 8.8)
Plata celor care lucrează pentru tine nu o amâna pe mâine, ci dă-le-o îndată, căci şi ţie ţi se va răsplăti,
de vei sluji lui Dumnezeu. Ia seama, fiul meu, în toate lucrările tale şi fii bine crescut în toată
purtarea ta! (Tobit 4.14)
Să nu amânăm niciodată săvârşirea faptelor bune, ca să nu fim întâmpinaţi cu întrebarea Sfântului Ambrozie al Milanului: “De ce amâi pentru ziua de mâine?”, şi apoi cu mustrarea lui: “Poţi să lucrezi şi
azi, fiindcă s-ar putea s-o pierzi pe cea de azi, şi pe cea de mâine să n-o mai apuci. Nici pierderea unei
singure ore nu înseamnă o pagubă mică. Chiar şi o singură oră este o parte din viaţă”. (Părintele Narcis
Stupcanu, la emisiunea “Cuvântul care zideşte”)
Şi iarăşi a fost cuvântul Domnului către mine şi mi-a zis: "Fiul omului, iată casa lui Israel zice: "Vedenia proorocească, pe care a văzut-o acesta, se va împlini după multă vreme, pentru că el prooroceşte pentru
nişte timpuri depărtate". De aceea spune-le: "Aşa grăieşte Domnul Dumnezeu: Nici unul din cuvintele
Mele nu va fi amânat, ci cuvântul pe care-l voi rosti se va împlini", zice Domnul Dumnezeu.
(Iezechiel 12.26-28)
Şi să nu zici: Mila Lui este mare, va curăţi mulţimea păcatelor mele. Că mila şi mânia de la El sunt şi peste
cei păcătoşi va odihni mânia Lui. Nu întârzia a te întoarce la Domnul şi nu amâna din zi în zi.
(Ecclesiasticul 5.6-8)
Zăbava aduce pierdere, amânare, pericol. (Desiederius Erasmus)
A apăra/ Ajutorul meu şi apărătorul meu eşti Tu; Dumnezeul meu nu zăbovi. (Psalmi 39.23)
Ca să vadă şi să-şi dea seama, să cerceteze şi să priceapă cu toţii că mâna Domnului a făcut acestea şi că
Sfântul lui Israel le-a zidit! Veniţi şi vă apăraţi pricina voastră, zice Domnul; apropiaţi-vă cu dovezile
voastre, zice regele lui Iacov. (Isaia 41.20, 21)
Căci dacă dreptul este fiul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu îl va apăra şi-l va scoate din mâna potrivnicilor
săi. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 2.18)
Ceea ce arată fapta legii scrisă în inimile lor, prin mărturia conştiinţei lor şi prin judecăţile lor, care îi învinovăţesc sau îi şi apără, în ziua în care Dumnezeu va judeca, prin Iisus Hristos, după Evanghelia
mea, cele ascunse ale oamenilor. (Romani 2.15, 16)
Ceea ce ştiţi voi, ştiu şi eu şi nu sunt deloc mai prejos decât voi. Dar eu vreau să vorbesc cu Cel Atotputernic, vreau să-mi apăr pricina înaintea lui Dumnezeu. Căci voi sunteţi nişte născocitori ai minciunii,
sunteţi cu toţii nişte doctori neputincioşi! (Iov 13.2-4)
Ceea ce te inspiră, te şi ghidează şi te apără. (Richard Bach)
Dacă vrem să ajungem la fericire, întregului neam omenesc îi este de neapărată trebuinţă învăţătura şi
virtutea. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Domnul este ajutorul şi apărătorul meu, în El a nădăjduit inima mea şi mi-a ajutat. (Psalmi 27.9)
Domnul este apărătorul vieţii mele; de cine mă voi înfricoşa? (Psalmi 26.2)
Domnul este întărirea poporului Său şi apărător mântuirilor unsului Său. (Psalmi 27.11)
Domnul este întărirea poporului Său şi apărător mântuirilor unsului Său. (Psalmi 27.11)
Este mult mai bine să dojeneşti decât, tăcând, să fierbi de mânie, şi cel care se mărturiseşte va fi apărat
de pagubă. (Ecclesiasticul 202.1, 2)
Iubi-Te-voi Doamne, vârtutea mea. Domnul este întărirea mea şi scăparea mea şi izbăvitorul meu, Dumnezeul meu, ajutorul meu şi voi nădăjdui spre Dânsul, Apărătorul meu şi puterea mântuirii mele şi
sprijinitorul meu. (Psalmi 17.1-3)
Nu e de osândit înjosirea care apără de o primejdie. (Publilius Syrus)
Până să ia împrumutul, sărută mâna celui ce-i dă şi pentru banii aproapelui vorbeşte cu glas ademenitor,
iar când este vremea să întoarcă tărăgănează, şi se apără cu cuvinte de lene şi învinuieşte vremea.
(Ecclesiasticul 29.5, 6)
Să mă apere Dumnezeu de prieteni; de duşmani pot să mă apăr şi singur. (Voltaire)
Săracii sunt portarii împărăţiei cerurilor, judecători aspri pentru cei nemilostivi şi avocaţi, sau apărători
puternici, pentru cei milostivi. (Sfântul Grigorie de Nazianz)
Scoate-mă-vei din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o mie, că Tu eşti apărătorul meu. (Psalmi 30.4)
Şi dându-i-se voie, Pavel, stând în picioare pe trepte, a făcut poporului semn cu mâna. Şi făcându-se mare
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tăcere, a vorbit în limba evreiască, zicând: Bărbaţi fraţi şi părinţi, ascultaţi acum, apărarea mea
faţă de voi! (Faptele Apostolilor 21.40, 22.1)
Toată albina îşi apără căscioara cu acele şi cu veninul său. (Grigore Ureche)
Vai ce grea e apărarea faimei! (Publilius Syrus)
A aprinde/ Că Tu vei aprinde făclia mea, Doamne; Dumnezeul meu, vei lumina întunericul meu. (Psalmi 17.31)
Când se mândreşte necredinciosul, se aprinde săracul; se prind în sfaturile pe care le gândesc.
(Psalmi 9.22)
Când stomacul e plin, se aprind şi dorinţele după alte plăceri; iar când se află în lipsă, rămân şi acestea
liniştite şi mai potolite. (Sfântul Nil Ascetul)
Cercetează-mă, Doamne, şi mă cearcă; aprinde rărunchii şi inima mea. (Psalmi 25.2)
Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul.
Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. Cât despre proorocii - se vor desfiinţa; darul
limbilor va înceta; ştiinţa se va sfârşi; pentru că în parte cunoaştem şi în parte proorocim. Dar când
va veni ceea ce e desăvârşit, atunci ceea ce este în parte se va desfiinţa. (I Corinteni 13.4-10)
Educaţia nu este umplerea unei găleţi, ci aprinderea unui foc. (William Butler Yeats)
Foc am venit să arunc pe pământ şi cât aş vrea să fie acum aprins! Şi cu botez am a Mă boteza, şi câtă
nerăbdare am până ce se va îndeplini! (Luca 12.49, 50)
Începutul unei certe e ca slobozirea apei (dintr-un iezer); înainte de a se aprinde, dă-te la o parte!
(Solomon 17.14)
La nici o văduvă şi la nici un orfan să nu le faceţi rău! Iar de le veţi face rău şi vor striga către Mine, voi
auzi plângerea lor, şi se va aprinde mânia Mea şi vă voi ucide cu sabia şi vor fi femeile voastre
văduve şi copiii voştri orfani. (Ieşirea 22.22-24)
Mânia ucide pe cel fără de minte, iar aprinderea omoară pe cel rătăcit. (Iov 5.2)
Modestia este plasa cu care se prinde gloria. (Proverb arab)
Muzica trebuie să fie scânteia care aprinde focul în sufletul omenesc. (Ludwig van Beethoven)
Nu e nimic mai tare decât blândeţea. După cum apa aruncată pe foc a stins de multe ori focul, tot aşa şi
un cuvânt spus cu blândeţe, stinge o mânie mai aprinsă decât cuptorul şi îndoit ne este câştigul. Câştigăm prin aceea că ne-am purtat cu blândeţe şi prin aceea că slobozim de tulburare mintea fratelui
nostru punând capăt mâniei……. Căci ce este apa pentru foc, aceea e blândeţea şi bunătatea
pentru mânie. (Sfântul Ioan Gură de Aur).
Nu te aprinde împotriva răufăcătorului şi nu-ţi întărâta râvna împotriva celor fără de lege. Căci cel ce
face rău nu propăşeşte, şi sfeşnicul celor nelegiuiţi se va stinge. (Solomon 24.19)
O lumânare nu pierde nimic dacă aprinde o altă lumânare. (Thomas Jefferson)
Omul mânios aţâţă cearta, pe când cel domol linişteşte aprinderea. (Solomon 15.18)
Până când, Doamne, Te vei întoarce? Până când se va aprinde ca focul mânia Ta? (Psalmi 88.45)
Sfeşnicul îl va aprinde Aaron şi fiii lui, de seara până dimineaţa, înaintea Domnului. Aceasta e lege veşnică pentru fiii lui Israel din neam în neam". (Ieşirea 27.21)
Şi a mai zis Domnul către Moise: "Eu Mă uit la poporul acesta şi văd că este popor tare de cerbice; lasă-Mă dar acum să se aprindă mânia Mea asupra lor, să-i pierd şi să fac din tine un popor mare!"
Moise însă a rugat pe Domnul Dumnezeul său şi a zis: "Să nu se aprindă, Doamne, mânia Ta asupra poporului Tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului cu putere mare şi cu braţul Tău cel înalt, ca nu
cumva să zică Egiptenii: I-a dus la pieire, ca să-i ucidă în munţi şi să-i şteargă de pe faţa pământului.
Întoarce-Ţi iuţimea mâniei Tale, milostiveşte-Te şi nu căuta la răutatea poporului Tău.
(Ieşirea 32.9-12)
Şi au grăit împotriva lui Dumnezeu şi au zis: "Va putea, oare, Dumnezeu să gătească masă în pustiu?"
- Pentru că a lovit piatra şi au curs ape şi pâraiele s-au umplut de apă. "Oare, va putea da şi pâine,
sau va putea întinde masă poporului Său?" Pentru aceasta a auzit Domnul şi S-a mâniat şi foc s-a
aprins peste Iacob şi mânie s-a suit peste Israel. (Psalmi 77.22-25)
Voi sunteţi lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprind făclie
şi o pun sub obroc, ci în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. (Matei 5.14, 15)
A apuca/ Ajungând curând la desăvârşire, dreptul a apucat ani îndelungaţi. (Cartea înţelepciunii lui
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Solomon 4.13)
Cel ce umblă fără prihană va fi mântuit, iar cine apucă pe căi strâmbe va cădea într-o groapă.
(Solomon 28.18)
Copilul imită tot ceea ce vede. Totul îi este pildă în formarea obiceiurilor, gesturilor, apucăturilor, vorbirii şi caracterului său. (Samuel Smiles)
Dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat, şi el s-a sculat în picioare. Iar după ce a intrat în casă, ucenicii
Lui L-au întrebat, de o parte: Pentru ce noi n-am putut să-l izgonim? El le-a zis: Acest neam de demoni
cu nimic nu poate ieşi, decât numai cu rugăciune şi cu post. (Marcu 9.27-29)
De aceea se întâmplau certuri între păzitorii vitelor lui Avram şi păzitorii vitelor lui Lot. Pe atunci locuiau în
pământul acela Canaaneii şi Ferezeii. Atunci a zis Avram către Lot: "Să nu fie sfadă între mine şi tine,
între păstorii mei şi păstorii tăi, căci suntem fraţi. Iată, nu e oare tot pământul înaintea ta? Despartete dar de mine! Şi de vei apuca tu la stânga, eu voi apuca la dreapta; iar de vei apuca tu la dreapta,
eu voi apuca la stânga". (Facerea 13.7-9)
Fiica Babilonului, ticăloasa! Fericit este cel ce-ţi va răsplăti ţie fapta ta pe care ai făcut-o nouă. Fericit este
cel ce va apuca şi va lovi pruncii tăi de piatră. (Psalmi 136.8, 9)
Judecă, Doamne, pe cei ce-mi fac mie strâmbătate; luptă împotriva celor ce se luptă cu mine; apucă arma
şi pavăza şi scoală-Te întru ajutorul meu; scoate sabia şi închide calea celor ce mă prigonesc; spune
sufletului meu: "Mântuirea ta sunt Eu!" (Psalmi 34.1-3)
Păziţi-vă să nu se mândrească inima voastră şi să nu vă abateţi, nici să vă apucaţi să slujiţi altor dumnezei
şi să vă închinaţi lor. Că atunci se va aprinde mânia Domnului asupra voastră, va închide cerul şi nu va fi
ploaie şi pământul nu-şi va da roadele sale; iar voi veţi pieri curând de pe pământul cel bun pe care
Domnul vi-l dă. (Deutoronomul 11.16, 17)
Pentru că a asuprit fără milă pe săraci şi a furat o casă, în loc să o zidească. El nu va cunoaşte pacea lăuntrică şi el nu va scăpa nimic din toate câte preţuieşte. Nimic nu scapă de lăcomia lui, de aceea înflorirea
lui nu va ţine deloc. Când bogăţia lui va fi la culme, tulburarea îl va apuca deodată şi toate loviturile nenorocirii vor cădea în capul lui. (Iov 20.19-22)
Puii leilor mugesc ca să apuce şi să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărit-a soarele şi s-au adunat
şi în culcuşurile lor se vor culca. (Psalmi 103.22, 23)
Rugăciunea este braţul cu care omul apucă puterea iubirii divine. (Ellen G. White)
Să nu amânăm niciodată săvârşirea faptelor bune, ca să nu fim întâmpinaţi cu întrebarea Sfântului Ambrozie al Milanului: “De ce amâi pentru ziua de mâine?”, şi apoi cu mustrarea lui: “Poţi să lucrezi şi azi,
fiindcă s-ar putea s-o pierzi pe cea de azi, şi pe cea de mâine să n-o mai apuci. Nici pierderea unei
singure ore nu înseamnă o pagubă mică. Chiar şi o singură oră este o parte din viaţă”.
(Părintele Narcis Stupcanu, la emisiunea “Cuvântul care zideşte”)
Şi ajungând la Iordan, s-au apucat de tăiat copaci. Şi când a prăvălit unul o bârnă, i-a căzut toporul în apă
şi a strigat acela şi a zis: "Ah, stăpânul meu! Acesta îl luasem împrumut!" A zis omul lui Dumnezeu: "Unde a căzut?" Şi acela i-a arătat locul. Iar Elisei a tăiat o bucată de lemn şi, aruncând-o acolo, a ieşit toporul deasupra. Apoi a zis: "Ia-ţi-l!" Şi acela a întins mâna şi l-a luat. (IV Regi 6.4-6)
Şi apucând pe copilă de mână, i-a grăit: Talita kumi, care se tâlcuieşte: Fiică, ţie zic, scoală-te! Şi îndată
s-a sculat copila şi umbla, căci era de doisprezece ani. Şi s-au mirat îndată cu uimire mare.
(Marcu 5.41, 42)
Şi iată un om având mâna uscată. Şi L-au întrebat, zicând: Cade-se, oare, a vindeca sâmbăta? Ca să-L învinuiască. El le-a zis: Cine va fi între voi omul care va avea o oaie şi, de va cădea ea sâmbăta în groapă,
nu o va apuca şi o va scoate? Cu cât se deosebeşte omul de oaie! De aceea se cade a face bine
sâmbăta. (Matei 12.10-12)
Şi răspunzând, Moise a zis: "Dar de nu mă vor crede şi nu vor asculta de glasul meu, ci vor zice: "Nu ţi
S-a arătat Domnul!", ce să le spun?" Zis-a Domnul către el: "Ce ai în mână?" Şi el a răspuns: "Un toiag!" "Aruncă-l jos!" îi zise Domnul. Şi a aruncat Moise toiagul jos şi s-a făcut toiagul şarpe şi a fugit
Moise de el. Şi a zis Domnul către Moise: "Întinde mâna şi-l apucă de coadă!" Şi şi-a întins Moise
mâna şi l-a apucat de coadă şi s-a făcut toiag în mâna lui. Apoi a zis Domnul: "Aşa să faci înaintea lor,
ca să te creadă că ţi S-a arătat Dumnezeul părinţilor lor, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac
şi Dumnezeul lui Iacov!" (Ieşirea 4.1-5)
Uitaţi-vă la mine şi miraţi-vă foarte şi puneţi mâna la gură. Căci, când mă gândesc, mă apucă groaza şi
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toată carnea de pe mine tremură. Pentru ce ticăloşii au viaţă, ajung la adânci bătrâneţe şi sporesc în
putere? Urmaşii lor se ridică voinici în faţa lor şi odraslele lor dăinuiesc sub ochii lor. (Iov 21.5-8)
Varga şi certarea aduc înţelepciune, iar tânărul care este lăsat (în voia apucăturilor lui) face ruşine maicii
sale. (Solomon 29.15)
Văzându-L umblând pe mare, ucenicii s-au înspăimântat, zicând că e nălucă şi de frică au strigat. Dar El lea vorbit îndată, zicându-le: Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi! Iar Petru, răspunzând, a zis: Doamne, dacă
eşti Tu, porunceşte să vin la Tine pe apă. El i-a zis: Vino. Iar Petru, coborându-se din corabie, a mers
pe apă şi a venit către Iisus. Dar văzând vântul, s-a temut şi, începând să se scufunde, a strigat, zicând:
Doamne, scapă-mă! Iar Iisus, întinzând îndată mâna, l-a apucat şi a zis: Puţin credinciosule, pentru
ce te-ai îndoit? Şi suindu-se ei în corabie, s-a potolit vântul. Iar cei din corabie I s-au închinat, zicând:
Cu adevărat Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. (Matei 14.26-33)
A arăta/ „A arătat cu certitudine că Evanghelia lui Hristos este actuală şi vie“. Fragment din predica părintelui
Boris Bobrinskoi la înmormântarea lui Olivier Clément (Ziarul Lumina din 23.12.2014)
A întrebat un frate pe Avva Pimen: De voi vedea greşala fratelui meu, bine este să o acopăr? Şi i-a
răspuns lui bătrânul: În orice ceas vom acoperi greşala fratelui nostru şi Dumnezeu o acoperă
pe a noastră, şi în orice ceas o arătăm pe a fratelui şi Dumnezeu o arată pe a noastră.
Apoi a mai zis iarăşi Domnul Dumnezeu către Noe: "Iată, ca semn al legământului, pe care-l închei cu voi şi
cu tot sufletul viu ce este cu voi din neam în neam şi de-a pururi, pun curcubeul Meu în nori, ca să fie semn
al legământului dintre Mine şi pământ. Când voi aduce nori deasupra pământului, se va arăta curcubeul
Meu în nori, şi-Mi voi aduce aminte de legământul Meu, pe care l-am încheiat cu voi şi cu tot sufletul viu şi
cu tot trupul, şi nu va mai fi apa potop, spre pierzarea a toată făptura. Va fi deci curcubeul Meu în nori şi-l
voi vedea, şi-Mi voi aduce aminte de legământul veşnic dintre Mine şi pământ şi tot sufletul viu din tot
trupul ce este pe pământ!" (Facerea 9.12-16)
Arată-mi un om sănătos şi ţi-l voi vindeca. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)
Aroganţa este un monstru. Ea nu are simţuri, ci numai o limbă ascuţită si un deget arătător. (Toba Beta)
Binele nu este o simplă calitate etică sau aptitudine morală, ci un reflex al harului, o “rază arătătoare de
Dumnezeu”, o lucrare îndumnezeitoare care vine în om din Binele ultim, suprem, care este
Dumnezeu. (Calist Catafygiotul)
Că înţelepciunea îndreptăţeşte numele ei şi nu la mulţi este arătată. (Ecclesiasticul 6.23)
Căile Tale, Doamne, arată-mi, şi cărările Tale mă învaţă. (Psalmi 24.4)
Când se află în dubiu, omul bun urmăreşte drumul indicat de intuiţie. (Kalidasa)
Cert este faptul că postul ne face mai înţelepţi, ne poate arăta pregătiţi pentru toate ispitele şi valurile vieţii.
Alte roade pe care le dobândim în urma postului sunt tainice. (Sfântul Vasile cel Mare)
Cum a fost lucrat pomul, arată rodul lui; aşa şi cuvântul arată gândul cel din inima omului. Să nu lauzi pe
nimeni înainte de a vorbi cu el, căci cuvântul este piatra de încercare a omului. (Ecclesiasticul 27.6, 7)
Da, avem mulţi savanţi şi oameni de ştiinţă, dar atât de ignoranţi în realităţile divine; avem o mulţime de filosofi, dar atât de puţini oameni ai lui Dumnezeu, pentru care Hristos este totul şi care pot să arate
semenilor drumul drept spre mântuire. (Sadhu Sundar Singh, un vestit hindus convertit la
creştinism în secolul trecut)
Dar văzând Ioan pe mulţi din farisei şi saduchei venind la botez, le-a zis: Pui de vipere, cine v-a arătat să
fugiţi de mânia ce va să fie? (Matei 3.7)
Deci, lepădarea de sine înseamnă o trăire în iubirea lui Dumnezeu, care apoi trebuie arătată în iubire milostivă, în iubire smerită, generoasă faţă de familie, faţă de semenii noştri, faţă de oamenii, mai ales, care
au nevoie de iubirea şi ajutorul nostru. (Patriarhul Daniel)
Deci, să-ţi mărturiseşti păcatele, nici adăugând, nici scăzând, nici spunând jumătate din păcatele tale
la un duhovnic şi jumătate la altul, cum fac oarecare vicleni, nici arătându-te cu oarecare cuvinte meşteşugite ca să-ţi împuţinezi ruşinea, căci să ştii că nu numai se va face urâtă mărturisirea ta la Dumnezeu, ci încă şi păcatele pe care le-ai mărturisit vor răsări la tine iarăşi, după puţină vreme.
(Sfântul Nicodim Aghioritul)
Două sunt criteriile care arată dacă ţinta pe care o urmărim este un lucru bun şi cinstit, şi anume: la timp
şi cu măsură. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Dumnezeule, întoarce-ne pe noi şi arată faţa Ta, şi ne vom mântui! (Psalmi 79.4)
Eşecul ne învaţă umilinţa, ne confruntă cu propriile noastre limite şi ne arată că nu suntem invincibili.
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(Hal Urban)
Experienţa a arătat că armătura morală este mai importantă pentru individ şi pentru societate decât cunoştinţele ştiinţifice, literare, filozofice. (Alexis Carrel, medic chirurg şi biolog francez)
Frica – neîncrederea arătată faţă de propriul eu. (Sarghis Sakaian)
Frumuseţea se arată, înţelepciunea se ascunde. (Sfinţii Părinţi)
Intuiţia este o aptitudine spirituală şi nu explică, ci doar indică calea. (Florence Scovel Shinn)
Înfrângerea nu ne face pe noi mai slabi: ne arată doar cât suntem de slabi. (Abraham Lincoln)
Înţelepciunea sălăşluieşte în inima celui înţelept, iar în inima celor nebuni nu se arată. (Solomon 14.33)
Învaţă-i poruncile şi legile Lui; arată-le calea Lui, pe care trebuie să meargă, şi faptele ce trebuie să facă.
(Ieşirea 18.20)
Mai înainte de boală smereşte-te, şi în vremea păcatelor arată întoarcere. (Ecclesiasticul 18.21)
Nu există secrete pe care timpul să nu le dezvăluie. (Jean Racine)
Nu te teme niciodată de umbre. Ele arată doar că există lumină prin apropiere. (Gary Sinise)
Numai timpul îl arată pe cel drept, dar pe cel rău poţi să-l cunoşti şi într-o singură zi. (Sofocle)
O soartă nefericită e mai de folos oamenilor decât o soartă fericită. Aceasta din urmă, totdeauna sub masca fericirii, când se arată, minte. Cea dintâi este însă totdeauna adevărată, când se arată nestatornică prin schimbarea sa. Una înşeală, alta instruieşte. Una, sub masca unor bunuri mincinoase înlănţuie minţile celor ce se bucură de ea, cealaltă, prin cunoaşterea fericirii fragile, eliberează. …
(Betius, scriitor bisericesc)
Oamenii sunt ca Luna: nu-şi arată decât o faţă. (Arthur Schopenhauer)
Ordinea care domneşte în lucrurile materiale arată în mod suficient că au fost create de o voinţă plină de
inteligenţă. (Isaac Newton)
Până şi copiii îmi arată dispreţ; când mă scol, vorbesc pe seama mea. (Iov 19.18)
Răzbunându-te, te faci egalul adversarului; iertându-l, te arăţi superior. (Francis Bacon)
Rugăciunea ne arată că umilinţa înalţă, iar nu coboară pe om. (Petre Ţuţea)
Să ne arătăm mâncând pentru a trăi, nu trăind pentru a mânca. 5.10
Sfânta Cruce pecetluieşte întregul univers. La sfârşitul veacurilor această pecetluire se va arăta în
deplinătatea ei. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Sileşte-te să te arăţi încercat, înaintea lui Dumnezeu lucrător cu faţa curată, drept învăţând cuvântul
adevărului. (II Timotei 2.15)
Smerenia este o virtute care nu se arată. (Sfântul Francisc de Sales)
Şi Moise a zis: "Arată-mi slava Ta! " Zis-a Domnul către Moise: "Eu voi trece pe dinaintea ta toată slava
Mea, voi rosti numele lui Iahve înaintea ta şi pe cel ce va fi de miluit îl voi milui şi cine va fi vrednic de
îndurare, de acela Mă voi îndura". (Ieşirea 33.18, 19)
Te-a smerit, te-a pedepsit cu foamea şi te-a hrănit cu mana pe care nu o cunoşteai şi pe care nu o cunoşteau nici părinţii tăi, ca să-ţi arate că nu numai cu pâine trăieşte omul, ci că omul trăieşte şi cu
tot Cuvântul ce iese din gura Domnului. (Deutoronomul 8.3)
Te-ai întrebat de ce, la revărsatul zorilor, cocoşul suspină dureros de repetate ori? Iată ce înseamnă asta –
în oglinda dimineţii s-a arătat că din viaţa ta a mai trecut o noapte, fără ca tu să-ţi dai seama.
(Omar Khayyam)
Un test de inteligenţă îi arată unui om ce deştept ar fi fost dacă nu l-ar fi dat. (Laurence J. Peter)
Viaţa fericită ne este arătată de porunci. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
A arde/ A răspuns Ioan tuturor, zicând: Eu vă botez cu apă, dar vine Cel ce este mai tare decât mine, Căruia nu sunt
vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintelor. El vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc, a Cărui lopată este
în mâna Lui, ca să cureţe aria şi să adune grâul în jitniţa Sa, iar pleava o va arde cu foc nestins.
(Luca 3.16, 17)
Acela (Ioan) era făclia care arde şi luminează, şi voi aţi voit să vă veseliţi o clipă în lumina lui. Iar Eu am mărturie mai mare decât a lui Ioan; căci lucrurile pe care Mi le-a dat Tatăl ca să le săvârşesc, lucrurile acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis. (Ioan 5.35, 36)
Adevărul este o torţă, dar una uriaşă, de aceea ne strecurăm cu toţii clipind, temându-ne să nu ne pârjolească. (Johann Wolfgang von Goethe)
Apoi Domnul mi-a spus: "Tu să nu te rogi pentru poporul acesta spre binele lui. De vor posti, nu voi auzi
strigarea lor; de vor aduce arderi de tot şi prinoase, nu voi primi, ci cu sabie, cu foamete şi cu mo-
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limă îi voi pierde". (Ieremia 14.11, 12)
Ardere de tot şi jertfă pentru păcat n-ai cerut. Atunci am zis: "Iată vin! În capul cărţii este scris despre mine.
Ca să fac voia Ta, Dumnezeul meu, am voit şi legea Ta înăuntru inimii mele". (Psalmi 39.9, 10)
Atunci toţi fiii lui Israel şi tot poporul au plecat şi au venit la casa Domnului şi au postit în ziua aceea până
seara şi au adus arderi de tot şi jertfe de împăcare înaintea Domnului. (Judecători 20.26)
Când a sfârşit Solomon rugăciunea, s-a pogorât foc din cer şi a mistuit arderea de tot şi jertfele, şi slava
Domnului a umplut templul. Atunci n-au putut preoţii să intre în templul Domnului din pricina slavei lui
Dumnezeu care umpluse templul. Şi toţi fiii lui Israel, văzând cum s-a coborât focul şi slava Domnului
peste templu, au căzut cu faţa la pământ pe pardoseală, s-au închinat şi au slăvit pe Domnul: "Că este
bun, că în veac este mila Lui!" (II Paralipomena 7.1-3)
Celor ce sunt necăsătoriţi şi văduvelor le spun: Bine este pentru ei să rămână ca şi mine. Dacă însă nu pot să
se înfrâneze, să se căsătorească. Fiindcă mai bine este să se căsătorească, decât să ardă. Iar celor ce sunt
căsătoriţi, le poruncesc, nu eu, ci Domnul: Femeia să nu se despartă de bărbat! (I Corinteni 7.8-10)
Dacă ai păcate, ele se vor arde şi se vor distruge uşor prin necazuri. Dacă ai virtuţi, prin necazuri ele se vor
face mai luminoase şi mai strălucitoare. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile
de tot nu le vei binevoi. (Psalmi 50.16, 17)
Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău, de-a dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde, nici
luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul; păziva sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta ieşirea ta de acum şi până în veac. (Psalmi 120.5-8)
Iar cine nu va cădea la pământ şi nu se va închina, chiar în acea clipă va fi aruncat în mijlocul unui cuptor cu
foc arzător!" (Daniel 3.6)
Iar în ziua a şaptea au zis aceia către femeia lui Samson: "Ademeneşte pe bărbatul tău să dezlege ghicitoarea; altfel te vom arde cu foc pe tine şi casa tatălui tău; ne-aţi chemat, oare, ca să ne jefuiţi?"
(Judecători 14.15)
Ironia nu ofileşte: ea arde numai buruienile. (Jules Renard)
În gura celui fără de ruşine, dulce va fi cerşirea; iar în pântecele lui, ca focul va arde. (Ecclesiasticul 40.34)
Îndrăzneala şi râsul sunt asemenea focului care arde paiele. (Patericul)
Mânia care lucrează într-un suflet fără discernământ, e asemenea unei flăcări, care sub suflarea unui vânt
puternic arde şi nimiceşte ogorul inimii. (Sfântul Ioan Scărarul)
Oamenii de geniu sunt meteori destinaţi să ardă pentru a-şi lumina secolul. (Napoleon Bonaparte)
Pomenească toată jertfa ta şi arderea de tot a ta bineplăcută să-I fie. (Psalmi 19.3)
Pune-va capăt războaielor până la marginile pământului, arcul va sfărâma şi va frânge arma, iar pavezele în
foc le va arde. Opriţi-vă şi cunoaşteţi că Eu sunt Dumnezeu, înălţa-Mă-voi pe pământ. Domnul
puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob. (Psalmi 45.9-11)
A arunca/ Acum este judecata acestei lumi; acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Iar Eu, când Mă voi
înălţa de pe pământ, îi voi trage pe toţi la Mine. (Ioan 12.31, 32)
Alexandru Macedon a avut trei dorinţe înainte de moarte: Să fie purtat spre mormânt de către medicii
eminenţi ai vremii sale, pentru a arăta cât de neputincioşi suntem în faţa morţii. A doua dorinţă era
să arunce bani şi pietre scumpe pe marginea ultimului său drum, semn că tot ceea ce agonisim rămâne pe pământ. Iar ultima dorinţă, probabil se ştie mai bine decât celelalte, a fost ca mâinile sale
să atârne în afara sicriului, pentru că murim cum ne-am născut.
Aruncă spre Domnul grija ta şi El te va hrăni; nu va da în veac clătinare dreptului. (Psalmi 54.25)
Aruncă un om norocos în mare şi el va ieşi cu un peşte în gură. (Proverb arab)
Atunci Iuda, cel ce L-a vândut, văzând că a fost osândit, s-a căit şi a adus înapoi arhiereilor şi bătrânilor
cei treizeci de arginţi, zicând: Am greşit vânzând sânge nevinovat. Ei i-au zis: Ce ne priveşte pe noi?
Tu vei vedea. Şi el, aruncând arginţii în templu, a plecat şi, ducându-se, s-a spânzurat.
(Matei 27.3-5)
Biserica ne învaţă că uneori popoare întregi sunt călăuzite de un fals Hristos, care le aruncă în
sminteală. 8.19
Căci aşa zice Domnul Savaot: "Tăiaţi copaci şi faceţi val împotriva Ierusalimului; această cetate trebuie pedepsită, pentru că în ea se află numai nedreptate. Cum aruncă izvorul apă din sine, aşa aruncă şi ea
din sine răutate; în ea se aude împilare şi jaf şi pururea se văd înaintea feţei Mele dureri şi răni.
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(Ieremia 6.6, 7)
Cel care aruncă piatră asupra păsărilor le goneşte şi cel care ocărăşte pe prieten strică prietenia.
(Ecclesiasticul 22.21)
Cine din voi este fără de păcat, să arunce primul cu piatra. 11.7
Creştin sunt, lasă-mă la mama mea! (Sfântul Mucenic Chiric, în vârstă de trei ani. Dregătorul l-a aruncat
pe treptele tronului său, s-a lovit la cap şi a murit. Sfânta Muceniţă Iulita, mama pruncului,
a fost decapitată)
Din aceeaşi gură ies binecuvântarea şi blestemul. Nu trebuie, fraţii mei, să fie acestea aşa. Oare izvorul
aruncă din aceeaşi vână, şi apa dulce şi pe cea amară? (Iacob 3.10, 11)
După aceea Cain a zis către Abel, fratele său: "Să ieşim la câmp!" Iar când erau ei în câmpie, Cain s-a
aruncat asupra lui Abel, fratele său, şi l-a omorât. Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Cain: "Unde
este Abel, fratele tău?" Iar el a răspuns: "Nu ştiu! Au doară eu sunt păzitorul fratelui meu?" Şi a zis Domnul: "Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă către Mine din pământ. Şi acum eşti blestemat de pământul care şi-a deschis gura sa, ca să primească sângele fratelui tău din mâna ta. Când vei lucra pământul, acesta nu-şi va mai da roadele sale ţie; zbuciumat şi fugar vei fi tu pe pământ". (Facerea 4.8-12)
După ce au răstignit pe Iisus, ostaşii au luat hainele Lui şi le-au făcut patru părţi, fiecărui ostaş câte o parte,
şi cămaşa. Dar cămaşa era fără cusătură, de sus ţesută în întregime. Deci au zis unii către alţii: Să n-o
sfâşiem, ci să aruncăm sorţii pentru ea, a cui să fie; ca să se împlinească Scriptura care zice: "Împărţitau hainele Mele loruşi, şi pentru cămaşa Mea au aruncat sorţii". Aşadar ostaşii acestea au făcut.
(Ioan 19.23, 24)
El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci câinilor. Dar ea a zis: Da,
Doamne, dar şi câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis: O, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie după cum voieşti. Şi s-a tămăduit fiica
ei în ceasul acela. (Matei 15.26-28)
Ia aminte, dar, ca nu cumva din pricina unei mici plăceri, ce ţi-o dau bucatele, să suferi paguba de a nu fi
înscris de înger, fugind dinaintea celui care înrolează ostaşi. Este mai mică primejdia când un soldat
aruncă pavăza şi fuge, decât atunci când un creştin aruncă postul, arma cea tare şi puternică.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Iar cine nu va cădea la pământ şi nu se va închina, chiar în acea clipă va fi aruncat în mijlocul unui cuptor
cu foc arzător!" (Daniel 3.6)
Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare
nu cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor? (Matei 6.30)
Iar ei, văzându-l de departe, până a nu se apropia de ei, au început a unelti asupra lui să-l omoare; şi au
zis unii către alţii: "Iată visătorul acela de vise vine! Haidem să-l omorâm, să-l aruncăm într-un puţ şi
să zicem că l-a mâncat o fiară sălbatică şi vom vedea ce se va alege de visele lui!" Auzind însă aceasta,
Ruben a voit să-l scape din mâinile lor, zicând: "Să nu-i ridicăm viaţa!" Apoi Ruben a adăugat: "Să nu
vărsaţi sânge! Aruncaţi-l în puţul acela din pustie, dar mâinile să nu vi le puneţi pe el!" Iar aceasta o zicea el cu gândul de a-l scăpa din mâinile lor şi a-l trimite acasă la tatăl său. Când însă a sosit Iosif la
fraţii săi, ei au dezbrăcat pe Iosif de haina cea lungă şi aleasă, cu care era îmbrăcat, şi l-au luat şi l-au
aruncat în puţ; dar puţul era gol şi nu avea apă. …. Iar când au trecut negustorii Madianiţi pe acolo,
fraţii au tras şi au scos pe Iosif din puţ şi l-au vândut pe el Ismaeliţilor cu douăzeci de arginţi. Şi aceştia au dus pe Iosif în Egipt. (Facerea 37.18-28)
Iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel mai din afară; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.
(Matei 8.12)
Iată că boala mea se schimbă în sănătate. Tu ai păzit viaţa mea de adâncul mistuitor! Tu ai aruncat înapoia Ta toate păcatele mele! (Isaia 38.17)
Iată securea stă la rădăcina pomilor şi tot pomul care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc.
(Matei 3.10)
Împacă-te cu pârâşul tău degrabă, până eşti cu el pe cale, ca nu cumva pârâşul să te dea judecătorului,
şi judecătorul slujitorului şi să fii aruncat în temniţă. (Matei 5.25)
În popor se spune că nu există om care să nu aibă duşman. Pentru că dacă n-am avea duşmani, înseamnă
că în noi n-ar străluci darurile lui Dumnezeu. Se spune în popor foarte simplu: În pomul fără de
roade nu se aruncă cu pietre. (Episcopul vicar patriarhal Ambrozie Sinaitul)
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În tinereţile sale, oare n-a omorât pe uriaş? Şi n-a şters ocara din neam aruncând cu praştia piatra care
a doborât semeţia lui Goliat? (Ecclesiasticul 47.4)
Întotdeauna în pomul cu fructe se aruncă cu pietre. (George Vraca)
Foc am venit să arunc pe pământ şi cât aş vrea să fie acum aprins! Şi cu botez am a Mă boteza, şi câtă
nerăbdare am până ce se va îndeplini! (Luca 12.49, 50)
Mă bucur că sunt chemată la cununa muceniciei şi mulţumesc lui Dumnezeu din toată inima că m-a învrednicit de un asemenea har. (Sfânta Muceniţă Teodosia fecioara, torturată şi apoi aruncată în mare,
la anul 308)
Mergând mergeau şi plângeau, aruncând seminţele lor, dar venind vor veni cu bucurie, ridicând snopii lor.
(Psalmi 125.6)
Nu daţi cele sfinte câinilor, nici nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare şi, întorcându-se, să vă sfâşie pe voi. (Matei 7.6)
Nu e nimic mai tare decât blândeţea. După cum apa aruncată pe foc a stins de multe ori focul, tot aşa şi
un cuvânt spus cu blândeţe, stinge o mânie mai aprinsă decât cuptorul şi îndoit ne este câştigul. Câştigăm prin aceea că ne-am purtat cu blândeţe şi prin aceea că slobozim de tulburare mintea fratelui nostru punând capăt mâniei…. Căci ce este apa pentru foc, aceea e blândeţea şi bunătatea pentru mânie.
(Sfântul Ioan Gură de Aur).
Nu înţelegeţi că tot ce intră în gură se duce în pântece şi se aruncă afară? Iar cele ce ies din gură pornesc
din inimă şi acelea spurcă pe om. (Matei 15.17, 18)
Nu voi vinde pe Dumnezeul cel din tinereţile mele pentru o viaţă de încă puţine zile. Pentru aceste vorbe
bătrânul Achepsima, care avea peste 80 de ani, a fost bătut crunt şi aruncat în temniţă, unde a murit
după trei ani de tortură. (Sfântul mucenic Achepsima, episcopul cetăţii Anisa, care a refuzat să se
închine idolilor)
Păcatul este un bumerang pe care ştii când îl arunci, dar nu ştii când se întoarce şi te loveşte în cap.
(Robert Frost)
Să ne aţintim privirile la cei care slujesc în chip desăvârşit măreţei slave a lui Dumnezeu. (Din Epistola
către Corinteni a Sfântului Clement Romanul, episcopul Romei. Împăratul Traian a poruncit să fie
aruncat în mare cu o ancoră de gât, pentru că a adus la Hristos pe mulţi aristocraţi romani şi a refuzat să aducă jertfă zeilor. A fost contemporan cu Sfinţii Apostoli. La vârsta de 24 de ani s-a decis
să plece şi să-şi caute părinţii şi fraţii, care dispăruseră într-un naufragiu. Este momentul când îl întâlneşte pe Sfântul Barnaba şi pe fraţii săi, deveniţi ucenicii Sfântului Petru. Prin purtarea de grijă a lui
Dumnezeu îşi va întâlni şi părinţii. Dintre toate operele puse sub numele Sfântului Clement, numai
una este autentică şi anume: Scrisoarea întâi către Corinteni. Este o operă care se păstrează în
limba greacă, latină, siriacă şi coptă.)
Străpuns-au mâinile mele şi picioarele mele. Numărat-au toate oasele mele, iar ei priveau şi se uitau la
mine. Împărţit-au hainele mele loruşi şi pentru cămaşa mea au aruncat sorţi. (Psalmi 21.18-20)
Şi a zis către ucenicii Săi: Cu neputinţă este să nu vină smintelile, dar vai aceluia prin care ele vin! Mai de
folos i-ar fi dacă i s-ar lega de gât o piatră de moară şi ar fi aruncat în mare, decât să smintească
pe unul din aceştia mici. (Luca 17.1, 2)
Şi a zis: Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toţi. Căci toţi aceştia din
prisosul lor au aruncat la daruri, aceasta însă din sărăcia ei a aruncat tot ce avea pentru viaţă.
(Luca 21.3, 4)
Şi au zis: Iudeu s-a făcut regele; pe Bel l-a stricat, pe balaur l-a omorât şi pe preoţi i-a tăiat. Şi venind la
rege, i-au zis: Dă-ne nouă pe Daniel; iar de nu, te vom ucide pe tine şi casa ta. Şi văzând regele că se
pornise asupra lui foarte, şi silit fiind, a dat lor pe Daniel. Iar ei l-au aruncat într-o groapă cu lei, şi a
fost acolo şase zile. Şi erau în groapă şapte lei, şi le da lor pe zi două trupuri de osândiţi şi două oi; iar
atunci nu le-au dat lor nimic, ca să mănânce pe Daniel. … Iar regele a purces a şaptea zi să plângă
pe Daniel, şi a venit la groapă, s-a uitat înăuntru, şi iată Daniel şedea. Şi a strigat regele cu glas mare,
zicând: Mare eşti, Doamne Dumnezeul lui Daniel! Şi nu este altul afară de Tine. Şi l-a scos pe el
din groapă; iar pe cei care voiseră pieirea lui, i-a aruncat în groapă, şi i-au mâncat leii dinaintea lui.
(Balaurul şi Bel 1.34-50)
Şi de multe ori l-a aruncat şi în foc şi în apă ca să-l piardă. Dar de poţi ceva, ajută-ne, fiindu-Ţi milă de
noi.Iar Iisus i-a zis: De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede. Şi îndată strigând tatăl copilului,
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a zis cu lacrimi: Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele. [(Marcu 9.22-24) Într-un comentariu la
această pildă, părintele Mihai Hau spunea că: “Tatăl copilului nu era sută la sută credincios,
dar era sută la sută sincer.”]
Şi i-a zis: Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a tăcut. Atunci împăratul a zis slugilor: Legaţi-l de picioare şi de mâini şi aruncaţi-l în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea şi
scrâşnirea dinţilor. Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi. (Matei 22.12-14)
Şi s-a făcut război în cer: Mihail şi îngerii lui au pornit război cu balaurul. Şi se războia şi balaurul şi îngerii
lui. Şi n-a izbutit el, nici nu s-a mai găsit pentru ei loc în cer. Şi a fost aruncat balaurul cel mare, şarpele
de demult, care se cheamă diavol şi satana, cel ce înşeală pe toată lumea, aruncat a fost pe pământ
şi îngerii lui au fost aruncaţi cu el. (Apocalipsa 12.7-9)
Şi sculându-se, L-au scos afară din cetate şi L-au dus pe sprânceana muntelui, pe care era zidită cetatea
lor, ca să-L arunce în prăpastie; iar El, trecând prin mijlocul lor, S-a dus. (Luca 4.29, 30)
Trebuie să strângi pietrele care ţi se aruncă. Sunt începutul unui piedestal. (Hector Berlioz)
Voi sunteţi sarea pământului; dacă sarea se va strica, cu ce se va săra? De nimic nu mai e bună decât să
fie aruncată afară şi călcată în picioare de oameni. (Matei 5.13)
A ascunde/ A întrebat un frate pe Avva Pimen: De voi vedea greşala fratelui meu, bine este să o acopăr? Şi i-a
răspuns lui bătrânul: În orice ceas vom acoperi greşala fratelui nostru şi Dumnezeu o acoperă
pe a noastră, şi în orice ceas o arătăm pe a fratelui şi Dumnezeu o arată pe a noastră.
Adesea, sub haine zdrenţuite se ascunde o inimă de aur. (Cicero)
Adevărata smerenie este aceea care se ascunde în omenie, în modestie. 7.1
Arta adevărată este aceea care se ascunde. (Anatole France)
Arta ascunde efortul sub aparenţa firescului. (Carlo Goldoni)
Ascunde-ţi ostenelile şi faptele bune şi fereşte-te ca limba ta să nu ţi le răpească. (Avva Isaia)
Aurul şi argintul fals sunt pagube pe care le poţi îndura şi un bărbat priceput uşor descoperă falsul. Dar
dacă gândul mincinos al unui prieten stă ascuns în pieptul său şi dacă are viclenie în inima sa, acela
e cel mai fals dintre muritorii făcuţi de Dumnezeu, iar dintre toate falsurile, acesta este cel mai greu
de cunoscut. (Poetul Teognist, citat de Cuviosul Clement Alexandrinul)
Că ne-am sfârşit de urgia Ta şi de mânia Ta ne-am tulburat. Pus-ai fărădelegile noastre înaintea Ta, greşelile noastre ascunse, la lumina feţei Tale. Că toate zilele noastre s-au împuţinat şi în mânia
Ta ne-am stins. (Psalmi 89.7-9)
Căci nu este nimic ascuns, care să nu se dea pe faţă şi nimic tainic, care să nu se cunoască şi să nu
vină la arătare. (Luca 8.17)
Cei înţelepţi ascund ştiinţa, iar gura celui fără de socotinţă este o nenorocire apropiată.(Solomon 10.14)
Cel care ascunde ura are buze mincinoase; cel ce răspândeşte defăimarea este un nebun.
(Solomon 10.18)
Civilizaţia este blana de miel cu care barbarismul se deghizează. (Thomas Bailey Aldrich)
Conştiinţa este o carte naturală; cel ce o citeşte cu fapta, face experienţa ajutorului dumnezeiesc.
Domnul e ascuns în poruncile Sale şi cel ce-L caută pe El Îl găsesc pe măsura împlinirii lor.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Cu îmbrăcămintea hainelor să nu te lauzi, nici în ziua măririi să nu te trufeşti, că minunate sunt lucrurile
Domnului şi ascunse faptele Lui între oameni. (Ecclesiasticul 11.4)
Cunoaşte-ţi ruşinea şi ascunde-ţi mândria, astfel vei fi un model sub ceruri. (Lao Tse)
De un singur lucru îi e ruşine adevărului, să se ascundă. (Lope de Vega)
Deci nu vă temeţi de ei, căci nimic nu este acoperit care să nu iasă la iveală şi nimic ascuns care să nu
ajungă cunoscut. (Matei 10.26)
Dumnezeiasca Scriptură nu vorbeşte în zadar şi la întâmplare, ci chiar o silabă, chiar un semn are
ascuns în el comoara. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dumnezeu este ascuns în porunci. 9.19
Dumnezeu şi conştiinţa ştiu cele ascunse ale fiecăruia, deci prin aceasta să primim îndreptarea.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Este mai cinstit să urăşti pe faţă, decât să-ţi ascunzi gândul sub un chip înşelător. (Cicero)
Fericirea tace şi se ascunde; numai nefericirea este militantă şi zgomotoasă. (Duiliu Zamfirescu)
Frumuseţea se arată, înţelepciunea se ascunde. (Sfinţii Părinţi)
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Grăitorul de rele dă pe faţă lucruri de taină, iar omul cu duhul cumpănit le ţine ascunse.
(Solomon 11.13)
Ia aminte de tine însuţi ca nu cumva un cuvânt ascuns în inima ta să se prefacă în păcat!
(Sfântul Vasile cel Mare)
Iisus Hristos este ascuns în poruncile Sale. (Sfântul Marcu Ascetul)
Invidia, viciu neputicios, nu se poate ridica până la însuşirile înalte, ci se târăşte jos, pe pământ, ca
vipera ce se ascunde. (Ovidius)
Împlinirea poruncilor ascunde o taină adâncă, dumnezeiască. 9.19
În fiecare om Dumnezeu a ascuns o comoară. Să săpăm adânc pentru a o putea descoperi.
(Părintele Dumitru Păduraru)
În fiecare plăcere e ascunsă câte o durere. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
În necazuri e ascunsă mila lui Dumnezeu. (Sfântul Marcu Ascetul)
În sufletul nostru este ascunsă scara care duce la împărăţia lui Dumnezeu. (Sfântul Isaac Sirul)
În vremea aceea, răspunzând, Iisus a zis: Te slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne al cerului şi al pământului,
căci ai ascuns acestea de cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor. (Matei 11.25)
Lumina care străluceşte în inimă descoperă o altă lumină, mai lăuntrică, mai tainică şi mai adâncă. În această lumină, în această contemplare plină de dulceaţă, afundându-se, omul nu mai este stăpân pe
sine, devine ca un străin pentru lumea aceasta, iar lucrul acesta se face din cauza iubirii şi a plăcerii
care-l copleşeşte, datorită tainelor celor ascunse care i se descoperă. În acel timp, omul acela fiind
eliberat de povara celor trecătoare, ajunge la măsura desăvârşirii, curat şi liber de păcat. (Sfântul
Macarie Egipteanul)
La început era vrăjmaş ascuns al omului, dar Dumnezeu l-a dat pe faţă ca fiind duşman primejdios, să
nu mai poată face rău omului prin prietenii înşelătoare. (Sfântul Ioan Casian, vezi Diavolul/)
Mai mult preţuieşte o dojană pe faţă decât o dragoste ascunsă. (Solomon 27.5)
Modestia acoperă întotdeauna meritul fără însă a-l ascunde. (Benjamin Franklin)
Nenorocirea dă pe faţă caracterul, iar fericirea îl ascunde. (Horaţiu)
Nimic nu este atât de ascuns încât să nu poată fi revelat prin fructele sale. (Paracelsus, alchimist, medic,
astrolog şi filosof elveţian)
Omul a pus hotare întunericului şi cercetează până în cele mai depărtate adâncuri, sfredelind piatra ascunsă în umbră şi în beznă. (Iov 28.3)
Omul înţelept îşi ascunde ştiinţa, pe când inima celor nebuni propovăduieşte nebunia. (Solomon 12.23)
Pe cel ce clevetea în ascuns pe vecinul său, pe acela l-am izgonit. (Psalmi 100.6)
Peştera în care ţi-e frică să intri acunde comoara pe care o cauţi. (Joseph Campbell)
Rugăciunea într-ascuns 7.2, 7.3
Rugăciunea ta trebuie să circule în totul, ascunsă, puternică şi vie, precum sângele. (Vladimir Ghika)
Să nu ascundem credinţa! 12.7
Secretul creativităţii stă în a şti cum să-ţi ascunzi sursele. (Albert Einstein)
Slava lui Dumnezeu este să ascundă lucrurile, iar mărirea regilor e să le cerceteze cu de-amănuntul.
(Solomon 25.2)
Spovedania este suprimarea voluntară a ascunderii. Ea nu înseamnă că nu ai nimic de ascuns, ci că
nimic nu trebuie ascuns până la capăt. (Gabriel Liiceanu)
Şi nu fiţi părtaşi la faptele cele fără roadă ale întunericului, ci mai degrabă, osândiţi-le pe faţă. Căci cele
ce se fac întru ascuns de ei, ruşine este a le şi grăi. Iar tot ce este pe faţă, se descoperă prin lumină,
căci tot ceea ce este descoperit, lumină este. Pentru aceea zice: "Deşteaptă-te cel ce dormi şi te
scoală din morţi şi te va lumina Hristos". (Efeseni 5.11-14)
Un om necredincios se ascunde de Dumnezeu. Un om credincios se ascunde în Dumnezeu.
(Fericitul Augustin)
Viclenia este o faptă rea, săvârşită cu gând ascuns, care se oferă semenului sub chipul unor binefaceri.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Voi sunteţi lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprind făclie
şi o pun sub obroc, ci în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. (Matei 5.14, 15)
Vorba a fost dată omului pentru a-şi ascunde gândurile. (Talleyrand)
A asigura/ Educaţia este cea mai bună asigurare pentru bătrâneţe. (Aristotel)
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Ochii Domnului peste cei care Îl iubesc; scut puternic şi întărire vajnică este Domnul; adăpost împotriva
vântului din deşert, umbră împotriva arşiţei de la amiază, ocrotire împotriva piedicilor, asigurare
împotriva căderilor. El înalţă sufletul şi luminează ochii, dând vindecare, viaţă şi binecuvântare.
(Ecclesiasticul 34.17-19)
Pentru a asigura o stare bună de sănătate mănâncă superficial, respiră adânc, fii moderat şi menţine un
interes în viaţă. (William Londen)
Rugăciunea din inimă asigură urcuşul spre desăvârşire. 3.3
Simplitatea este cel mai dificil lucru de asigurat în lume, este ultima limită a experienţei şi ultimul efort al
geniului. (George Sand)
A aştepta/ A nu dori şi aştepta nimic pentru sine şi a avea o profundă înţelegere faţă de ceilalţi reprezintă o autentică sfinţenie. (Ivan Turgheniev)
Aşteptarea este dureroasă. Uitarea este dureroasă. Dar cea mai mare suferinţă este aceea de a nu şti
ce să faci. (Paulo Coelho)
Căci prin nădejde ne-am mântuit; dar nădejdea care se vede nu mai e nădejde. Cum ar nădăjdui cineva
ceea ce vede? Iar dacă nădăjduim ceea ce nu vedem, aşteptăm prin răbdare. (Romani 8.24, 25)
Cei fără răutate şi cei drepţi s-au lipit de mine, că Te-am aşteptat, Doamne. (Psalmi 24.22)
Cel care a împlinit o poruncă, să aştepte ispita pentru ea. Căci dragostea faţă de Hristos se probează
prin cele potrivnice. (Sfântul Marcu Ascetul)
Cel slab aşteaptă o şansă, pe când cel puternic creează şansa. (Anchee Min)
Cu cât împăratul se apropie, cu atât mai mult trebuie să se pregătească cei ce-l aşteptă.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dacă aştepţi momentul potrivit, te întrec alţii, care nu îl aşteaptă. (Woody Allen)
Dacă nu te aştepţi la nimic, vei avea surprize tot timpul. (Malcom Forbes)
Iar, până să se facă ziuă, Pavel îi ruga pe toţi să mănânce, zicându-le: Paisprezece zile sunt azi de când naţi mâncat, aşteptând şi nimic gustând. De aceea, vă rog să mâncaţi, căci aceasta este spre scăparea
voastră. Că nici unuia din voi un fir de păr din cap nu-i va pieri. Şi zicând acestea şi luând pâine, a mulţumit lui Dumnezeu înaintea tuturor şi, frângând, a început să mănânce.
(Faptele Apostolilor 27.33-35)
În acestea zăceau mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, aşteptând mişcarea apei. (Ioan 5.3)
Întreaga înţelepciune umană se rezumă la două cuvinte: aşteptare şi speranţă. (Alexandre Dumas)
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor. Şi viaţa veacului ce va să vie. Amin! (Crezul, partea finală 12.11)
Îţi zic un secret, dragul meu: nu aştepta judecata de apoi, ea are loc în fiecare zi. (Albert Camus)
Mă aşteptam la fericire şi iată că a venit nenorocirea; aşteptam lumina şi a venit întunericul. (Iov 30.26)
Minciuna e grăbită. Adevărul întotdeauna aşteaptă. (Alexandru Vlahuţă)
Nebunia înseamnă să faci acelaşi lucru în mod repetat şi să te aştepţi să obţii alt rezultat. (Albert Einstein)
Nedreptatea zguduie conştiinţa în fiecare zi, chiar când tace cel nedreptăţit. Cei care fac nedreptate, aşteptându-se la pedeapsă, trăiesc în fiecare zi cu frică. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nu de la om trebuie să aştept fericirea, ci de la Dumnezeu. (Părintele Dan Popovici)
Nu există bucurie mai mare decât cea venită pe neaşteptate. (Sofocle)
Nu ţine sfat cu un nebun, căci el nu va putea păstra taina ta. Înaintea celui străin nu face nimic care trebuie
să rămână tăinuit; tu nu ştii ce poate născoci el. Nu deschide inima ta oricui şi nu aştepta să dobândeşti bunăvoinţa lui. (Ecclesiasticul 8.17-19)
Orice respingere a acestor duhuri rele este o cunună care ne aşteaptă. (Părintele Arsenie Papacioc)
Pentru aceea, iubiţilor, aşteptând acestea, sârguiţi-vă să fiţi aflaţi de El în pace, fără prihană şi fără vină.
(II Petru 3.14)
Pentru ce niciodată nu te-ai trândăvit? – Pentru că în fiecare zi aştept să mor. (Patericul)
Puneţi-vă în mâinile lui Dumnezeu şi aşteptaţi. 10.2
Răul făcut altuia să-l aştepţi şi tu la rândul tău. (Seneca)
Suiţi-vă în munte şi aduceţi lemne ca să clădiţi iarăşi templul în care voi binevoi şi Mă voi preaslăvi", zice
Domnul. "V-aţi aşteptat la mult, dar iată că aveţi puţin. Aţi strâns mult, dar Eu am risipit truda voastră!
Pentru ce?, zice Domnul Savaot. Din pricina templului Meu care stă dărâmat, iar voi zoriţi cu lucrul,
fiecare pentru casa lui! (Agheu 1.8, 9)
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Şansa aşteaptă minţile pregătite. (Louis Pasteur)
Şi era şi Ana proorociţa, fiica lui Fanuel, din seminţia lui Aşer, ajunsă la adânci bătrâneţe şi care trăise cu
bărbatul ei şapte ani de la fecioria sa. Şi ea era văduvă, în vârstă de optzeci şi patru de ani, şi nu se
depărta de templu, slujind noaptea şi ziua în post şi în rugăciuni. Şi venind ea în acel ceas, lăuda pe
Dumnezeu şi vorbea despre Prunc tuturor celor ce aşteptau mântuire în Ierusalim. (Luca 2.36-38)
Şi strângând Pavel grămadă de găteje şi punându-le în foc, o viperă a ieşit de căldură şi s-a prins de mâna
lui. Şi când locuitorii au văzut vipera atârnând de mâna lui, ziceau unii către alţii: Desigur că ucigaş este
omul acesta, pe care dreptatea nu l-a lăsat să trăiască, deşi a scăpat din mare. Deci el, scuturând vipera
în foc, n-a pătimit niciun rău. Iar ei aşteptau ca el să se umfle, sau să cadă deodată mort. Dar aşteptând ei mult şi văzând că nu i se întâmplă nimic rău, şi-au schimbat gândul şi ziceau că el este un zeu.
(Faptele Apostolilor 28.3-6)
Şi trecând de straja întâi şi de a doua, au ajuns la poarta cea de fier care duce în cetate, şi poarta s-a deschis singură.Şi ieşind, au trecut o uliţă şi îndată îngerul s-a depărtat de la el. Şi Petru, venindu-şi în sine,
a zis: Acum ştiu cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul Său şi m-a scos din mâna lui Irod şi din toate câte aştepta poporul iudeilor. (Faptele Apostolilor 12.10, 11)
A atârna/ Alexandru Macedon a avut trei dorinţe înainte de moarte: Să fie purtat spre mormânt de către medicii
eminenţi ai vremii sale, pentru a arăta cât de neputincioşi suntem în faţa morţii. A doua dorinţă era
să arunce bani şi pietre scumpe pe marginea ultimului său drum, semn că tot ceea ce agonisim rămâne pe pământ. Iar ultima dorinţă, probabil se ştie mai bine decât celelalte, a fost ca mâinile sale
să atârne în afara sicriului, pentru că murim cum ne-am născut.
Aşa dar, nu pierdeţi timpul acestei vieţi, de el atârnă mântuirea noastră. (Părintele Narcis Stupcanu)
Iar cine va sminti pe unul dintr-aceştia mici care cred în Mine, mai bine i-ar fi lui să i se atârne de gât o
piatră de moară şi să fie afundat în adâncul mării. (Matei 18.6)
Însă trebuie să ne ferim să întindem mâinile prea tare şi să le ridică cât mai sus, ca să nu ajungem în stare
de fierbinţeală şi de extaz, de la care este numai un pas până la înşelare de sine şi amăgire drăcească.
Mâinile trebuie întinse moderat, ca duhul să rămână în linişte, smerenie şi umilinţă; trebuie să dăm trupului poziţia celui atârnat pe cruce, iar nu poziţia celui ce zboară spre cer. Capul să fie plecat în jos,
iar mâinile ridicate. (Din cartea “Tâlcuiri la Patericul egiptean”, pagina 31, a Sfântului Ignatie
Briancianinov)
Şi strângând Pavel grămadă de găteje şi punându-le în foc, o viperă a ieşit de căldură şi s-a prins de mâna
lui. Şi când locuitorii au văzut vipera atârnând de mâna lui, ziceau unii către alţii: Desigur că ucigaş este
omul acesta, pe care dreptatea nu l-a lăsat să trăiască, deşi a scăpat din mare. Deci el, scuturând vipera
în foc, n-a pătimit niciun rău. Iar ei aşteptau ca el să se umfle, sau să cadă deodată mort. Dar aşteptând
ei mult şi văzând că nu i se întâmplă nimic rău, şi-au schimbat gândul şi ziceau că el este un zeu.
(Faptele Apostolilor 28.3-6)
Trebuie să punem şi diagnoza gândurilor pătimaşe, prin care se săvârşeşte păcatul. Gândurile în care se cuprind toate păcatele, sunt opt: al lăcomie pântecelui, al desfrânării, a iubirii de argint, al mâniei, al întristării, al trândăviei, al slavei deşarte şi al mândriei. Ca aceste opt gânduri să ne tulbure, sau ca să nu
ne tulbure, nu atârnă de noi. Dar ca să stăruiască, sau ca să nu stăruiască, sau ca să stârnească patimile, sau ca să nu le stârnească, atârnă de noi. (Sfântul Ioan Damaschin)
A atinge/ Adevărata nebunie nu poate fi atinsă fără inteligenţă. (Henrik Tikkanen)
Atingerea de Dumnezeu este o trezire, trezire la sine, trezire la El. Nu există atingere de Dumnezeu în
afara acestei treziri. Nu există Dumnezeu-pentru-mine în afara acestei treziri. (Henri Le Saux)
Bastonul rupe oasele, dar nu atinge viciul niciodată. (Proverb african)
Calomnia nu atinge niciodată mediocrităţile, care mor de ciudă că trăiesc ignorate. (Honoré de Balzac)
Cel care se atinge de smoală se va mânji şi cel care se însoţeşte cu cel trufaş asemenea lui va fi.
(Ecclesiasticul 13.1)
Cine nu iese din Eu, n-atinge Absolutul şi nu descifrează nici viaţa. (Constantin Brâncuşi)
Dacă oamenii ar şti cât de mult am muncit pentru a atinge măiestria, munca mea nu le-ar mai părea la fel
de minunată. (Michelangelo)
Diavolul foloseşte Scriptura când vrea să-şi atingă scopul. (William Shakespeare)
Gânditorul pozitiv zăreşte invizibilul, simte intangibilul şi realizează imposibilul. (Napoleon Bonaparte)
Indiferenţa este cea mai puternică armă din univers. Ea face tot ce atinge lipsit de sens. Iubirea şi ura nu
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au nicio şansă împotriva ei. (Joan Vinge)
Inteligenţa sporeşte facultatea de a suferi, atingând la om cel mai înalt grad. (Arthur Schopenhauer)
În viaţă nu contează câţi paşi faci pentru a atinge scopul dorit. Important este să nu te opreşti din
mersul tău. (Confucius)
În zadar ar fi împiedicat trupul de mustrarea şi desfrâul sufletului spre atingerea ţelului final al înclinărilor şi
dorinţelor, zadarnică activitatea raţiunii, zadarnică funcţionarea minţii, zadarnică înţelepciunea, dreptatea,
practicarea oricărei virtuţi, promulgarea şi controlarea oricărei legi; cu un cuvânt, zadarnică ar fi tot ce
poate fi măreţ şi frumos în viaţa oamenilor şi pentru oameni. (Atenagora Atenianul)
Marile realizări sunt atinse nu prin putere, ci prin perseverenţă. (Samuel Johnson)
Mirosurile ating corzile inimii cu o precizie mai mare decât imaginile si sunetele. (Rudyard Kipling)
Moartea este distanţa care ne lipseşte pentru a-L atinge pe Dumnezeu. 11.13
Nu este virtute pe care calomnia să nu ştie să o atingă. (William Shakespeare)
Nu te teme de perfecţiune, nu o vei atinge niciodată. (Salvador Dali)
Oamenii care sunt lipsiţi de patimi ating adevărul. (Pitagoreanul Filon, autorul cărţii “Despre Moise”)
Pe povârnişul viciului aluneci uşor şi fără să bagi de seamă; pentru a atinge însă culmile perfecţiunii, urci
încet şi întâmpini multe şi mari greutăţi. (Feuchtersleben)
Pictura devine pentru Goya un mijloc de a atinge misterul, dar misterul este de asemenea pentru el mijlocul de a atinge pictura. (André Malraux)
Punctul de sosire la atingerea unui ţel trebuie să fie punctul de pornire pentru altul. (John Dewey)
Rugăciunea atinge slava ei cea mai înaltă atunci când adoră şi nu cere nimic. (Samuel Chadwick)
Se poate crede că omul este obligat, pentru a atinge sfinţenia, să aleagă în viaţă calea cea mai marcată de
cruce. Se poate crede că putem să fim mai dom al lui Hristos căutând suferinţa, dar astfel cădem în orgoliu spiritual. Înţelepciunea crucii în schimb înseamnă să primeşti zidirea pe care ţi-o dă duhul şi să fii
conştient că prin acea iubire se intră în logica pascală, deoarece acela care iubeşte, suferă. Cine se expune iubirii şi în iubire îşi scrie istoria propriei existenţe, intră inevitabil în cruce. …
(Teologul catolic Marko Rupnik)
Şi celui sărac întinde-i mâna ta, ca binecuvântarea ta să fie desăvârşită. Dărnicia ta să atingă pe toţi cei în
viaţă şi chiar morţilor fă-le parte de dărnicia ta. (Ecclesiasticul 7.34, 35)
Şi oriunde intra în sate sau în cetăţi sau în sătuleţe, puneau la răspântii pe cei bolnavi, şi-L rugau să le îngăduie să se atingă măcar de poala hainei Sale. Şi câţi se atingeau de El se vindecau. (Marcu 6.56)
Şi toată mulţimea căuta să se atingă de El că putere ieşea din El şi-i vindeca pe toţi. (Luca 6.19)
Talentul nu devine geniu decât atunci când a atins punctul la care cele mai profunde forme de percepţie
ale sale ating extazul. (George Bernard Shaw)
Tandreţea nu este un sentiment, este o calitate a privirii, o calitate a ascultării, a atingerii, a zâmbetului.
(Jacques Salomé)
Tinereţea are o inimă caldă, o nevoie de entuziasm pe care cea mai uşoară atingere o trezeşte.
(Alphonse Daudet)
Ţelurile prea lesne de atins nu sunt ţeluri adevărate. (Colin Turner)
A atrage/ Cât este de mare Dumnezeu! Dar noi nu putem să-L înţelegem şi numărul anilor Săi nu se poate socoti. El
atrage picăturile de apă, El le preface în aburi şi dă ploaia. Iar norii o trec prin sita lor şi o varsă
picături peste mulţimile omeneşti. (Iov 36.26-28)
Există o bunătate care respinge şi o răutate care atrage.(Carmen Sylva, poetă şi prima regină a României)
Firea omului îl atrage spre vechile deprinderi. (Juvenalis)
Geometria va atrage sufletul spre adevăr şi va crea spiritul filosofiei. (Platon)
Nu vă grăbiţi moartea prin rătăcirile vieţii voastre şi nu vă atrageţi pieirea prin fapta mâinilor voastre.
(Cartea înţelepciunii lui Solomon 1.12)
Omul mândru nu atrage pe nimeni. Şi dacă atrage pe cineva, acela se va îndepărta repede! Legătura duhovnicească este indisolubilă numai atunci când există suflet de copil, nevinovăţie şi sfinţenie.
(Părintele Amfilohie Makris din Patmos)
Perfecţiunea nu atrage atenţia. (Nichita Stănescu)
Să izgonim invidia din sufletul nostru, ca să atragem asupra noastră bunăvoinţa lui Dumnezeu.
(Sfântul Vasile cel Mare)
A aţâţa/ Căci v-o spun vouă, neamurilor: Întru cât sunt eu, deci, apostol al neamurilor, slăvesc slujirea mea, doar voi
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izbuti să aţâţ râvna celor din neamul meu şi să mântuiesc pe unii dintre ei. (Romani 11.13, 14)
Cărbunii slujesc pentru căldură, lemnele pentru foc, iar omul certăreţ pentru a aţâţa cearta.
(Solomon 26.21)
Depărtează-te de vrajbă şi vei împuţina păcatele, că omul mânios va aţâţa vrajbă. (Ecclesiasticul 8.8)
Firea aţâţă poftele, dar, pe măsură ce creşte asceza, ea le şi stinge. (Patericul)
Însă arhiereii şi bătrânii au aţâţat mulţimile ca să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-L piardă. (Matei 27.20)
Omul cu gând rău aţâţă ceartă şi defăimătorul desparte pe prieteni. (Solomon 16.28)
Omul mânios aţâţă cearta, pe când cel domol linişteşte aprinderea. (Solomon 15.18)
Omul rău aţâţă răzvrătirea; pentru aceasta un sol aprig va fi trimis împotriva lui. (Solomon 17.11)
Părinţilor, nu aţâţaţi la mânie pe copiii voştri, ca să nu se deznădăjduiască. (Coloseni 3.21)
Potrivnica ei însă o amăra grozav, aţâţând-o ca să cârtească din pricină că nu i-a dat Domnul prunci.
(I Regi 1.6)
Un om mânios aţâţă cearta şi cel aprig săvârşeşte multe păcate. (Solomon 29.22)
Un răspuns blând domoleşte mânia, iar un cuvânt aspru aţâţă mânia. (Solomon 15.1)
A auzi/ A merge cu un prieten prin întuneric, este mult mai bine decât a merge singur prin lumină, pentru că un prieten
ştie să te asculte, poate să te ierte şi să te înţeleagă mai bine decât un necunoscut, atunci când îi greşeşti.
(Scriitoarea americană Helen Keller, născută oarbă şi surdă)
Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui lor. Cel ce are urechi de auzit să audă.
(Matei 13.43)
Aţi auzit că s-a zis celor de demult: "Să nu ucizi"; iar cine va ucide, vrednic va fi de osândă. Eu însă vă spun
vouă: Că oricine se mânie pe fratele său vrednic va fi de osândă; şi cine va zice fratelui său: netrebnicule,
vrednic va fi de judecata sinedriului; iar cine va zice: nebunule, vrednic va fi de gheena focului.
(Matei 5.21, 22)
Aţi auzit de răbdarea lui Iov şi aţi văzut sfârşitul hărăzit lui de Domnul; că mult-milostiv este Domnul
şi îndurător. (Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iacob 5.11)
Auzind Iisus i-a zis: Încă una îţi lipseşte: Vinde toate câte ai şi le împarte săracilor şi vei avea comoară în ceruri; şi vino de urmează Mie. Iar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat.
(Luca 18.22, 23)
Bunătatea este limbajul pe care surdul îl poate auzi şi orbul îl poate vedea. (Mark Twain)
Că a auzit pe cei săraci Domnul şi pe cei ferecaţi în obezi ai Săi nu i-a urgisit. (Psalmi 68.37)
Câţiva au auzit cuvintele lui Hristos, dar foarte puţini au auzit tăcerea Lui. 9.12
Cel ce împarte cu hoţul îşi urăşte sufletul lui, fiindcă aude blestemul, dar nu zice nimic. (Solomon 29.24)
Celui ce biruieşte îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu, precum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl
Meu pe scaunul Lui. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor. (Apocalipsa 3.21, 22)
Ci propovăduim înţelepciunea de taină a lui Dumnezeu, ascunsă, pe care Dumnezeu a rânduit-o mai înainte
de veci, spre slava noastră, pe care nici unul dintre stăpânitorii acestui veac n-a cunoscut-o, căci, dacă
ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei; ci precum este scris: "Cele ce ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El".
(Romani 2.7-9)
Cuvântul tăcerii se sprijină pe harul lui Dumnezeu şi nu pe puterea omenească. El poate fi auzit oriunde în
lume. Materia se transfigurează în duh, cuvântul se transformă în tăcere grăitoare. 7.5
Dă-mi, Doamne, să vorbesc ceea ce vrei să auzi de la mine. (Sfântul Ioan Scărarul)
De aceea le vorbesc în pilde, că, văzând, nu văd şi, auzind, nu aud, nici nu înţeleg. (Matei 13.13)
De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi la îndeplineşte asemăna-se-va bărbatului înţelept care a
clădit casa lui pe stâncă. (Matei 7.24)
Doamne, mântuieşte pe împăratul şi ne auzi pe noi, în orice zi Te vom chema. (Psalmi 19.10)
Dragostea trebuie să se desfăşoare în tăcere, ca să se audă zâmbetul spiritului. (Petre Pandrea)
Eu pe câţi îi iubesc îi mustru şi îi pedepsesc; sârguieşte dar şi te pocăieşte. Iată, stau la uşă şi bat; de va auzi
cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine. Celui ce biruieşte îi voi
da să şadă cu Mine pe scaunul Meu, precum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui.
Cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor. (Apocalipsa 3.19-22)
Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru handicapurile mele, căci prin ele am ajuns la mine însămi, la El, şi am putut
să dau la iveală opera mea. [Scriitoarea americană Helen Keller (1880-1968). Când avea 19 luni, a ră-
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mas fără auz şi văz, în urma unei boli, pierzându-şi apoi şi capacitatea de a vorbi. Cinci ani mai târziu şia început educaţia cu Anne Sullivan, care a învăţat-o numele obiectelor prin apăsarea în palmă a alfabetului surdo-muţilor. În cele din urmă, Keller a învăţat să citească şi să scrie în alfabetul Braille. A scris
mai multe cărţi, printre care şi Povestea vieţii mele.]
Îngerii nu au nevoie de limbă şi de auz, ci îşi transmit unii altora propriile lor gândiri şi hotărâri, fără să rostească nici măcar un cuvânt. (Sfântul Ioan Damaschin)
Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi. Voi sunteţi
prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu ştie ce face
stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am
făcut cunoscute. (Ioan 15.13-15)
Obişnuieşte-ţi urechea să audă des cuvinte duhovniceşti şi mintea ta se va depărta de gânduri necurate.
(Sfântul Talasie Libianul)
Păcat spre moarte este tot păcatul nepocăit. Chiar de s-ar ruga un Sfânt pentru un asemenea păcat al
altuia, nu e de auzit.(Sfântul Marcu Ascetul)
Poezia este un fel de muzică, trebuie să o auzi ca să o apreciezi. (Voltaire)
Prin ascultare omul se înalţă şi capătă ochi ascunşi pentru înţelegerea lucrurilor. Ascultătorul vede fără să fie
văzut şi aude fără să fie auzit. (Părintele Savatie Baştovoi)
Rar se întâlneşte un om căruia îi place mâncarea de regim. Şi mai rar se întâlneşte omul care ştie să spună
sau să audă un adevăr neplăcut. (Proverb sanscrit)
România a fost auzită, dar nu ascultată. (Otto von Bismarck)
Să nu părăseşti rugăciunea din grija neputinţei, nici măcar o singură zi, până mai răsufli, ci auzi pe
cel ce zice: Când sunt slab, atunci sunt tare. 1.1
Să nu spui tot ce ştii, să nu faci tot ce poţi, să nu crezi tot ce auzi, să nu dai tot ce ai. (Părintele Paisie Olaru)
Şi în acele zile, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în ţinutul muntos într-o cetate a seminţiei lui
Iuda. Şi a intrat în casa lui Zaharia şi a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutul
Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei şi Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt, şi cu glas mare
a strigat şi a zis: Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău.
Şi de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu? (Luca 1.39-43)
Şi întorcându-Se către ucenici, de o parte a zis: Fericiţi sunt ochii care văd cele ce vedeţi voi! Căci zic vouă:
Mulţi prooroci şi regi au voit să vadă ceea ce vedeţi voi, dar n-au văzut, şi să audă ceea ce auziţi,
dar n-au auzit. (Luca 10.23, 24)
Şi tăcând ne va auzi Dumnezeu! (Sfinţii Părinţi)
Şi tot poporul auzind, şi vameşii s-au încredinţat de dreptatea lui Dumnezeu, botezându-se cu botezul lui
Ioan. (Luca 7.29)
Taci, ca să te auzi pe tine. (Sfinţii Părinţi)
Toţi proorocii şi Legea au proorocit până la Ioan. Şi dacă voiţi să înţelegeţi, el este Ilie, cel ce va să vină.
Cine are urechi de auzit să audă. (Matei 11.3-5)
Vocea interioară se va auzi doar dacă eşti tăcut. (Yoga Swami)
Vorba celui ce mult se jură zbârleşte părul şi vrajba lui asurzeşte urechile. (Ben-Sirah)
Zis-a Avva Pimen: Mai mare dragoste nu este cu putinţă să afle cineva decât să-şi pună sufletul pentru
aproapele său. De va auzi un cuvânt rău de mâhnire, dar nu-l va zice, sau de i se va face nedreptate
şi va suferi, dar nu va răsplăti, unul ca acesta îşi pune sufletul pentru aproapele.
Zis-a lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai lipseşte? Iisus i-a zis: Dacă voieşti
să fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor şi vei avea comoară în cer; după aceea, vino şi urmează-Mi. Ci, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuţii. (Matei 19.20-22)
A avea un raport înţelept cu crucea înseamnă a avea capacitatea să jertfeşti liber din ceea ce ai pentru a dărui. Şi
când eşti dispus să jerfeşti, orice necaz ţi s-ar întâmpla nu provoacă disperare şi cârteală, ci te ajută să
rămâi senin şi lucid, o stare necesară pentru a reuşi şi s-o iei totdeauna de la capăt.
(Teologul catolic Marko Rupnik)
A avea voinţă nu înseamnă să spui că vrei, înseamnă să te ţii de treabă. (André Maurois)
A avea/ A nu dori şi aştepta nimic pentru sine şi a avea o profundă înţelegere faţă de ceilalţi reprezintă o autentică
sfinţenie. (Ivan Turgheniev)
A petrece (a cheltui) timpul are conotaţia unei finalităţi, este fără întoarcere. (Herbert Harris)
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A poseda un mare intelect nu este o cale spre fericire. (Stephen Fry)
A suferi înseamnă a avea un secret comun cu Dumnezeu. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Abia atunci când omul are compasiune faţă de toate fiinţele vii se poate numi nobil. (Buddha)
Acela (Ioan) era făclia care arde şi luminează, şi voi aţi voit să vă veseliţi o clipă în lumina lui. Iar Eu am mărturie mai mare decât a lui Ioan; căci lucrurile pe care Mi le-a dat Tatăl ca să le săvârşesc, lucrurile
acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis. (Ioan 5.35, 36)
Acestea vi le-am grăit, ca întru Mine pace să aveţi. În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit
lumea. (Ioan 16.33)
Adevărata dreptate este cereasca înţelepciune. Mai degrabă să ne lăsăm nedreptăţiţi decât să nedreptăţim
noi pe alţii, iar la vreme de restrişte să fim gata de suferinţă. În niciun caz să răspândim suferinţa. Nu
cel nedreptăţit, ci dimpotrivă, cel ce nedreptăţeşte va avea parte de pedeapsa cea mai cruntă.
(Eusebiu de Cezareea)
Adevărul e mai ciudat decât ficţiunea. Ficţiunea trebuie să aibă sens. (Leon Rosten)
Ai curaj! Şterge-ţi ochii! Adesea, căderea e un mijloc de a te ridica mai sus. (William Shakespeare)
Am o concepţie simplă despre viaţă: ţine-ţi ochii deschişi şi mergi înainte. (Laurence Olivier)
Am răbdare când e vorba de prostie, însă nu cu cei care sunt mândri de ea. (Edith Sitwell)
Aroganţa este un monstru. Ea nu are simţuri, ci numai o limbă ascuţită si un deget arătător. (Toba Beta)
Arta de a fi fericit îşi are secretul în priceperea de a extrage fericirea din lucrurile mici.
(Henry Ward Beecher)
Atunci avem credinţă, când nu ne mărginim numai la ochii trupului, ci vedem cu ochii minţii, cele care nu se
văd. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui lor. Cel ce are urechi de auzit să audă.
(Matei 13.43)
Avantajul de a fi pesimist: fie ai dreptate, fie ai doar surprize plăcute. (George Will)
Banii nu au miros. (Proverb)
Ca să ai aura intelectuală trebuie să rămâi elev toată viaţa. (Radu Beligan)
Ca să ai o bătrâneţe lungă, trebuie să începi să fii bătrân foarte devreme. (Cato cel Bătrân)
Ca să porţi coroana de om trebuie să ai trei etaje: minte, obraz şi inimă. (Liubiţa Raichici)
Calea către Paradis are doar lărgimea unei persoane şi înăţimea unei cruci (Vladimir Ghika)
Caracterul are drept fundament voinţa şi inteligenţa. (Boccaccio)
Că ai căzut nu are nicio importanţă deoarece numai modul în care te ridici contează. (Nelson Mandela)
Căci dacă Avraam s-a îndreptat din fapte, are de ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu.
(Romani 4.2)
Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să
nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. (Ioan 3.16)
Când cauţi tămăduire, ia seama la conştiinţă şi tot ce-ţi va spune ea, fă, şi vei avea folos.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Când poţi să vezi atât de clar defectele altora, înseamnă că le ai. (Jules Renard)
Când vei dori înţelepciunea şi perspicacitatea la fel de mult precum doreşti să respiri, doar atunci le vei
avea. (Socrate)
Câteva clipe ale câtorva ani nu mai contează, atunci când ai pierdut eternitatea. (Jean-Paul Sartre)
Ce e de crezut, să crezi! E o cerinţă adâncă a sufletului omenesc de a avea despre lume o viziune, o
înţelegere coerentă şi unificatoare. În lipsa acestei viziuni, acestei înţelegeri, se nasc: angoasa
şi schizofrenia. (François Jacob, biolog francez, laureat al Premiului Nobel în 1965, împreună
cu Jacques Monod şi André Lwoff)
Ce folos aduc banii în mâna celui nebun? Ar putea dobândi înţelepciune, dar nu are pricepere.
(Solomon 17.16)
Cea mai înaltă dovadă de virtute este să ai putere nelimitată, fără să abuzezi de ea. (Thomas Babington
Macaulay)
Cea mai puţină răbdare o am cu ceasul. Limbile sale se mişcă prea repede. (Thomas Alva Edison)
Ceea ce are preţ înainte lui Dumnezeu este frumuseţea sfinţeniei, un duh blând şi liniştit. (Ellen G. White)
Ceea ce suntem contribuie mai mult la fericirea noastră, decât ceea ce avem. (Arthur Schopenhauer)
Cei care au succes în viaţă sunt cei puţini care sunt eficienţi. Sunt cei puţini care au ambiţia şi puterea ne-
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cesară pentru a se dezvolta. (Herbert N. Casson)
Cei lipsiţi de judecată nu ştiu că au binele în mâna lor, până ce-l scapă. (Sofocle)
Cei răi pot avea noroc. Numai cei buni pot fi fericiţi. Norocul? De când alergi după el, ţi-l făceai singur.
(Alexandru Vlahuţă)
Cel care ascunde ura are buze mincinoase; cel ce răspândeşte defăimarea este un nebun. (Solomon 10.18)
Cel ce are smerenie, smereşte pe draci, iar cel ce nu are smerenie, este batjocorit de draci. (Patericul)
Cel ce îşi stăpâneşte cuvintele sale are ştiinţă şi cel ce îşi ţine cumpătul este un om priceput.
(Solomon 17.27)
Cel ce nu-l pierde are mult timp. (Bernard Fontenelle)
Cel ce rosteşte clevetirea şi cel ce ascultă, amândoi îl au pe diavol: unul pe limbă, iar altul în urechi.
(Sfântul Francisc de Sales)
Cel mai bun caracter are momente de răutate şi cele mai mari genii, îngustimi de spirit.
(Arthur Schopenhauer)
Cele trei lucruri esenţiale în această viaţă este să ai ceva de făcut, ceva care să-ţi placă şi ceva la care să
speri. (Joseph Addison)
Celui ce biruieşte îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu, precum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl
Meu pe scaunul Lui. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor. (Apocalipsa 3.21, 22)
Cercetaţi Scripturile, că socotiţi că în ele aveţi viaţă veşnică. Şi acelea sunt care mărturisesc despre Mine.
(Ioan 5.39)
Cine ascultă toate sfaturile care i se dau n-are timp să fie el însuşi. (Carlo Goldoni)
Cine nu are cumpătare, are pagubă în buzunare. (Betty Marcovici)
Cine nu primeşte pe Hristos în inima sa, încă din viaţa aceasta, nu va avea parte de El nici în veşnicie. 6.1
Cine riscă prea mult, rareori are noroc. (Axel Oxenstierna)
Conştiinţa mea este busola care are drept magnet idealul. (Victor Hugo)
Cred că unul dintre cele mai mari riscuri în viaţă este să nu ai niciodată curajul să rişti. (Oprah Winfrey)
Cred în noroc. Cu cât muncesc mai mult, cu atât am mai mult noroc. (Thomas Jefferson)
Creştinismul este o religie absolută, dar, vorba lui Gandhi, are un cusur: e prea perfect! Poţi să-l imiţi, imperfect, dar una e imitarea şi alta e participarea care te face să te realizezi în tine, prin el, în mod total.
(Petre Ţuţea)
Cu cât avem mai puţine dorinţe, cu atât stăpânim mai multe. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Cu cât mai puţine dorinţe lumeşti avem, cu atât mai puţine lanţuri purtăm. (Avva Pimen)
Cu trupul, cu darul lui Dumnezeu mă simt curat, dar nu ştiţi ce luptă lăuntrică am. (Mitropolitul Catechin,
la spovedanie)
Da, avem mulţi savanţi şi oameni de ştiinţă, dar atât de ignoranţi în realităţile divine; avem o mulţime de
filosofi, dar atât de puţini oameni ai lui Dumnezeu, pentru care Hristos este totul şi care pot să
arate semenilor drumul drept spre mântuire. (Sadhu Sundar Singh, un vestit hindus
convertit la creştinism în secolul trecut)
Dacă ai păcate, ele se vor arde şi se vor distruge uşor prin necazuri. Dacă ai virtuţi, prin necazuri ele se
vor face mai luminoase şi mai strălucitoare. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dacă Biserica are un punct de vedere, noi trebuie să ne unim cu punctul de vedere al Bisericii.
(Părintele Teofil Pârâian)
Dacă judeci oamenii, nu vei mai avea timp să îi iubeşti. (Maica Tereza)
Dacă n-am avea deloc defecte, n-am simţi atâta plăcere observându-le la alţii. (Paul Scarron)
Dacă noi n-am avea deloc mândrie nu ne-am plânge de a altora. (François de La Rochefoucauld)
Dacă nu ai curaj să mergi singur, nici alţii nu vor avea curaj să meargă cu tine. (Apoorve Dubey)
Dacă nu ai încredere, ai pierdut deja bătălia. (Bill Cosby)
Dacă nu eşti frumos la trup, atunci să ai un suflet curat şi luminos şi toată lumea te va îndrăgi pentru lumina
bunătăţii sufletului tău. (Sfântul Vasile cel Mare)
Dacă nu înţelegem un om, avem tendinţa să îl considerăm prost. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi
psiholog elveţian)
Dacă ştiinţa nu are patrie, omul de ştiinţă trebuie să se gândescă mereu la tot ceea ce poate face pentru
gloria patrie sale. (Louis Pasteur)
Dacă nu te aştepţi la nimic, vei avea surprize tot timpul. (Malcom Forbes)
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Dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă şi cu dor de ţară, este pierdut pentru totdeauna. Aceste
vlăstare ale tinereţii ţin pe umerii lor viitorul, precum odinioară Atlas ţinea pământul. (Vasile Conta)
Dacă vom avea necazuri puţine, atunci şi puţin vom dobândi, puţin vom şi învăţa.
(Sfântul Anatolie de la Optina)
Dă piept cu cele mai mari frici ale tale. După aceea, ele nu vor mai evea forţă, iar tu vei fi liber.
(Jim Morrison)
De-a lungul istoriei, ceea ce a făcut ca răul să triumfe a fost inerţia celor care ar fi putut acţiona, indiferenţa
celor care aveau mai multă minte, tăcerea vocii justiţiei când conta cel mai mult. (Haile Selassie)
Deci, logica crucii e logica iubirii. A avea un raport înţelept cu crucea înseamnă a avea capacitatea să jertfeşti liber din ceea ce ai pentru a dărui. Şi când eşti dispus să jerfeşti, orice necaz ţi s-ar întâmpla nu provoacă disperare şi cârteală, ci te ajută să rămâi senin şi lucid, o stare necesară pentru a reuşi şi s-o iei
totdeauna de la capăt. (Teologul catolic Marko Rupnik)
Deseori nu avem timp pentru prietenii noştri dar avem tot timpul din lume pentru duşmani. (Leon Uris)
Deşi este cât se poate de scundă, frica are o umbră lungă. (Ruth Gendler)
Diferenţa dintre ficţiune şi realitate? Ficţiunea are sens. (Tom Clancy)
Doar atunci când eşti la pământ realizezi ce forţe nebănuite ai. Abia atunci devii conştient de puterile tale.
(Pera Novacovici)
Dovada că are geniu e că puţin îi pasă de asta. (Jules Renard)
Dragostea are motive pe care raţiunea nu le cunoaşte. (Blaise Pascal)
Dumnezeu este ocrotitorul cel bun al răbdării noastre. Dacă ai lăsat pe seama Lui nedreptatea altora, El
este răzbunător, pentru daune - despăgubitor, pentru durere – medic, pentru moarte - dătător
de viaţă. Cât de mult poate răbdarea să-L aibă pe Dumnezeu datornic. (Tertulian)
Dumnezeu ne dă, însă trebuie să aibă şi cui să dea. (Părintele Paisie Olaru)
Duşmanul începe să devină periculos atunci când începe să aibă dreptate. (Jacinto Benavente)
E mai grav să nu ai ce oferi cu inima şi mintea decât să ai mâinile goale. (Vladimir Ghika)
Efectul pe care-l poate avea păcatul asupra minţii şi asupra sentimentelor umane este devastator. Aşa
este păcatul, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur; înainte de a fi săvârşit, ne întunecă judecata
şi ne înşeală mintea, dar după ce a fost săvârşit ne apare lămurit înaintea ochilor grozăvia lui.
Plăcerea aceea scurtă şi ruşinoasă ne chinuie mereu şi ne umple de ruşine.
(Din emisiunea “Cuvântul care zideşte”)
Este de o mie de ori mai bine să fii optimist şi să te înşeli, decât să fii pesimist şi să ai dreptate. (Jack Penn)
Este foarte primejdios să ai de-a face cu oameni deznădăjduiţi. (Walter Scott)
Este îngrozitor să nu ai un prieten căruia să-i spui cât eşti de fericit sau de trist. (Panait Istrati)
Eu pe câţi îi iubesc îi mustru şi îi pedepsesc; sârguieşte dar şi te pocăieşte. Iată, stau la uşă şi bat; de va auzi
cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine. Celui ce biruieşte îi voi
da să şadă cu Mine pe scaunul Meu, precum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui.
Cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor. (Apocalipsa 3.19-22)
Eu sunt de părere că a cere iertare înseamnă mai mult decât a avea remuşcări. (Sharat Chandra Chatterji)
Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vietii.
(Ioan 8.12)
Fantezia este mai importantă decât cunoaşterea, căci cunoaşterea are limite. (Albert Einstein)
Fazele unui proiect: 1 – entuziasm; 2 – deziluzie; 3 – panică; 4 – găsirea vinovatului; 5 – pedepsirea nevinovaţilor; 6 – glorie şi onoare celor care nu au participat. (Arthur Bloch)
Femeia are demnitatea ei, privilegiile ei, puterile ei. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Femeia I-a zis: Doamne, nici găleată nu ai, şi fântâna e adâncă; de unde, dar, ai apa cea vie? Nu cumva
eşti Tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat această fântână şi el însuşi
a băut din ea şi fiii lui şi turmele lui? (Ioan 4.11, 12)
Fericire: să ai căldură în iglu, petrol în lampă şi linişte în suflet. (Proverb eschimos)
Fericirea înseamnă să nu ai dureri în trup şi griji în minte. (Thomas Jefferson)
Fericirea nu depinde de ce eşti sau de ce ai, ci doar de ceea ce gândeşti. Mulţumirea aduce fericire chiar şi
săracului, iar nemulţumirea aduce sărăcie chiar şi bogatului. Viitorul vine către noi bucăţică după bucăţică, puţin câte puţin. Nu ştim niciodată ce ne aşteaptă, dar dacă păstrăm o atitudine pozitivă, va fi
mereu loc pentru o nouă şansă şi vom putea fi mulţumiţi. (Confucius)

32/782
Fericit este cel ce are o aşa dragoste faţă de Dumnezeu, precum are cel îndrăgostit nebuneşte de iubita sa.
(Teologul Olivier Clément)
Fiecare om posedă un anumit orizont. Când se îngustează şi devine infinit de mic, el se transformă în punct
şi atunci zice: “Acesta este punctul meu de vedere.” (David Hilbert, în Matematicienii glumesc)
Fiind mereu activă, intuiţia are acces la banca de date a spiritului universal. (Colin Turner)
Fluturii numără clipe, nu ani, şi totuşi au timp destul. (Rabindranath Tagore)
Frica are folosul său, dar nu şi laşitatea. (Mahatma Ganhi)
Frica e a trupului: trupul tremură. Curajul e al sufletului: sufletul n-are cum să tremure. (Barbu Ştefănescu
Delavrancea)
Fuga de răutate, exerciţiul cel mai la îndemână în timpul postului. Răutatea este o dispoziţie internă a sufletului de a face rău, opusă bunătăţii. Termenul a fost folosit de mai multe ori vizând oameni şi lucruri în
Noul Testament. Mântuitorul spunea în predica de pe munte: Ajunge zilei răutatea ei. Aici se înţelege
prin răutate grija, munca şi necazurile, care se repetă zilnic fără încetare, destul deci pentru o singură
zi, aşa ca să nu mai adăugăm şi grija zilei de mâine, s-o încărcăm prea mult încât să nu putem avea
posibilitatea îndeletnicirii şi cu lucruri spirituale. Nu numai vicleşugul este numit răutate, ci şi cele
amintite mai sus (Teologul Teoclitos)
Fugiţi de desfrânare! Orice păcat pe care-l va săvârşi omul este în afară de trup. Cine se dedă însă desfrânării păcătuieşte în însuşi trupul său. Sau nu ştiţi că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care
este în voi, pe care-L aveţi de la Dumnezeu şi că voi nu sunteţi ai voştri? (I Corinteni 6.18, 19)
Generozitatea nu înseamă să îmi dai ceva de care tu ai mai puţină nevoie decât mine, ci să îmi dai ceva de
care tu ai mai multă nevoie decât mine. (Khalil Gibran)
Genialitatea poate avea limitele sale, dar prostia nu are acest handicap. (Elbert Hubbard)
Geniul este abilitatea de a pune în practică ceea ce ai în minte. (Francis Scott Key Fitzgerald)
Geniul trebuie să aibă răbdare cu oamenii mediocrii, căci el gândeşte mult prea repede şi mult prea
departe. (Michelle Rosenberg)
Iar când s-a ivit soarele, s-au pălit de arşiţă şi, neavând rădăcină, s-au uscat. (Matei 13.6)
Iar Iisus, privind la el cu dragoste, i-a zis: Un lucru îţi mai lipseşte: Mergi, vinde tot ce ai, dă săracilor şi
vei avea comoară în cer; şi apoi, luând crucea, vino şi urmează Mie. (Marcu 10.21)
Iisus a tămăduit orbirea ochilor, dar n-a putut tămădui orbia răutăţii. Orbia răutăţii nu are leac, dar are
pedeapsă. (Părintele Arsenie Boca)
Indiferenţa este cea mai puternică armă din univers. Ea face tot ce atinge lipsit de sens. Iubirea şi ura nu au
nicio şansă împotriva ei. (Joan Vinge)
Inginerilor le place să rezolve probleme. Dacă nu au o problemă la îndemână, o creează. (Scott Adams)
Inima are taine pe care nicio raţiune nu le poate pătrunde. (Guy de Maupassant)
Ioan însă Îl oprea, zicând: Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine? (Matei 3.14)
Istoria dă lecţii, dar n-are elevi. (Ingeborg Bachmann)
Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru handicapurile mele, căci prin ele am ajuns la mine însămi, la El, şi am putut
să dau la iveală opera mea. [Scriitoarea americană Helen Keller (1880-1968). Când avea 19 luni, a rămas fără auz şi văz, în urma unei boli, pierzându-şi apoi şi capacitatea de a vorbi. Cinci ani mai târziu şi-a
început educaţia cu Anne Sullivan, care a învăţat-o numele obiectelor prin apăsarea în palmă a alfabetului
surdo-muţilor. În cele din urmă, Keller a învăţat să citească şi să scrie în alfabetul Braille. A scris mai
multe cărţi, printre care şi Povestea vieţii mele.]
Împarte-ţi mâncarea cu cei în nevoie şi vei vedea că mâncarea ta are gust mai bun. (Mehmet Murat Ildan)
În faţa iubirii, groaza şi întunericul nu au nicio putere. (Henrik Ibsen)
În fiecare zi şi în fiecare ceas, să avem înaintea ochilor scaunul de judecată al lui Hristos.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
În iubire nu este frică, ci iubirea desăvârşită alungă frica, pentru că frica are cu sine pedeapsa, iar cel ce
se teme nu este desăvârşit în iubire. (I Ioan 4.18)
Însă cei drepţi vor fi vii în veacul veacului şi răsplata lor este la Domnul şi Cel Atotputernic are grijă de ei.
(Cartea înţelepciunii lui Solomon 5.15)
Întreg umorul îşi are rădăcina în durere. (Richard Pryor)
Înţelepciunea ne opreşte să judecăm după simple aparenţe, să credem tot ce auzim, să facem tot ce putem,
să spunem tot ce ştim şi să cheltuim tot ce avem. (Contele Axel Oxenstierna)
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Îţi zic un secret, dragul meu: nu aştepta judecata de apoi, ea are loc în fiecare zi. (Albert Camus)
La mâncare să ai cumpătare şi la băutură să fii cu măsură. (Proverb)
Lepădarea ta de credinţă te va pedepsi şi răutatea ta te va mustra. Înţelege şi vezi cât e de rău şi de amar
de a părăsi pe Domnul Dumnezeul tău şi de a nu mai avea nici o teamă de Mine,
zice Domnul Dumnezeul puterilor. (Ieremia 2.19)
Legea nu înseamnă dreptate. Legea este un mecanism cu multe imperfecţiuni. Dacă apeşi butoanele corecte
şi mai ai şi noroc s-ar putea să apară dreptatea. Legea s-a dorit a fi un doar un mecanism.
(Raymond Chandler)
Literatura nu există fără virtute. Pentru că literatura îşi are rădăcinile în adevăr, iar adevărul reprezintă
virtutea. (Bankim Chandra Chattopadhyay)
Luaţi aminte ca faptele dreptăţii voastre să nu le faceţi înaintea oamenilor ca să fiţi văzuţi de ei; altfel nu veţi
avea plată de la Tatăl vostru Cel din ceruri. Deci, când faci milostenie, nu trâmbiţa înaintea ta, cum fac
făţarnicii în sinagogi şi pe uliţe, ca să fie slăviţi de oameni; adevărat grăiesc vouă: şi-au luat plata lor.
(Matei 6.1, 2)
Luaţi deci de la el talantul şi daţi-l celui ce are zece talanţi. Căci tot celui ce are i se va da şi-i va prisosi,
iar de la cel ce n-are şi ce are i se va lua. (Matei 25.28, 29)
Lucrul socotit de unii ca însemnând fericirea, este faptul de a nu avea cugetul încărcat, precum şi acela de
a nu fi împovărat conştiinţa altora. (Eusebiu de Cezareea)
Lumea are structura limbajului, iar limbajul are formele minţii. (Eugenio Montale)
Lumea creştină are ca simbol un instrument de tortură, crucea. (Arthur Schopenhauer)
Lumea dă robilor săi atâţia stăpâni posibili, câte nevoi, pofte, patimi şi deprinderi au ei.(Mitropolitul Filaret)
Majoritatea persoanelor îşi irosesc sănătatea pentru a face avere apoi pentru a o avea înapoi.
(A. J. Reb Materi)
Mama este exemplul viu pe care copiii îl au necontenit în faţa ochilor, pe care-l urmăresc şi pe care-l imită.
Obiceiurile mamei devin acelea ale copiilor, iar caracterul ei se reflectă vădit într-al lor. (Samuel Smiles)
Mândria umileşte pe om, iar de cinste are parte cel smerit. (Solomon 29.23)
Mânia celui nedrept nu poate să aibă îndreptăţire, că iuţimea mâniei lui cădere îi este.
(Ecclesiasticul 1.21)
Mântuitorul spunea în predica de pe munte: Ajunge zilei răutatea ei. Aici se înţelege prin răutate
grija, munca şi necazurile, care se repetă zilnic fără încetare, destul deci pentru o singură zi,
aşa ca să nu mai adăugăm şi grija zilei de mâine, s-o încărcăm prea mult încât să nu putem
avea posibilitatea îndeletnicirii şi cu lucruri spirituale. Nu numai vicleşugul este numit răutate,
ci şi cele amintite mai sus (Teologul Teoclitos)
Medicina este arta vindecării, care teoretic nu are nicio limită. (Petre Ţuţea)
Minimalizarea diavolului, sub diferite aspecte, nu poate avea în viaţa omului decât consecinţe care ţin de
acelaşi subiect, de demon. 9.11
Mintea are aceeaşi putere ca şi mâinile, nu îndeajuns cât să cuprindă lumea, dar îndeajuns cât să o schimbe.
(Colin Wilson)
Mintea omului, fiind creată după chipul lui Dumnezeu, este lumină, deci are în ea lumină. (Sfântul Grigorie
Palama 2.7)
Moralitatea politică nu poate exista niciodată având la bază imoralitatea individuală. (Samuel Smiles)
Multe lucruri are omul, / Dar virtutea cea mai mare / E să nu se ţie mândru / Cu virtuţile ce are.
(George Coşbuc)
Mulţi sunt lacomi să ştie când va avea loc următoarea eclipsă de lună, sau să afle ce este cu petele din
soare, dar de norii păcatului din viaţa lor nu se neliniştesc deloc. (Sadhu Sundar Singh, un
vestit hindus convertit la creştinism în secolul trecut)
Nefericitul nu are nicio altă doctorie în afară de speranţă. (William Shakespeare)
Nenorocirea este cel mai bun dascăl; îşi are metoda ei proprie, dar greş nu dă. (Mihai Eminescu)
Nicio artă nu are o înrâurire aşa de mare asupra omului ca muzica. (Arthur Schopenhauer)
Niciodată nu avem voie să curmăm elanurile şi să răcim entuziasmele. (Gaston Berger)
Nimeni din cei care nu şi-au şters aici pe pământ păcatele, nu poate scăpa dincolo de pedeapsă; ci după
cum cei din închisori sunt duşi cu lanţurile lor la tribunal, tot aşa toate sufletele, când pleacă de aici,
sunt duse la înfricoşătorul scaun de judecată, având în jurul lor fel de fel de lanţuri de păcate.
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(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nimic nu este prea dificil dacă împarţi în paşi mici ceea ce ai de făcut. (Henry Ford)
Noi nu avem nevoie de înfăţişare văzută, deoarece credinţa noastră ţine loc de minuni, că n-au nevoie de
minuni credincioşii, ci necredincioşii. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Norocul de a avea talent nu este îndeajuns; trebuie să posezi şi talentul de a profita de noroc.
(Hector Berlioz)
Norocul merge alături de cei care dau tot ce au mai bun în ei înşişi. (H. Jackson Brown, Jr.)
Nu ai de ce să te temi de niciun lucru din viaţă. Acesta trebuie numai să fie înţeles. (Marie Curie)
Nu am întâlnit niciodată un om atât de ignorant încât să nu am ce să învăţ de la el. (Galileo Galilei)
Nu are niciun farmec să fii prudent, să te mulţumeşti cu o viaţă în care faci mai puţin decât poţi.
(Nelson Mandela)
Nu are rost să mergem nicăieri să predicăm, dacă nu predicăm în timp ce mergem.
(Sfântul Francisc de Assisi)
Nu e îndeajuns să ai o minte bună, scopul principal e să o foloseşti bine. (René Descartes)
Nu este deloc de mirare că adevărul este mai straniu decât ficţiunea. Ficţiunea trebuie să aibă un sens.
(Mark Twain)
Nu este nici înţelepciune, nici pricepere şi nici sfat care să aibă putere înaintea Domnului. (Solomon 21.30)
Nu este vorba de a avea suficient timp, ci despre a-ţi face suficient timp. (Rachael Bermingham)
Nu judecaţi oamenii după cei cu care se adună. Nu uitaţi că Iuda avea amici ireproşabili.
(Ernest Hemingway)
Nu ştiu ce e durerea, căci n-am cunoscut plăcerea. (Barbu Ştefănescu Delevrancea)
Nu umbla după ştiri din viaţa lumească pentru că din aşa ceva nu vei avea niciun folos, după cum spune
psalmistul: “Să nu grăiască gura mea lucruri omeneşti.” Căci cel căruia îi place să vorbească bucuros
despre treburile oamenilor păcătoşi, acela repede trezeşte în sine pofte spre plăceri. Mai curând fii
dornic să cunoşti viaţa oamenilor drepţi, căci aceasta îţi va fi de mare ajutor. (Sfântul Vasile cel Mare)
Nu-i dispreţuim pe toţi care au vicii, însă îi dispreţuim pe ei care n-au nicio virtute. (François de La
Rochefoucauld)
Numai cei ce ştiu să aibă răbdare sunt fericiţi cu adevărat. (Pablo Neruda)
Numai prostia poate să n-aibă intermitenţe. (Grigore Moisil)
O naţiune nu are caracter decât atunci când este liberă. (Madame de Staël)
O viaţă avem români…. Şi-o cinste! Deşteptaţi-vă că am dormit destul! (Mihai Viteazul)
O, Doamne, de-am avea noi inima psalmistului şi mintea lui Kepler, ca să Te contemplăm pe Tine!
(Albert Einstein)
Obraznicul nu piere, dar nici nume bun nu are. (Proverb)
Omul autonom, oricât ar explora el viaţa şi universul, n-are acces la adevăr fără revelaţie. (Petre Ţuţea)
Omul născut din femeie are puţine zile de trăit, dar se satură de necazuri. (Iov 14.1)
Omul priceput are înaintea ochilor lui înţelepciunea, iar ochii celui nebun se uită la capătul pământului.
(Solomon 17.24)
Oricât de mult te-ar urî ceilalţi, n-au cum să te lovească dacă tu nu îi urăşti deloc. (Richard Nixon)
Oricâte calităţi am avea, lumea se uită numai la defecte. (Moliére)
Pace în suflet nu poate avea omul care este veşnic nemulţumit de cele ce i se întâmplă în viaţă, ci numai
acela care cu recunoştinţă mulţumeşte lui Dumnezeu pentru toate. (Nicolae Cabasila)
Pentru a avea o viaţă fericită trebuie să ai o minte liniştită. (Cicero)
Pentru a reuşi, dorinţa ta de a avea succes trebuie să fie mai puternică decât teama de a nu reuşi.
(Bill Cosby)
Pentru aceasta, bucuraţi-vă ceruri şi cei ce locuiţi în ele. Vai vouă, pământule şi mare, fiindcă diavolul a
coborât la voi având mânie mare, căci ştie că timpul lui e scurt. (Apocalipsa 12.12)
Pentru că puterea cailor este în gura lor şi în cozile lor; căci cozile lor sunt asemenea şerpilor, având
capete, şi cu acestea vatămă. (Apocalipsa 9.19)
Perseverenţa este o trăsătură pe care o au în comun toţi oamenii de succes. (Herbert Harris)
Plăcerea ce o obţinem din muzică are drept sursă numărarea, o numărare inconştientă. (Gottfried Wilhelm
von Leibniz)
Preferă să ai un nume bun decât bogăţie. Este greu de purtat o faimă rea şi este greu să scapi de ea.

35/782
(Hesiod)
Prieteni are cel ce ştie să şi-i facă! (Ioan Slavici)
Primul pas pentru a nu fi nefericit este să nu ai timp să te gândeşti la nefericre. (George Bernard Shaw)
Prin credinţă, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a ales mai bine să pătimească cu poporul lui Dumnezeu, decât să aibă dulceaţa cea trecătoare a păcatului, socotind că batjocorirea pentru Hristos este mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, fiindcă se uita la răsplătire.
(Evrei 11.24-26)
Problema pe care o au oamenii nu este că ţintesc prea sus şi eşuează, ci că ţintesc prea jos şi reuşesc.
(Michelangelo)
Prost să fii, noroc să ai. (Proverb)
Prostia are talentul de a fi insistentă. (Albert Camus)
Prostia din născare, leac în lume nu are; ea este o urâcioasă boală, ce nu se vindecă în şcoale, ba nici în
spitale. (Ion Creangă)
Prostia este infinit mai fascinantă decât inteligenţa. Inteligenţa are limitele ei. Prostia, nu. (Umberto Eco)
Prostul are un mare avantaj faţă de deştept. Este întotdeauna mulţumit de el însuşi. (Napoleon Bonaparte)
Prostul nu are acces la ironie. El se opreşte la insultă. (Vasile Ghica)
Psihicul are două părţi: conştientul şi inconştientul. Sinele este centrul inconştientului; Eul este centrul conştientului. Cu aducerea inconştientului în conştient, Sinele este mărit, iar Eul redus. Reducerea Eului
este un lucru bun, deoarece mai puţine dorinţe sunt create şi activate, permiţând seninătatea.
(Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)
Puţină prietenie are mai multă valoare pentru mine decât admiraţia întregii lumi. (Otto von Bismarck)
Rareori ne gândim la ceea ce avem, dar mereu la ceea ce ne lipseşte. (Arthur Schopenhauer)
Savanţii posedă o putere de concentrare mare şi o imaginaţie controlată, care trezesc geniul subconştient.
(Joseph Murphy)
Să ai lumină în suflet! (Mitropolitul Bălan)
Să ai mândria cuvenită meritelor. (Quintus Horatius Flaccus)
Să aveţi către Dumnezeu inimă de fiu, către aproapele inimă de mamă şi către voi minte de judecător.
(Părintele Ilie Cleopa)
Să nu spui că nu ai timp destul. Ai exact acelaşi număr de ore pe zi care le-au fost date lui Helen Keller,
Pasteur, Michaelangelo, Maica Tereza, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson şi Albert
Einstein. (H. Jackson Brown Jr.)
Să nu spui tot ce ştii, să nu faci tot ce poţi, să nu crezi tot ce auzi, să nu dai tot ce ai.(Părintele Paisie Olaru)
Scurtă e viaţa, lung e veacul viitor şi mic e răscumpul vieţii de aici. Iar omul, vieţuitoarea aceasta mare şi de
scurtă vreme, căreia i s-a dat vremea îngustă de acum, e neputincios. Vremea e îngustă iar omul e
slab, dar cununa care-l aşteaptă ca răsplată a luptelor este mare, deoarece are nenumărate ţepuşe
care-i primejduiesc viaţa, cea tot scurtă. (Sfântul Nichita Sichatul)
Sfântul Vasile cel Mare îmbrăţişa pe cei leproşi, care erau găzduiţi în aşezămâtul creat de el, într-un
spital special pentru leproşi, fără să aibă teamă că lepra se va muta la el, adică se va îmbolnăvi
şi el de lepră. (Patriarhul Daniel)
Sfinţenia nu are formule sau, pentru a spune mai bine, ea le are pe toate. (Scriitorul francez Georges
Bernanos)
Smerenia este mama înţelepciunii. Dacă ai smerenia, le vei avea şi pe toate celelalte.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Speranţa este singurul bun comun tuturor oamenilor; cei care nu posedă nimic au totuşi speranţa. (Thales)
Stăpânul prea aspru are sclavi nesupuşi. (Proverb turcesc)
Strămutarea din tine în Hristos, a-L avea pe El în inima ta, a-L face pe El inima ta. 9.7
Succesul meu se datorează faptului că nu am avut niciodată un ceas în camera de lucru.
(Thomas Alva Edison)
Suferinţa are o limită: frica niciuna. (Francis Bacon)
Sunt profund convins că Dumnezeu este iubire; acest gând are pentru mine o vitalitate lirică originară.
(Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Sunteţi orbiţi de aurul din casele celor bogaţi? Vedeţi ceea ce au, dar nu vedeţi şi ceea ce le lipseşte.
(Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
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Şi a rânduit pe cei doisprezece, pe care i-a numit apostoli, ca să fie cu El şi să-i trimită să propovăduiască,
şi să aibă putere să vindece bolile şi să alunge demonii. (Marcu 3.14, 15)
Şi a zis: Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toţi. Căci toţi aceştia din prisosul lor au aruncat la daruri, aceasta însă din sărăcia ei a aruncat tot ce avea pentru viaţă.
(Luca 21.3, 4)
Şi de aş avea darul proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea atâta credinţă
încât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. (I Corinteni 13.2)
Şi Domnul l-a pus pe Iov iarăşi în starea lui de la început, după ce s-a rugat pentru prieteni, şi i-a întors îndoit tot ce avusese mai înainte. (Iov 42.10)
Şi după cum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalţe Fiul Omului, ca tot cel ce crede în El
să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. (Ioan 3.14, 15)
Şi durerea are hotarele ei. (Thomas Mann)
Şi iată un om având mâna uscată. Şi L-au întrebat, zicând: Cade-se, oare, a vindeca sâmbăta? Ca să-L învinuiască. El le-a zis: Cine va fi între voi omul care va avea o oaie şi, de va cădea ea sâmbăta în
groapă, nu o va apuca şi o va scoate? Cu cât se deosebeşte omul de oaie! De aceea se cade
a face bine sâmbăta. (Matei 12.10-12)
Şi, începând să se socotească cu ele, i s-a adus un datornic cu zece mii de talanţi. Dar neavând el cu ce să
plătească, stăpânul său a poruncit să fie vândut el şi femeia şi copiii şi pe toate câte le are, ca să se
plătească. (Matei 18.24, 25)
Timpul este ceea ce avem cel mai puţin. (Ernest Hemingway)
Tinereţea are o inimă caldă, o nevoie de entuziasm pe care cea mai uşoară atingere o trezeşte.
(Alphonse Daudet)
Tinereţea e fericită tocmai pentru că are în faţa ei viitorul. (Nikolai Gogol)
Tinereţea nu are vârstă. (Pablo Picaso)
Toată lumea are talent, ceea ce este special e curajul de a-ţi urma talentul spre zonele întunecate în care te
poate duce. (Scriitoarea americană Erica Jong)
Toată lumea se plânge că nu are memorie, dar nimeni nu se vaită că nu are logică. (François de La
Rochefoucauld)
Toate interesele raţiunii mele, speculative ca şi practice, se combină în următoarele trei întrebări: 1. Ce pot
să ştiu? 2. Ce am de făcut? 3. La ce pot spera? (Immanuel Kant)
Toate lucrurile au misterul lor şi poezia este misterul tuturor lucrurilor. (Frederico Garcia Lorca)
Totul începe prin conştiinţă şi nimic nu are valoare decât prin ea. (Albert Camus)
Trăieşte ca un om curajos; iar dacă nu ai noroc, înfuntă-i loviturile cu o inimă curajoasă. (Cicero)
Trăiţi ca oamenii liberi, dar nu ca şi cum aţi avea libertatea drept acoperământ al răutăţii, ci ca robi ai lui
Dumnezeu. (I Petru 2.16)
Trebuie să avem un stat cât mai creştin. (Dumitru Stăniloae)
Umblă pe pământ, iar vieţuirea să ţi-o ai în ceruri. Îndreaptă-ţi privirea în jos, iar sufletul în sus.
(Fericitul Augustin)
Un bărbat trebuie să aibă un cod, un mod de viaţă de a trăi. (John Wayne)
Un gând curat, chiar dacă a avut un rezultat îndoielnic sau chiar potrivnic, nu poate fi socotit vinovat.
(Apuleius)
Un om făţarnic are două feţe şi niciun obraz. (Nicolae Iorga)
Un om nu este mediocru când are bun simţ şi sentimente bune. (Joseph Joubert)
Un om sărac nu este un om fără bani. Un om sărac este cel ce nu are niciun vis. (Henry Ford)
Un om, în general, are două motive pentru a face un lucru. Unul care sună bine şi unul real.
(John Pierpoint Morgan)
Unii monahi şi-au zdrobit trupurile în asceză, dar, fiindcă nu au avut discernământ, s-au îndepărtat de Dumnezeu. (Sfântul Antonie cel Mare)
Valoarea ta constă în ceea ce eşti şi nu în ceea ce ai. (Thomas Alva Edison)
Vârsta este doar experienţă, iar unii dintre noi au mai multă experienţă decât alţii. (Mickey Rooney)
Viaţa nu are limite, cu excepţia celor pe care ţi le impui singur. (Les Brow)
Viaţa nu are nicio valoare dacă nu poţi fi de folos altuia. (Louis Pasteur)
Viaţa nu are subtitrare, ori o înţelegi ori nu… (Wolf Wildfire)
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Virtutea nu este făcută să stea singură. Cel ce o practică va avea vecini. (Confucius)
Zâmbeşte şi vei avea prieteni. Încruntă-te şi vei avea riduri. (George Eliot)
Zis-a Avva Pimen: A te justifica pe tine însuţi este lucru material. Asemenea lucruri îl distrug pe cel
care le are.
Zis-a lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai lipseşte? Iisus i-a zis: Dacă voieşti
să fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor şi vei avea comoară în cer; după aceea, vino şi urmează-Mi. Ci, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuţii. (Matei 19.20-22)
A avea nevoie/ A te apropia neîncetat de perfecţiunea absolută este o nevoie înnăscută, o necesitate impusă omului,
este o datorie. (Marie d’Agoult)
Adevăratul test al caracterului unui om este cum se comportă cu cei de care nu are nevoie.
(Lee Corso)
Arta teatrului are nevoie de firi de structură excepţională. (Camil Petrescu)
Atunci a zis Iesei către David, fiul său: "Ia pentru fraţii tăi o efă de grăunţe uscate şi aceste zece pâini
şi du-le cât mai degrabă în tabără la fraţii tăi; iar aceşti zece caşi du-i căpeteniei celei peste mia
lor; cercetează de sănătatea lor şi află ce nevoi au". Atunci Saul şi ei şi toţi Israeliţii se aflau în
Valea Stejarului şi se pregăteau de luptă cu Filistenii. (I Regi 17.17-19)
Avem nevoie să Îl găsim pe Dumnezeu, iar Dumnezeu nu poate fi găsit în zgomot şi agitaţie.
(Maica Tereza)
Bine este, deci, frate a nu face răul nici cu gândul, iar de eşti ispitit, nevoieşte-te ca să nu faci cu
lucrul. (Patericul)
Binele făcut la nevoie ţi-l răsplăteşte înzecit Dumnezeu când nici nu gândeşti. (Mircea Eliade)
Bolnavul avea nevoie de vindecare, robul avea nevoie de eliberare, iar cel muritor avea nevoie
de înviere şi de viaţă veşnică. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Chiar şi un ateu are nevoie de Dumnezeu pentru a-L nega. (Miguel de Unamuno)
Cunoaştere, prudenţă, discernămât; acestea sunt adevăratele cerinţe pe care trebuie să le adresăm
lui Dumnezeu. Cunoaştere, prudenţă, discernămât; acestea sunt darurile de care avem nevoie
şi nu alte bunuri trecătoare. (Sfântul Macarie Egipteanul)
Dacă are nevoie de tine, te va linguşi cu fel de fel de vorbe şi-ţi va zâmbi şi-ţi va da nădejde.
(Ecclesiasticul 13.8)
De ai slugă, îngrijeşte-o ca şi pe tine însuţi, deoarece, ca de sufletul tău, vei avea nevoie de ea. De
o vei necăji şi va fugi, în care parte de loc o vei căuta? (Ecclesiasticul 33.36, 37)
Deci, lepădarea de sine înseamnă o trăire în iubirea lui Dumnezeu, care apoi trebuie arătată în iubire
milostivă, în iubire smerită, generoasă faţă de familie, faţă de semenii noştri, faţă de oamenii,
mai ales, care au nevoie de iubirea şi ajutorul nostru. (Patriarhul Daniel)
E nevoie de literatură pentru a înţelege lumea. (Alberto Manguel)
El are grijă de idol să nu cadă, ştiind bine că nu-şi poate ajuta singur, căci nu este decât un chip care
are nevoie de ajutor. Dar el se roagă chipului pentru averea sa, pentru nunţile sale şi pentru fiii
săi şi nu se ruşinează a vorbi către lucrul cel neînsufleţit. (Cartea înţelepciunii lui
Solomon 13.16, 17)
Este nevoie de multă înţelepciune pentru a înţelege diferenţa dintre bine şi rău. (Sfântul Grigorie
Sinaitul)
Există suficient în lume pentru nevoile omului, dar nu şi pentru lăcomia lui. (Mahatma Gandhi)
Fericirea e un urcuş continuu, o dinamică ce se adaptează permanent nevoilor noastre. (Părintele
Pantelimon de la Mănăstirea Oaşa)
Fii îngăduitor, căci toţi avem nevoie de iertare. (Seneca)
Generozitatea nu înseamă să îmi dai ceva de care tu ai mai puţină nevoie decât mine, ci să îmi dai
ceva de care tu ai mai multă nevoie decât mine. (Khalil Gibran)
Integritatea nu are nevoie de reguli. (Albert Camus)
Invenţia este o combinaţie de creiere şi materiale. Cu cât foloseşti mai mult creierul, cu atât ai
nevoie de mai puţin material. (Charles F. Kettering)
Împarte-ţi mâncarea cu cei în nevoie şi vei vedea că mâncarea ta are gust mai bun. (Mehmet
Murat Ildan)
În urma unei adevărate nevoi, monahului îi este îngăduit să bea vinul cu măsură (cumpătat), ca vinul
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să lucreze în stomac, nu şi în cap. (Avva Xoie)
În viaţa noastră, plină de nervozitate şi violenţă, avem o mare nevoie de umilinţă. 10.18
Îngerii nu au nevoie de limbă şi de auz, ci îşi transmit unii altora propriile lor gândiri şi hotărâri, fără
să rostească nici măcar un cuvânt. (Sfântul Ioan Damaschin)
Literatura: un cod pe care eşti nevoit să-l descifrezi. (Roland Barthes)
Lumea are nevoie de speranţă ca de lumină. (Dimitrie Bolintineanu)
Mincinosul are nevoie de memorie bună. (Pierre Corneille)
Naţia noastră, neamul nevoii. (Mihai Eminescu)
Nevoia este îndemn către idee, şi ideea, îndemn către acţiune. (John Ernst Steinbeck)
Nevoia este mama invenţiei. (Platon)
Nevoile, îngăduite de Dumnezeu pentru binele nostru.. 5.18
Noi nu avem nevoie de înfăţişare văzută, deoarece credinţa noastră ţine loc de minuni, că n-au nevoie de minuni credincioşii, ci necredincioşii. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nu zăbovi a face bine celui ce are nevoie, când ai putinţa să-i ajuţi. (Solomon 3.27)
Oamenii deştepţi nu au nevoie de sfaturi. Cei proşti nu le ascultă. (Benjamin Franklin)
Ocupă locul ce ţi se cuvine, ca să nu fii nevoit să te ridici. (Miguel de Cervantes)
Omul are nevoie de dificultăţi; ele sunt necesare pentru sănătate. (Carl Gustav Jung, medic
psihiatru şi psiholog elveţian)
Omul la nevoie se prinde şi de ascuţişul sabiei. (Proverb)
Pentru a ajunge la Dumnezeu, omul are nevoie de un îndrumător, de un părinte duhovnicesc. 7.8
Pentru a face un rău nu este nevoie de mult efort, însă când vrei să săvârşeşti un bine este nevoie
de voinţă, dorinţă şi dreaptă socotinţă. (Părintele Dumitru Păduraru)
Pentru ce dracii se tem de tine? De când m-am făcut călugăr, mă nevoiesc ca să nu las mânia să
se suie până la gâtlejul meu. (Avva Isidor)
Procesul creativ are nevoie de haos înainte ca să apară forma. (Marilyn Ferguson)
Societatea are nevoie de poeţi aşa cum noaptea are nevoie de stele. (Stanislas de Boufflers)
Tinereţea are o inimă caldă, o nevoie de entuziasm pe care cea mai uşoară atingere o trezeşte.
(Alphonse Daudet)
Toţi au nevoie de Tine, chiar cei ce nu ştiu. Cei ce nu ştiu, mai amarnic decât cei ce ştiu. Flămândul
îşi închipuie că umblă după pâine, dar îi este foame de Tine. Însetatul crede că vrea să bea apă,
dar îi este sete de Tine. Bolnavul se mângâie că râvneşte sănătate, dar boala lui nu-i dă nicio
şansă. În momentul în care Îl găsesc pe Hristos, toate îşi găsesc rezolvare. (Giovanni Papini)
Uneori e nevoie de 40 de zile, alteori , ca în cazul proorocului Ilie, trei ani şi şase luni, sau poate o
viaţă întreagă. Cert este faptul că postul ne face mai înţelepţi, ne poate arăta pregătiţi pentru
toate ispitele şi valurile vieţii. (Sfântul Ioan Gură de Aur, vezi Postul/)
A bate/ Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Cain: "Pentru ce te-ai întristat şi pentru ce s-a posomorât faţa ta?
Când faci bine, oare nu-ţi este faţa senină? Iar de nu faci bine, păcatul bate la uşă şi caută să te
târască, dar tu biruieşte-l!" (Facerea 4.6, 7)
Atunci Iisus le-a zis: Voi toţi vă veţi sminti întru Mine în noaptea aceasta căci scris este:
"Bate-voi păstorul şi se vor risipi oile turmei". (Matei 26.31)
Au fost atei, până le-a bătut clopotul. (Jakov Ivandic)
Bătaia de joc este o obrăznicie faţă de buna-cuviinţă. (Aristotel)
Bătutul laptelui dă untul, lovitura peste nas face să ţâşnească sângele, iar întărâtarea mâniei duce la ceartă.
(Solomon 30.33)
Când am intrat la început în chinovie, am zis cugetului meu: că tu şi măgarul una sunteţi. Precum măgarul se
bate şi nu grăieşte, se ocărăşte şi nimic nu spune, aşa şi tu. După cum zice psalmistul: dobitoc
m-am făcut la Tine şi eu pururea cu Tine. (Avva Nistero cel din chinovie)
Când doi oameni se sărută, lumea trece pe lângă ei, când doi oameni se bat, lumea se strânge în jurul lor.
(Christian Hebbe)
Cel care îşi bate capul cu înţelepciunea îndeplineşte desăvârşirea minţii şi cel care îşi pierde somnul pentru
ea va fi în curând fără de grijă. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 6.15)
Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide. Că oricine cere ia, cel care caută află,
şi celui ce bate i se va deschide. (Matei 7.7, 8)
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Chiar dacă nu va veni acum sfârşitul lumii, totuşi sfârşitul fiecăruia bate la uşă. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
De eşti aşa de nebun ca să te laşi mânat de mânie, bate-te cu mâna peste gură. (Solomon 30.32)
Duşmanii noştri se bucură, bat din palme şi se veselesc atunci când, din pricina mulţimii necazurilor, ne pierdem nădejdea, nu mai putem judeca şi renunţăm să ducem mai departe lupta. (Sfântul Vasile cel Mare)
Eu pe câţi îi iubesc îi mustru şi îi pedepsesc; sârguieşte dar şi te pocăieşte. Iată, stau la uşă şi bat; de va auzi
cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine. Celui ce biruieşte îi voi
da să şadă cu Mine pe scaunul Meu, precum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui.
Cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor. (Apocalipsa 3.19-22)
Iar după El venea mulţime multă de popor şi de femei, care se băteau în piept şi Îl plângeau. (Luca 23.27)
Iar sutaşul, văzând cele ce s-au făcut, a slăvit pe Dumnezeu, zicând: Cu adevărat, Omul Acesta drept a fost.
Şi toate mulţimile care veniseră la această privelişte, văzând cele întâmplate,
se întorceau bătându-şi pieptul. (Luca 23.47, 48)
Iar vameşul, departe stând, nu voia nici ochii să-şi ridice către cer, ci-şi bătea pieptul, zicând: Dumnezeule,
fii milostiv mie, păcătosului. (Luca 18.13)
Merită să rişti, dacă asta îţi va schimbă viaţa spectaculos. Riscând pentru nimicuri, te vei mira de ce baţi
pasul pe loc. (Richard Branson)
Nu cruţa pe feciorul tău de pedeapsă; chiar dacă îl loveşti cu varga, nu moare. Tu îl baţi cu toiagul, dar
scapi sufletul lui din împărăţia morţii. (Solomon 23.13, 14)
Nu ni se va deschide poarta împărăţiei cerurilor, dacă n-am bătut la poarta virtuţilor.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Siliţi-vă să intraţi prin poarta cea strâmtă, că mulţi, zic vouă, vor căuta să intre şi nu vor putea. După ce se
va scula stăpânul casei şi va încuia uşa şi veţi începe să staţi afară şi să bateţi la uşă, zicând: Doamne,
deschide-ne! - şi el, răspunzând, vă va zice: Nu vă ştiu de unde sunteţi. (Luca 13.24, 25)
Şansa bate de mai multe ori la uşă, dar de cele mai multe ori nu este nimeni acasă. (William Rogers)
Şi a bătut viile lor şi smochinii lor şi a sfărâmat pomii hotarelor lor. (Psalmi 104.32)
Vântul aduce ploaia, gluma – bătaia. (Proverb persan)
A bea/ Apoi, din porunca regelui şi a dregătorilor săi, s-au strigat şi s-au zis acestea: Oamenii şi animalele, vitele mari
şi mici să nu mănânce nimic, să nu pască şi nici să bea apă; iar oamenii să se îmbrace cu sac şi către Dumnezeu să strige din toată puterea şi fiecare să se întoarcă de pe calea lui cea rea şi de la nedreptatea pe care o săvârşesc mâinile lui; poate că Dumnezeu Se va întoarce şi Se va milostivi şi va ţine în loc iuţimea mâniei Lui ca să nu pierim!" Atunci Dumnezeu a văzut faptele lor cele de a părut rău Domnului de prezicerile
de rău pe care li le făcuse şi nu le-a împlinit. (Iona 3.4-10)
Astfel, oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat faţă de
trupul şi sângele Domnului. Să se cerceteze însă omul pe sine şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din
pahar. Căci cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, osândă îşi mănâncă şi bea, nesocotind trupul Domnului. De aceea, mulţi dintre voi sunt neputincioşi şi bolnavi şi mulţi au murit. Căci de ne-am fi judecat
noi înşine, nu am mai fi judecaţi. (I Corinteni 11.27-31)
Căci aşa grăieşte Domnul: Iată, celor ce nu le-a fost dat să bea paharul, îl vor bea negreşit. Au doară numai
tu vei rămâne nepedepsit? Nu, nu vei rămâne nepedepsit, ci vei bea negreşit paharul. (Ieremia 49.12)
Căci eu de la Domnul am primit ceea ce v-am dat şi vouă: Că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut,
a luat pâine, şi, mulţumind, a frânt şi a zis: Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru
voi. Aceasta să faceţi spre pomenirea Mea. Asemenea şi paharul după Cină, zicând: Acest pahar este
Legea cea nouă întru sângele Meu. Aceasta să faceţi ori de câte ori veţi bea, spre pomenirea Mea.
(I Corinteni 11.23-25)
Căci va fi mare înaintea Domnului; nu va bea vin, nici altă băutură ameţitoare şi încă din pântecele mamei
sale se va umple deDuhul Sfânt. Şi pe mulţi din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor.
(Luca 1.15, 16)
Când m-am suit eu pe munte, ca să primesc lespezile de piatră, tablele legământului, pe care l-a încheiat Domnul cu voi, am stat în munte patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, şi nici pâine n-am mâncat, nici apă
n-am băut. Atunci mi-a dat Domnul două table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu; pe acelea
erau scrise toate cuvintele pe care vi le-a grăit Domnul pe munte, din mijlocul focului, în ziua adunării.
(Deutoronomul 9.9, 10)
Ceea ce urăşti tu însuţi, aceea nimănui să nu faci. Vin până la îmbătare să nu bei şi beţia să nu călătorească
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cu tine pe cale! (Tobit 4.15)
Cine mai este ca Iov, care să bea batjocura, cum ar bea apa? (Iov 34.7)
Dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu nu va mai înseta în veac, căci apa pe care i-o voi da Eu se
va face în el izvor de apă curgătoare spre viaţă veşnică. (Ioan 4.14)
Daţi băutură îmbătătoare celui ce este gata să piară şi vin celui cu amărăciune în suflet, ca să bea şi să uite
sărăcia şi să nu-şi mai aducă aminte de chinul lui. (Ecclesiastul 31.6, 7)
De acum nu bea numai apă, ci foloseşte puţin vin, pentru stomacul tău şi pentru desele tale slăbiciuni.
(I Timotei 5.23)
Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Că după toate
acestea se străduiesc neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele. Căutaţi mai
întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă. (Matei 6.31-33)
E mai bine să bei vin cu măsură, decât numai apă, dar cu mândrie. (Sfinţii Părinţi)
Iar celor ce vor crede, le vor urma aceste semne: în numele Meu, demoni vor izgoni, în limbi noi vor grăi,
şerpi vor lua în mână şi chiar ceva dătător de moarte de vor bea nu-i va vătăma, peste cei bolnavi
îşi vor pune mâinile şi se vor face sănătoşi. (Luca 16.17, 18)
Iar în ziua cea din urmă - ziua cea mare a sărbătorii - Iisus a stat între ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează
cineva, să vină la Mine şi să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie
vor curge din pântecele lui. (Ioan 7.37, 38)
Iar îngerul a zis: "Să se păzească el de toate cele ce am spus eu femeii; să nu mănânce nimic din câte rodeşte
viţa de vie; să nu bea vin, nici sicheră şi să nu mănânce nimic necurat şi să păzească toate câte i-am
poruncit ei". … Şi a născut femeia un fiu şi i-au pus numele Samson. Şi a crescut copilul şi l-a
binecuvântat Domnul. (Judecători 13.13-24)
Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine şi binecuvântând, a frânt şi, dând ucenicilor, a zis: Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu. Şi luând paharul şi mulţumind, le-a dat, zicând: Beţi dintru acesta toţi, că acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor. (Matei 26.26-28)
În urma unei adevărate nevoi, monahului îi este îngăduit să bea vinul cu măsură (cumpătat), ca vinul să
lucreze în stomac, nu şi în cap. (Avva Xoie)
La mâncare să ai cumpătare şi la băutură să fii cu măsură. (Proverb)
"O, dacă durerea mea s-ar cântări şi nenorocirea mea ar fi pusă la cântar! Şi fiindcă este mai grea decât
nisipul mărilor, de aceea cuvintele mele sunt bâlbâite! Pentru că săgeţile Celui Atotputernic stau
înfipte în mine şi duhul meu bea veninul lor, de aceea spaimele lui Dumnezeu vin cete-cete împotriva mea. (Iov 6.2-4)
Paharul este în mâna Domnului, plin cu vin curat bine-mirositor, şi îl trece de la unul la altul, dar drojdia lui
nu s-a vărsat; din ea vor bea toţi păcătoşii pământului. (Psalmi 74.8)
Şi unul dintre ei, alergând îndată şi luând un burete, şi umplându-l de oţet şi punându-l într-o trestie,
Îi da să bea. (Matei 27.48)
Toţi au nevoie de Tine, chiar cei ce nu ştiu. Cei ce nu ştiu, mai amarnic decât cei ce ştiu. Flămândul îşi
închipuie că umblă după pâine, dar îi este foame de Tine. Însetatul crede că vrea să bea apă, dar
îi este sete de Tine. Bolnavul se mângâie că râvneşte sănătate, dar boala lui nu-i dă nicio şansă.
În momentul în care Îl găsesc pe Hristos, toate îşi găsesc rezolvare. (Giovanni Papini)
A birui/ A te lupta cu tine însuţi este lupta cea mai grea. A te învinge pe tine însuţi este biruinţa cea mai frumoasă.
(Gottfried Wilhelm von Leibniz)
Acestea vi le-am grăit, ca întru Mine pace să aveţi. În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit
lumea. (Ioan 16.33)
Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Cain: "Pentru ce te-ai întristat şi pentru ce s-a posomorât faţa ta?
Când faci bine, oare nu-ţi este faţa senină? Iar de nu faci bine, păcatul bate la uşă şi caută să te
târască, dar tu biruieşte-l!" (Facerea 4.6, 7)
Biruinţele sufletului lasă în urma lor cuvintele vieţii care vor dăinui. (Vladimir Ghika)
Bucură-te foarte, fiica Sionului, veseleşte-te, fiica Ierusalimului, căci iată Împăratul tău vine la tine drept şi
biruitor; smerit şi călare pe asin, pe mânzul asinei. (Zaharia 9.9)
Calul este gata pentru ziua de război, însă biruinţa vine de la Domnul. (Psalmi 21.31)
Căci judecata este fără milă pentru cel care n-a făcut milă. Şi mila biruieşte în faţa judecăţii. (Iacob 2.13)
Căci trebuie ca acest trup stricăcios să se îmbrace în nestricăciune şi acest (trup) muritor să se îmbrace în ne-
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murire. Iar când acest (trup) stricăcios se va îmbrăca în nestricăciune şi acest (trup) muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci va fi cuvântul care este scris: "Moartea a fost înghiţită de biruinţă.Unde îţi este,
moarte, biruinţa ta? Unde îţi este, moarte, boldul tău?". (I Corinteni 15.53-55)
Cel ce biruieşte va fi astfel îmbrăcat în veşminte albe şi nu voi şterge deloc numele lui din cartea vieţii şi
voi mărturisi numele lui înaintea părintelui Meu şi înaintea îngerilor Lui. (Apocalipsa 3.5)
Cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor: Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieţii,
care este în raiul lui Dumnezeu. (Apocalipsa 2.7)
Cine este bun, mai bun să se facă şi cine a biruit ispita, să se roage pentru cel care e încă în ispite.
(Părintele Paisie Olaru)
Cu Dumnezeu vom birui şi El va nimici pe cei ce ne necăjesc pe noi. (Psalmi 59.13)
Cu oricâtă dibăcie te vei război, biruinţa se dobândeşte cu mulţi sfătuitori. (Solomon 24.6)
Cum am luptat şi am biruit pe vrăjmaşi pentru împăratul pământesc, tot aşa voim şi vom lupta şi pentru
Împăratul ceresc, împotriva vrăjmaşilor Lui. (Sfântul Mucenic Tiron, comandantul celor 40 de ostaşi
din Sevastia Armeniei.Toţi au primit moarte mucenicească în anul 320)
Cum poţi să biruieşti un duşman decât făcându-ţi-l prieten! (Abraham Lincoln)
Dacă lipseşte vrăjmaşul, atunci lipseşte desigur şi cununa biruinţei, căci nu poate fi vorba de biruinţă dacă
nu este şi cineva învins. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Dacă ne purtăm ca oile, învingem; dar dacă ne facem lupi, suntem biruiţi. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dacă vrei să biruieşti mânia, câştigându-ţi blândeţea şi îndelunga răbdare, adu-ţi aminte de Domnul Iisus.
(Sfântul Efrem Sirul)
Dar ei stăruiau, cerând cu strigăte mari ca El să fie răstignit, şi strigătele lor au biruit. Deci Pilat a hotărât să
se împlinească cererea lor. (Luca 23.23, 24)
Diavolul nu te biruieşte prin puterea lui, ci prin delăsarea ta. (Sfântul Vasile cel Mare)
E mai bine să fii batjocorit de oameni decât de draci; dar cel plăcut lui Dumnezeu pe amândoi i-a biruit.
(Sfântul Marcu Ascetul)
E nebiruit dorul celor care vor să înveţe ceva folositor. (Sfântul Vasile cel Mare)
Eu pe câţi îi iubesc îi mustru şi îi pedepsesc; sârguieşte dar şi te pocăieşte. Iată, stau la uşă şi bat; de va auzi
cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine. Celui ce biruieşte îi
voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu, precum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul
Lui. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor. (Apocalipsa 3.19-22)
Fără ajutor haric, nu poţi birui nici măcar o patimă. 7.13
Fără ispite nu există luptă, fără luptă nu există biruinţă, fără biruinţă nu există răsplată. (Fericitul Teofilact)
Forţa biruie forţa, frumuseţea biruie totul. (Lope de Vega)
Nimeni să nu se ruşineze de cruce, simbolul sfânt al mântuirii noastre, capul bunătăţilor pentru care trăim
şi pentru care suntem. Ca pe o cunună, aşa să purtăm crucea lui Hristos. Prin cruce se săvârşesc
toate cele ale noastre. Dacă trebuie să te naşti din nou, crucea este alături. Dacă trebuie să te hrăneşti cu hrana cea tainică, dacă trebuie să te hirotoneşti, dacă trebuie să faci orice, pretutindeni este
alături de noi crucea, semnul biruinţei. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nu este biruitor mai mare pe pământ decât acela care se biruie pe sine însuşi şi domneşte asupra patimilor.
(Sfântul Tihon din Zadonsk)
Nu te tulbura în mijlocul ispitelor. Cine trimite prilejul pentru luptă, Acela va da şi puterea pentru biruinţă.
(Sfântul Tihon din Zadonsk)
Numai în situaţii deosebit de grele, dar şi atunci numai cu învoirea lui Dumnezeu ca şi în cazul lui Iov, ispitele
îngăduite de Dumnezeu pot depăşi cu puţin puterile noastre. Dar şi în astfel de cazuri puterea binelui
biruieşte până la urmă, chiar dacă fizic nu ar părea evident, ca în cazul martirilor.
(Părintele Teodor Bodogae)
Patimile nu-l pot birui pe acela care are frică de Dumnezeu. 6.5
Să biruim prin blândeţe pe cei care ne-au ofensat, să-i câştigăm prin evlavia noastră, să lăsăm să-i
pedepsească cugetul lor şi nu mânia noastră. (Sfântul Grigorie de Nazianz)
Şi Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui.
(Matei 16.18)
Şi unul dintre bătrâni mi-a zis: Nu plânge. Iată, a biruit leul din seminţia lui Iuda, rădăcina lui David, ca să
deschidă cartea şi cele şapte peceţi ale ei. (Apocalipsa 5.5)
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Urmează mâniei, zice dracul; dacă pe mânie o vei birui, s-a izgonit dracul acesteia. Asemena şi pentru
fiecare patimă. (Avva Pitirion, ucenicul Sfântului Antonie cel Mare)
Voiesc să fiu biruit şi să am smerenie decât să fiu biruitor şi să am mândrie. (Patericul)
A călca/ Boala este încălcarea legilor naturii. (Charles Simmons)
Că îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe mâini te vor înălţa ca nu
cumva să împiedici de piatră piciorul tău. Peste aspidă şi vasilisc vei păşi şi vei călca peste leu
şi peste balaur. (Psalmi 90.11-13)
Cel ce se transformă în vierme nu se poate plânge după aceea că e călcat în picioare. (Immanuel Kant)
Dacă voi vă temeţi a încălca porunca împăratului, cu atât mai mult ne temem noi, creştinii, să călcăm poruncii lui Dumnezeu, ca să nu cădem în chinurile veşnice gătite celor ce se leapădă de El.
(Sfântul Mucenic Proclu, chinuit, răstignit şi săgetat)
Doamne, Dumnezeul meu, de am făcut aceasta, de este nedreptate în mâinile mele, de am răsplătit cu rău
celor ce mi-au făcut mie rău şi de am jefuit pe vrăjmaşii mei fără temei, să prigonească vrăjmaşul sufletul meu şi să-l prindă, să calce la pământ viaţa mea şi mărirea mea în ţărână să o aşeze. (Palmi 7.3-5)
Iată, v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii, şi peste toată puterea vrăjmaşului, şi nimic nu
vă va vătăma. Dar nu vă bucuraţi de aceasta, că duhurile vi se pleacă, ci vă bucuraţi că numele voastre
sunt scrise în ceruri. (Luca 10.19, 20)
Ieşit-a semănătorul să semene sămânţa sa. Şi semănând el, una a căzut lângă drum şi a fost călcată cu picioarele şi păsările cerului au mâncat-o. (Luca 8.5)
Mai bun este cel care înţelege puţin cu frică, decât cel care prisoseşte cu mintea şi calcă legea.
(Ecclesiasticul 19.21)
Majoritatea celor care vor călca pe urmele mele vor fi copii, prin urmare muzica să ţină ritmul cu pasul celor mici. (Hans Christian Andersen)
Nu daţi cele sfinte câinilor, nici nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce
în picioare şi, întorcându-se, să vă sfâşie pe voi. (Matei 7.6)
Nu-l judeca pe cel curvar, dacă eşti tu curat, căci de asemenea calci legea. Căci Cel ce a zis: să nu
curveşti, a zis şi să nu judeci! (Patericul)
Şi îşi agonisesc osândă, fiindcă şi-au călcat credinţa cea dintâi. (I Timotei 5.12)
Şi vor cădea de ascuţişul săbiei şi vor fi duşi robi la toate neamurile, şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de
neamuri, până ce se vor împlini vremurile neamurilor. (Luca 21.24)
Voi sunteţi sarea pământului; dacă sarea se va strica, cu ce se va săra? De nimic nu mai e bună decât să
fie aruncată afară şi călcată în picioare de oameni. (Matei 5.13)
Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca
morţii cei din veacuri. (Psalmi 142.3)
A căpăta/ Ascultarea de Dumnezeu capătă astăzi forma ascultării de duhovnic. 5.3
Cei rătăciţi cu duhul vor căpăta înţelepciune şi cei cârtitori învăţătură". (Isaia 28.24)
Cel care a primit de la Dumnezeu darul cuvântului şi al învăţăturii, spre a fi de folos semenilor săi, dar nu se
foloseşte de el, pierde darul; şi dimpotrivă, cel ce se sârguieşte să fie de folos semenilor cu darul
acesta, capătă şi mai mult dar, după cum celălalt pierde şi ce a primit. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Cu cât te vei cunoaşte mai bine pe tine, cu atât vei fi mai modest şi vei căpăta o mai mare încredere în
puterile tale. (Samuel Smiles)
Ironia e grăuntele de sare, datorită căruia mâncarea capătă gust. (Thomas Mann)
Ispitele ne trezesc din nepăsare, ne smeresc, ne sporesc virtutea, aşa cum copacul scuturat de vânt îşi înfige rădăcinile mai adânc în pământ. Ispitele ne măresc dragostea de Dumnezeu, ne ajută să ne
ispăşim păcatele chiar din viaţa de acum. Ispitele sporesc fericirea noastră veşnică, aşa cum prin
cioplire şi lustruire piatra nestemată capătă mai multă strălucire. (Sfinţii Părinţi)
Împăcânde-se cu Dumnezeu, omul capătă sentimentul de iubire, iar frica dispare. 11.9
O viaţă nu poate căpăta strălucire decât dacă este finisată şi muncită. (Masutatsu Oyama)
Prin ascultare omul se înalţă şi capătă ochi ascunşi pentru înţelegerea lucrurilor. Ascultătorul vede fără
să fie văzut şi aude fără să fie auzit. (Părintele Savatie Baştovoi)
A căuta/ A te ruga – adesea – înseamnă a-I grăi lui Dumnezeu despre starea noastră dezastruoasă: neputinţă, mâhnire, îndoială, frică, tristeţe, deznădejde – într-un cuvânt, despre tot ceea ce ţine de conditiile existenţei noastre. Să ne exprimăm fără a căuta expresii elegante sau chiar o succesiune logică. Ade-
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sea acest mod de a ne adresa lui Dumnezeu este începutul rugăciunii – conversaţie.
(Din cartea “Despre rugăciune”, pagina 8, a Arhimandritului Sofronie Saharov)
Adevărul, atunci când nu este căutat, rareori iese la lumină. (Oliver Wendell Holmes)
Arta este contemplare. Este plăcerea minţii care caută în natură şi descrie spiritul de care Natura însăşi
este animată. (Auguste Rodin)
Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Cain: "Pentru ce te-ai întristat şi pentru ce s-a posomorât faţa ta?
Când faci bine, oare nu-ţi este faţa senină? Iar de nu faci bine, păcatul bate la uşă şi caută să te
târască, dar tu biruieşte-l!" (Facerea 4.6, 7)
Binele este găsit de cel care caută binele şi îi place binelui să se uite la el, la cel care l-a găsit.
(Cuviosul Clement Alexandrinul)
Bogaţii au sărăcit şi au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul, nu se vor lipsi de tot binele.
(Psalmi 33.10)
Caută ceea ce este dumnezeiesc, iar ceea ce este omenesc va veni foarte uşor.
(Sfântul Ioan Gura de Aur)
Caută fericirea în propria-ţi inimă. Nu căuta nimic în afară de suflet, totul se află întrânsul. Dacă acolo fericirea nu există, atunci nu o vei găsi nicăieri. (Mitropolitul Filaret)
Caută şi păstrează mereu o bucată de cer deasupra vieţii tale. (Marcel Proust)
Caută-L pretutindeni pe Cel ce este pretutindeni. (Sfântul Ioan Damaschin)
Cauza principală a dezordinii din noi înşine este căutarea realităţii promise de o altă persoană.
(Krishnamurti, filosof indian)
Căutaţi iubirea şi trăiţi-o cu smerenie. (Valeriu Gafencu)
Că şi Hristos n-a căutat plăcerea Sa, ci, precum este scris: "Ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine, au
căzut asupra Mea". (Romani 15.3)
Căutarea lui Dumnezeu 1.1
Căutarea lui Hristos 1.3
Căutati mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate celelalte se vor adăuga vouă. 1.4
Când nu îţi găseşti liniştea în tine însuţi, zadarnic o cauţi altă parte. (François de la Rochefoucauld)
Ceea ce se caută poate fi găsit; dar ceea ce se neglijează, scapă. (Sofocle)
Cel ce caută lauda, e supus patimii şi cel ce se plânge de necaz, iubeşte plăcerea. (Sfântul Marcu Ascetul)
Cel ce face binele şi caută răsplată, nu slujeşte lui Dumnezeu, ci voii sala. (Sfântul Marcu Ascetul)
Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide. Că oricine cere ia, cel care caută află,
şi celui ce bate i se va deschide. (Matei 7.7, 8)
Cine va căuta să-şi scape sufletul, îl va pierde; iar cine îl va pierde, acela îl va dobândi. (Luca 17.33)
Conştiinţa este o carte naturală; cel ce o citeşte cu fapta, face experienţa ajutorului dumnezeiesc. Domnul
e ascuns în poruncile Sale şi cel ce-L caută pe El Îl găsesc pe măsura împlinirii lor. (Sfântul
Marcu Ascetul)
"Cutreieraţi uliţele Ierusalimului, uitaţi-vă, cercetaţi şi căutaţi prin pieţele lui: nu cumva veţi găsi vreun om,
măcar unul, care păzeşte dreptatea şi caută adevărul? Căci Eu aş cruţa Ierusalimul. Chiar când ei zic:
"Viu este Domnul", ei jură mincinos. (Ieremia 5.1, 2)
Dacă nu vei căuta să te dai în vânt după cuvinte, vei fi la bătrâneţe o comoară de înţelepciune. (Platon)
Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Că după toate
acestea se străduiesc neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele. Căutaţi mai
întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă. (Matei 6.31-33)
Din pricina banilor, mulţi au păcătuit şi cine caută să se îmbogăţească îşi întoarce ochiul de la dreptate.
(Ecclesiasticul 27.1)
Doamne, Iisuse Hristoase, pentru Tine am lăsat toate şi pe Tine Te-am căutat toată viaţa. Trimite pe
îngerul Tău cel blând să primească sufletul meu. (Sfânta Cuvioasa Parascheva de la Iaşi)
Doamne, nu Te-aş fi căutat, dacă nu m-ai fi găsit! (Fericitul Augustin)
Domnul se descoperă celor care au urât lumea, iar celor ce caută să placă oamenilor le pregăteşte ruşine.
(Părintele Savatie Baştovoi)
Este bine să ne căutăm prieteni în rândul oamenilor virtuoşi. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Eu nu am căutat, în toată viaţa mea, decât esenţa zborului! Zborul – ce fericire! (Constantin Brâncuşi)
Existenţa lui Dumnezeu nu se poate dovedi şi e păcat să cauţi s-o explici cuiva. Crezi numai … şi afirmi.
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(Camil Petrescu)
Fereşte-te de rău şi fă bine, caută pacea şi o urmează pe ea. (Psalmi 33.13)
Fiecare clipă de căutare este o clipă de regăsire. (Paulo Coelho)
Iar Saul - care se numeşte şi Pavel - plin fiind de Duh Sfânt, a privit ţintă la el, şi a zis: O, tu cel plin de toată viclenia şi de toată înşelăciunea, fiule al diavolului, vrăjmaşule a toată dreptatea, nu vei înceta de a
strâmba căile Domnului cele drepte? Şi acum, iată mâna Domnului este asupra ta şi vei fi orb, nevăzând soarele până la o vreme. Şi îndată a căzut peste el pâclă şi întuneric şi, dibuind împrejur, căuta
cine să-l ducă de mână. (Faptele Apostolilor 13.9-11)
Intelectualul este cineva aflat în căutarea adevărului dincolo de interesele sale. (Jean d’Ormesson)
În viaţa noastră nu trebuie să căutăm justificări sau motivări, ci trebuie să căutăm soluţii şi ajutor. Dacă
facem ceea ce este bine, să-I mulţumim lui Dumnezeu, iar dacă nu reuşim să facem binele,
să-I cerem în schimb ajutorul. (Părintele Alexandru Barna)
„La un moment dat, Dumnezeu a venit să mă caute, iar eu L-am primit. Am pus în paranteză tot ce ştiam
despre religii şi I-am încredinţat existenţa mea. Am hotărât să devin creştin, dar creştin-ortodox,
influenţat de Lossky şi de Părinţi, pe care acesta îi preda cu o mare claritate“, mărturisea adesea
Olivier Clément studenţilor, prietenilor sau jurnaliştilor, dar fără să omită trecutul său.
(Ziarul Lumina din 23.12.2014)
Lenea este creativă: progresul este realizat de către oamenii leneşi care caută căi mai uşoare pentru a
realiza lucrurile. (Robert Heinlein)
Mai întâi este căutarea perfecţiunii, apoi, căutarea tandreţii şi a luminii. (Matthew Arnold)
Meditaţia este înţelegerea întregii structuri a “eului”, a sinelui, prilej de a vedea dacă este cu putinţă să fii
totalmente liber de eu şi să nu cauţi vreun supra-eu. Supra-eul este eul. (Krishnamurti, filosof indian)
Menirea noastră pe pământ este să-L lăudăm pe Dumnezeu şi să căutăm mântuirea.
(Părintele Paisie Olaru)
Menirea vieţii tale este să te cauţi pe tine însuţi. (Mihai Eminescu)
Nu căuta plăcerea prietenilor, căci ei nu te pot ajuta când vei muri. Caută pritenia lui Hristos,
care ne ajută şi după moarte. (Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ)
Nu căuta să te înalţi defăimând pe alţii. (în Mahabharata)
Nu fii iubitor de sine, ci iubitor de Dumnezeu. Nu căuta plăcerea în tine, ci o vei găsi în ceilalţi.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Oamenii mărunţi caută numai să-şi petreacă timpul, cei de talent, să-l întrebuinţeze. (Arthur Schopenhauer)
Omul este chemat să caute cu tot dinadinsul să-şi păstreze frumuseţea sufletului.(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Orice dar primit de la Dumnezeu se schimbă în rău, atunci când căutăm prin el, nu pe Dumnezeu, ci slava
noastră. (Sfântul Tihon din Zadonsk)
Pesimistul este omul care, dacă simte miros de flori, caută din priviri coşciugul. (H. L. Mencken)
Peştera în care ţi-e frică să intri acunde comoara pe care o cauţi. (Joseph Campbell)
Răutatea şi de la Dumnezeu pe oameni i-a îndepărtat şi pe unii de alţii ne-a dezbinat. De aceea, cu toată
osârdia să căutăm fapta cea bună, care şi la Dumnezeu ne aduce şi pe unii cu alţii ne uneşte.
(Avva Isidor)
Să căutăm împărăţia cerurilor mai mult în traista săracului. (Părintele Arsenie Papacioc)
Să nu căutăm false argumente pentru lipsurile noastre. (Sfinţii Părinţi)
Sileşte-te să te cunoşti pe tine însuţi, că atunci vei cunoaşte multe. Cine-şi vede păcatele va vedea pacea.
Mulţi vor să ştie ce se petrece în ţările străine, dar ce se găseşte în sufletul lor nu vor să caute.
(Sfântul Macarie Egipteanul, 6.6)
Smerenia nu priveşte la cele ce are, ci cugetă şi caută la cele ce nu are. 8.14
Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam. Căci
Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut. (Luca 19.9, 10)
Şi toată mulţimea căuta să se atingă de El că putere ieşea din El şi-i vindeca pe toţi. (Luca 6.19)
Tu, doctore, nu te mulţumeşti cu suprafeţele, cauţi esenţele. (Goethe, în Faust, citat de părintele
Constantin Galeriu)
Uneori adevărul iese la suprafaţă şi fără să fie căutat. (Menandru)
Zis-a Avva Ilie: De nu va căuta mintea cu trupul, în zadar este osteneala, căci de iubeşte cineva necazul,
mai pe urmă i se face lui spre bucurie şi odihnă.
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A cârmui/ A făcut Dumnezeu cei doi luminători mari: luminătorul cel mai mare pentru cârmuirea zilei şi luminătorul
cel mai mic pentru cârmuirea nopţii, şi stelele. (Facerea 1.16)
Apoi dă-mi mie acum înţelepciune şi ştiinţă, ca să pricep cum să cârmuiesc pe poporul acesta, căci cine
poate să cârmuiască pe acest mare popor al Tău?" Atunci Dumnezeu a zis către Solomon: "Pentru
că tu ai avut la inimă asemenea lucru şi n-ai cerut bogăţie, averi şi slavă, nici sufletele neprietenilor tăi;
n-ai cerut de asemenea nici zile multe, ci ai cerut înţelepciune şi ştiinţă, ca să judeci pe poporul Meu
peste care te-am pus rege, de aceea ţi se dă înţelepciune şi ştiinţă, iar bogăţie, averi şi slavă îţi voi da
atâta, câtă n-au mai avut regii cei dinainte de tine şi nici după tine nu vor mai avea".
(II Paralipomena 1.10-12)
Atunci a poruncit Belşaţar şi au îmbrăcat pe Daniel în veşmânt de purpură şi i-au pus lanţ de aur la gâtul
lui şi au dat de veste că el va cârmui ca al treilea în împărăţie. Chiar în noaptea aceea a fost omorât
Belşaţar, împăratul Caldeilor. (Daniel 5.29)
Cei patru stâlpi ai cârmuirii sunt: religia, justiţia, consiliul şi vistieria. (Francis Bacon)
Conducătorul înţelept îndrumează bine pe poporul său, şi cârmuirea omului priceput este cu bună
rânduială. (Ecclesiasticul 10.1)
Deci, când a văzut Samuel pe Saul, atunci Domnul i-a zis: "Iată omul despre care ţi-am vorbit Eu.
Acesta va cârmui pe poporul Meu!" (I Regi 9.17)
Ei au băut vin şi au preamărit pe dumnezeii de aur, de argint, de aramă, de fier, de lemn şi de piatră. În
aceeaşi clipă au ieşit degetele unei mâini de om, care au scris în faţa sfeşnicului celui mare pe tencuiala
peretelui palatului regal, şi regele a văzut vârful degetelor mâinii care scria. Atunci faţa regelui s-a îngălbenit şi gândurile lui s-au tulburat; încheieturile coapselor sale au slăbit, iar genunchii i se izbeau unul de
altul neîncetat. Regele a început să strige din toate puterile să i se aducă prezicătorii, caldeii şi tâlcuitorii
de semne. Atunci el a prins a grăi şi a zis tuturor înţelepţilor din Babilon: "Oricine va citi scrisul acesta şi
îmi va arăta tâlcuirea lui va fi îmbrăcat în veşmânt de purpură, lanţ de aur i se va pune împrejurul gâtului
lui şi va cârmui ca al treilea în regatul meu!" (Daniel 5.4-7)
Iar Tu, Dumnezeul nostru, eşti bun şi adevărat, îndelung-răbdător şi cu milă cârmuitor a toate. (Cartea
înţelepciunii lui Solomon 15.1)
Iată că un rege va stăpâni prin dreptate şi căpeteniile vor cârmui cu dreptate. (Isaia 32.1)
"Mâine pe vremea asta voi trimite la tine pe un om din ţinutul lui Veniamin şi tu îl vei unge cârmuitor al poporului Meu Israel; acela va izbăvi pe poporul Meu din mâna Filistenilor, căci am căutat spre poporul
Meu, deoarece strigătul lui a ajuns până la Mine". Deci, când a văzut Samuel pe Saul, atunci Domnul i-a zis: "Iată omul despre care ţi-am vorbit Eu. Acesta va cârmui pe poporul Meu!"
(I Regi 9.16, 17)
Nu poţi cârmui o lume fără Dumnezeu, poţi numai s-o astâmperi cu tunul. (Napoleon Bonaparte)
Răspuns-a regele către Daniel şi a zis: "Cu adevărat că Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor
şi Stăpânul regilor, descoperitorul tainelor, căci tu ai putut să descoperi această taină". Atunci regele a
ridicat la mare vrednicie pe Daniel şi i-a dat daruri şi numeroase lucruri de mare preţ şi l-a pus guvernator peste tot ţinutul Babilonului şi căpetenie peste toţi înţelepţii Babilonului. La rugămintea lui Daniel,
regele a însărcinat pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego cu ocârmuirea ţinutului Babilonului, iar Daniel
a rămas la curtea regelui. (Daniel 2.46-48)
Stăpân al puterii cum eşti, judeci cu blândeţe şi ne cârmuieşti cu multă cruţare, că la Tine este puterea,
când voieşti. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 12.18)
Şi auzind cei zece s-au mâniat pe cei doi fraţi. Dar Iisus, chemându-i la Sine, a zis: Ştiţi că ocârmuitorii
neamurilor domnesc peste ele şi cei mari le stăpânesc. Nu tot aşa va fi între voi, ci care între voi va
vrea să fie mare să fie slujitorul vostru. Şi care între voi va vrea să fie întâiul să vă fie vouă slugă, după cum şi Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci ca să slujească El şi să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulţi. (Matei 20.24-28)
Şi îngerul Domnului i-a hotărât lui Iosua astfel: "Aşa zice Domnul Savaot: Dacă vei umbla în căile Mele şi
de vei păzi poruncile Mele, atunci tu vei cârmui casa Mea şi vei păzi curţile Mele, şi Eu îţi voi da ţie
dregătorie printre slujitorii Mei de aici. (Zaharia 3.6, 7)
Şi pe unii i-a pus Dumnezeu, în Biserică: întâi apostoli, al doilea prooroci, al treilea învăţători; apoi pe cei
ce au darul de a face minuni; apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cârmuirile, felurile limbilor.
(I Corinteni 12.28)
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Unde lipseşte cârmuirea, poporul cade; izbăvirea stă în mulţimea sfetnicilor. (Solomon 11.14)
A câştiga/ Adu-ţi aminte de poporul Tău, pe care l-ai câştigat de la început. (Psalmi 73.2)
Când cel batjocoritor e pedepsit, cel fără minte se înţelepţeşte şi când cel înţelept este dojenit, el câştigă
în ştiinţă. (Solomon 21.11)
Ce câştig avem de pe urma vieţii acesteia, dacă nu ne folosim de ea ca să o câştigăm pe cea viitoare?
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Ce se va da ţie şi ce vei câştiga de la limba vicleană? (Psalmi 119.3)
Cel ce umblă după câştig nedrept îşi surpă casa lui, iar cel ce urăşte mita va trăi. (Solomon 15.27)
Cel mai bun şi cel mai mare câstig este un prieten adevărat; şi cea mai mare pierdere este pierderea
timpului. (Pitagora)
Dacă Dumnezeu există, şi eu cred, câştig viaţa veşnică, supunându-mă Bisericii. Dacă Dumnezeu nu
există, nu am pierdut nimic. (Blaise Pascal)
Dacă Dumnezeu nu există, agnosticul pierde prea puţin crezând în el şi câştigă la fel de puţin necrezând.
Dacă însă Dumnezeu există, agnosticul câştigă viaţa veşnică crezând în El şi pierde un bine infinit
dacă nu crede. (Pariul lui Blaise Pascal)
Dacă vrei să biruieşti mânia, câştigându-ţi blândeţea şi îndelunga răbdare, adu-ţi aminte de
Domnul Iisus Hristos. (Sfântul Efrem Sirul)
De-ţi va greşi ţie fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tine şi el singur. Şi de te va asculta, ai câştigat pe
fratele tău. (Matei 18.15)
Dobândirea înţelepciunii este mai bună decât aurul, iar câştigarea priceperii este mai de preţ decât
argintul. (Solomon 16.16)
Ezitând, nu poţi câştiga nicio bătălie. (Vaclav Havel)
Fidelitatea câştigată prin mită se pierde la fel. (Seneca)
Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câştigăm. (Victor Hugo)
Gloria nu-l poate desfăta pe cel ce o câştigă prin furt şi nu prin vrednicie. ((Nicolai V. Gogol)
Încrederea nu se impune, ea se câştigă. (Piere Véron)
Înţelepciunea cărturarului pe încet se câştigă şi cel care nu ia aminte prea mult la grijile vieţii se va
înţelepţi. (Ecclesiasticul 38.26)
Linguşirea câştigă prieteni, iar adevărul stârneşte ură. (Terenţiu)
Mai mult câştigi prin iertare decât prin violenţă. (La Fontaine)
Mie îmi este mare câştig chiar şi numai a-mi aminti de Sfântul Antonie.(Sfântul Atanasie cel Mare,
ucenicul Sfântului Antonie cel Mare)
Nu e nimic mai tare decât blândeţea. După cum apa aruncată pe foc a stins de multe ori focul, tot aşa şi un
cuvânt spus cu blândeţe, stinge o mânie mai aprinsă decât cuptorul şi îndoit ne este câştigul. Câştigăm
prin aceea că ne-am purtat cu blândeţe şi prin aceea că slobozim de tulburare mintea fratelui nostru
punând capăt mâniei……. Căci ce este apa pentru foc, aceea e blândeţea şi bunătatea pentru mânie.
(Sfântul Ioan Gură de Aur).
Nu există pentru oameni un câştig mai mare decât prevederea şi o minte înţeleaptă. (Sofocle)
Nu zice că se poate câştiga virtute fără necazuri, căci virtutea neprobată în necazuri, nu este întărită.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Pariaţi că Dumnezeu există. De câştigaţi, câştigaţi tot; de pierdeţi, nu pierdeţi nimic. (Blaise Pascal)
Până acum, pesimistul nu a câştigat nicio bătălie. (Dwight Eisenhower)
Pentru că ce-i va folosi omului, dacă va câştiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da
omul în schimb pentru sufletul său? (Matei 16.26)
Să biruim prin blândeţe pe cei care ne-au ofensat, să-i câştigăm prin evlavia noastră, să lăsăm să-i
pedepsească cugetul lor şi nu mânia noastră. (Sfântul Grigorie de Nazianz)
Să nu ne socotim mai mici pentru că nu facem minuni. N-am avea niciun câştig de-am face minuni, după
cum nu pierdem nimic dacă nu facem, dacă ducem o viaţă virtuoasă. Dacă facem minuni, noi suntem
datornicii lui Dumnezeu. Dacă însă ducem o viaţă virtuoasă, plină de fapte bune, atunci Dumnezeu ne
este dator. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Secretul succesului constă în a vrea să câştigi şi a şti să pierzi. (Niccolò Machiavelli)
Socoteşte milostenia, nu ca pe o cheltuială, ci ca pe un venit, nu ca o pierdere, ci ca pe un câştig, fiindcă
tu, prin ea, dobândeşti mai mult decât ai dat. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
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Viaţa şi moartea mea depind de alţii. Dacă l-am câştigat pe aproapele meu, l-am câştigat şi pe Dumnezeu. (Sfântul Antonie cel Mare)
Ziariştii – oameni care în orice altă profesie ar fi câştigat mai mulţi bani cu mai puţină muncă.
(Robert Lembke)
A cere/ Acţiunea pripită este uşor executabilă, acţiunea prudentă cere judecată. (Kalidasa)
Am stat lângă multe persoane care şi-au dat sfârşitul, am stat lângă mulţi muribunzi, i-am vegheat până la capăt. Toţi, invariabil toţi, cereau o clipă în plus de viaţă, ca să-şi rezolve criza, problema lăuntrică. (Un
duhovnic în vârstă, pomenit de părintele Arsenie Papacioc. Din păcate nu-i ştim numele.) Este cutremurător! Şi spunea: Care este clipa? Este clipa pe care tu acum o pierzi, care a trecut pe lângă tine. Cum
a definit Dostoievski infernul?: “Prea târziu, când nu mai poţi face nimic.” (Părintele Vasile Gavrilă)
Arta cere nu numai observarea vieţii, ci şi o participare activă. (Ilya Ehrenburg)
Ascultarea şi împlinirea cererilor. 2.14
Aşadar, regele Darius a dat oprire scrisă şi poruncă. Îndată ce Daniel a aflat că o poruncă a fost dată, a intrat în casa sa, care avea în cămara de sus fereastră deschisă înspre Ierusalim şi în fiecare zi îngenunchea
de trei ori, s-a rugat şi a lăudat pe Dumnezeu, cum făcea şi mai înainte. Atunci bărbaţii aceia au venit în
număr mare şi au aflat pe Daniel rugându-se şi cerând mila lui Dumnezeu. Apoi s-au apropiat şi au grăit
înaintea regelui privitor la porunca regală: "Oare n-ai poruncit tu ca oricine s-ar ruga timp de treizeci de
zile la oricare alt dumnezeu sau om, în afară de tine, rege, să fie aruncat într-o groapă cu lei?" Răspuns-a
regele şi a zis: "Lucrul rămâne hotărât şi, după legile Mezilor şi Perşilor, nu se poate schimba".
(Daniel 6.10-13)
Avem Stăpân blând şi iubitor de oameni şi nu ne cere lucruri peste puterea noastră. Nici nu ne cere să
ne abţinem de la mâcăruri şi să postim aşa, de dragul postului, nici pentru asta să stăm nemâncaţi, ci
ca să ne desprindem de lucrurile cele lumeşti şi să folosim tot răgazul cu cele duhovniceşti. Căci
dacă ne-am rândui viaţa noastră cu mintea trează, dacă am întrebuinţa tot răgazul vieţii noastre cu
cele duhovniceşti şi am mânca atâta doar să fim în nevoie numai şi am cheltui viaţa noastră în fapte
bune, nici n-am mai avea nevoie de ajutorul pe care ni-l dă postul. (Sfântul Ioan Gură de Aur).
Cere sfatul unui duşman şi fă invers. (Proverb evreiesc)
Cereri în rugăciune 8.6, 9.24
Cereţi şi nu primiţi, pentru că cereţi rău, ca voi să risipiţi în plăceri. Preadesfrânaţilor! Nu ştiţi, oare, că prietenia lumii este duşmănie faţă de Dumnezeu? Cine deci va voi să fie prieten cu lumea se face
vrăjmaş lui Dumnezeu. (Iacob 4.3, 4)
Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide. Că oricine cere ia, cel care caută află,
şi celui ce bate i se va deschide. (Matei 7.7, 8)
Cu cât un lucru este mai greu de făcut, cu atât cere mai multă artă şi virtute. (Aristotel)
Dar ei stăruiau, cerând cu strigăte mari ca El să fie răstignit, şi strigătele lor au biruit. Deci Pilat a hotărât să
se împlinească cererea lor. (Luca 23.23, 24)
De foarte mare trebuinţă ne este încrederea în Hristos, care ne dăruieşte nădejdea, apoi rugăciunea şi din
rugăciune încredinţarea de ajutorul dumnezeiesc. Toate acestea rezultă din cuvintele: Toate câte veţi
cere, rugându-vă cu credinţă, veţi primi. De asemenea, Mântuitorul Hristos ne dăruieşte harul, mila şi
iertarea păcatelor, ca medicamente contra sentimentelui de vinovăţie şi izbăvirea de greutatea copleşitoare a conştiinţei vinovate, tuturor celor care cu pocăinţă se apropie de Dumnezeu şi de tainele Sale
în Sfânta Biserică. … (Sfântul Isihie)
Doamne, dacă îţi cer uneori o dovadă sensibilă a harulu Tău, n-o fac pentru a fi mai sigur de Tine, ci pentru
a fi mai sigur de mine. (Vladimir Ghika)
Dumnezeu a coborât la noi, ne cere şi nouă să ne ridicăm la El. 10.17
Eu sunt de părere că a cere iertare înseamnă mai mult decât a avea remuşcări. (Sharat Chandra Chatterji)
Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui
vor fi? Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună comori sieşi şi nu se îmbogăţeşte în Dumnezeu.(Luca 12.16-21)
Împărăţia lui Dumnezeu nu se dobândeşte cu uşurinţă, însă puţin i se cere inimii omului pentru ea. 9.8
În viaţa noastră nu trebuie să căutăm justificări sau motivări, ci trebuie să căutăm soluţii şi ajutor. Dacă
facem ceea ce este bine, să-I mulţumim lui Dumnezeu, iar dacă nu reuşim să facem binele,
să-I cerem în schimb ajutorul. (Părintele Alexandru Barna)
Învierea morţilor din morminte este darul exclusiv al lui Dumnezeu, însă învierea sufletului din moartea
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păcatului cere şi osteneală din partea omului. (Sfântul Isaac Sirul)
Lupta contra egoismului cere o metodă mai savantă decât lupta contra tifosului sau holerei. (Alexis Carrel,
medic chirurg şi biolog francez)
Nu grăi de rău pe slugă la stăpânul său, ca nu cumva să te blesteme şi să te silească să-ţi ceri iertare.
(Solomon 30.10)
Nu trebuie să vă străduiţi singuri, ci cereţi şi ajutorul de Sus. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nu uita că în viaţă omul nu trebuie să ceară fericirea decât de la munca lui. (Hans Christian Andersen)
Odată, Diogene se încălzea la soare. Alexandru Macedon, care trecea pe acolo, s-a oprit asupra lui şi a
zis: Cere-mi ce vrei tu. Diogene a răspuns: Nu-mi fă umbră. (Diogene din Sinope)
Rugăciunea atinge slava ei cea mai înaltă atunci când adoră şi nu cere nimic. (Samuel Chadwick)
Rugăciunea corectă nu este deci rugăciunea de cerere, ci rugăciunea de recunoştinţă.
(Neale Donald Walsch)
Rugăciunea lui Iisus se cere a fi rostită neîncetat, ziua şi noaptea, în orice loc şi în orice lucrare ne-am afla.
(Părintele Sofian Boghiu)
Să nu eziţi să ceri mult; “este plăcerea Tatălui de a-ţi oferi Împărăţia,” a spus Iisus. (Wallace D. Wattles)
Se cere să luăm aminte, ca la vremea marilor încercări, să nu cădem din credinţă. (Eusebiu de Cezareea)
Se cuvine ca atunci când ne aflăm în dureri să ne rugăm pentru întelegerea bolii noastre, pentru
suportarea cu răbdare şi pentru izbăvirea de ea dacă aşa este voia sfântă a lui Dumnezeu. Este
bine, de asemenea, să cerem şi altora să se roage pentru noi şi în special preoţilor, pentru că mult
poate rugăciunea stăruitoare a dreptului, aşa cum putem citi în Epistola Sobornicească a Sfântului
Apostol Iacob. (Sfântul Ioan de Kronstadt)
Şi au ieşit fariseii şi se sfădeau cu El, cerând de la El semn din cer, ispitindu-L. Şi Iisus, suspinând cu duhul
Său, a zis: Pentru ce neamul acesta cere semn? Adevărat grăiesc vouă că nu se va da semn
acestui neam. (Marcu 8.11, 12)
Şi au ispitit pe Dumnezeu în inimile lor, cerând mâncare sufletelor lor. Şi au grăit împotriva lui Dumnezeu şi
au zis: "Va putea, oare, Dumnezeu să gătească masă în pustiu?" - Pentru că a lovit piatra şi au curs ape şi
pâraiele s-au umplut de apă. "Oare, va putea da şi pâine, sau va putea întinde masă poporului Său?" Pentru aceasta a auzit Domnul şi S-a mâniat şi foc s-a aprins peste Iacob şi mânie s-a suit peste Israel.
(Psalmi 77.21-25)
Tânăr am fost şi am îmbătrânit şi n-am văzut pe cel drept părăsit, nici seminţia lui cerând pâine; toată ziua
dreptul miluieşte şi împrumută şi seminţia lui binecuvântată va fi. (Psalmi 36.25)
Viaţa duhovnicească cere un anumit echilibru, o dreaptă măsură. 6.17
Zis-a Avva Grigorie: De la creştin aceste trei lucruri le cere Dumnezeu: credinţa de la suflet,
adevărul de la limbă şi curăţenia de la trup.
A cerşi/ Feciorii lui vor trebui să cerşească mila celor săraci şi mâinile lui vor da înapoi ce a luat cu forţa.
(Iov 20.10)
Fiule! Viaţă cerşetoare să nu trăieşti; mai bine să mori decât să ceri. (Ecclesiasticul 40.31)
În gura celui fără de ruşine, dulce va fi cerşirea; iar în pântecele lui, ca focul va arde. (Ecclesiasticul 40.34)
Marea majoritate a oamenilor găsesc că e mai uşor să cerşească cerul prin rugăciuni, decât să-l merite prin
acţiuni. (Arthur Schopenhauer)
Munca fără rugăciune este servilism; rugăciunea fără muncă este cerşetorie. (Părintele Ilie Cleopa)
Şi când S-a apropiat Iisus de Ierihon, un orb şedea lângă drum, cerşind. Şi, auzind el mulţimea care trecea,
întreba ce e aceasta. Şi i-au spus că trece Iisus Nazarineanul. Şi el a strigat, zicând: Iisuse, Fiul lui David,
fie-Ţi milă de mine! Şi cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă, iar el cu mult mai mult striga: Fiule al
lui David, fie-Ţi milă de mine! (Luca 18.35-39)
Şi chemându-l, i-a zis: Ce este aceasta ce aud despre tine? Dă-mi socoteala de iconomia ta, căci nu mai
poţi să fii iconom. Iar iconomul a zis în sine: Ce voi face că stăpânul meu ia iconomia de la mine? Să sap,
nu pot; să cerşesc, mi-e ruşine. Ştiu ce voi face, ca să mă primească în casele lor, când voi fi scos din
iconomie. (Luca 16.2-4)
Vai de feciorii răzvrătiţi, zice Domnul, vai de cei ce fac planuri fără Mine, care fac legăminte ce nu sunt în
Duhul Meu, ca să grămădească păcate peste păcate. Ei iau calea Egiptului, fără să fi întrebat gura Mea,
să cerşească de la Faraon ajutor şi la umbra Egiptului să se adăpostească. Pentru aceasta sprijinul lui
Faraon va fi pentru voi ruşine şi râs adăpostul la umbra lui. (Isaia 30.1-3)
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A certa/ Bătutul laptelui dă untul, lovitura peste nas face să ţâşnească sângele, iar întărâtarea mâniei duce la ceartă.
(Solomon 30.33)
Cărbunii slujesc pentru căldură, lemnele pentru foc, iar omul certăreţ pentru a aţâţa cearta.
(Solomon 26.21)
Când un înţelept se ceartă cu un nebun, fie că se supără, fie că râde, nu-şi pierde cumpătul.
(Solomon 29.9)
Ceartă fiarele din trestii, ceartă taurii adunaţi împotriva junincilor popoarelor, ca să nu fie depărtaţi cei
care au fost încercaţi ca argintul. (Psalmi 67.31)
Cel ce nu ia asupra sa de bună voie ostenelile pentru adevăr, e certat mai aspru de cele fără de voie.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Certarea înrâureşte mai adânc pe omul înţelept, decât o sută de lovituri pe cel nebun. (Solomon 17.10)
Certând m-a certat Domnul, dar morţii nu m-a dat. 5.18, Psalmi 117.18
Cine cruţă toiagul său îşi urăşte copilul, iar cel care îl iubeşte îl ceartă la vreme. (Solomon 13.24)
Cine iubeşte certurile iubeşte păcatul; cel ce ridică glasul îşi iubeşte ruina. (Solomon 17.19)
Dacă nebunia se pripăşeşte în inima celui tânăr, numai varga certării o va îndepărta de el. (Solomon 22.15)
Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerţi. Miluieşte-mă, Doamne, că neputincios sunt; vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele; şi sufletul meu s-a tulburat foarte
şi Tu, Doamne, până când? (Psalmi 6.1-3)
Fiul meu, nu dispreţui certarea Domnului şi nu simţi scârbă pentru mustrările Lui, căci Domnul ceartă pe
cel pe care-l iubeşte şi ca un părinte pedepseşte pe feciorul care îi este drag. (Solomon 3.11, 12)
Iisus le-a zis: De ce vă este frică, puţin credincioşilor? S-a sculat atunci, a certat vânturile şi marea şi s-a făcut linişte deplină. Iar oamenii s-au mirat, zicând: Cine este Acesta că şi vânturile şi marea ascultă de El?
(Matei 8.26, 27)
Mai înainte de a cerceta, nu huli; cunoaşte întâi şi atunci dojeneşte. Mai înainte de a nu auzi, nu răspunde; şi
nu tăia nimănui şirul cuvintelor. Pentru lucrul care nu-ţi este de folos, nu te certa şi la judecata păcătoşilor să nu stai împreună cu ei. (Ecclesiasticul 11.7-9)
Nu certa pe cel batjocoritor ca să nu te urască; dojeneşte pe cel înţelept, şi el te va iubi. (Solomon 9.8)
Omul cu gând rău aţâţă ceartă şi defăimătorul desparte pe prieteni. (Solomon 16.28)
Omul mânios aţâţă cearta, pe când cel domol linişteşte aprinderea. (Solomon 15.18)
Plăcerea certurilor este împăcarea. (Alfred de Musset)
Precum este multă mila Lui, aşa este multă şi certarea Lui; pe om după faptele lui îl judecă.
(Ecclesiasticul 16.14)
Să umblăm cuviincios, ca ziua: nu în ospeţe şi în beţii, nu în desfrânări şi în fapte de ruşine, nu în ceartă şi în
pizmă; ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Iisus Hristos şi grija de trup să nu o faceţi spre pofte.
(Romani 13.13, 14)
Şi aduceau la El copii, ca să-Şi pună mâinile peste ei, dar ucenicii certau pe cei ce-i aduceau. Iar Iisus, văzând, S-a mâhnit şi le-a zis: Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu. Adevărat zic vouă: Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un copil nu va
intra în ea. Şi, luându-i în braţe, i-a binecuvântat, punându-Şi mâinile peste ei. (Marcu 10.13-16)
Şi aţi uitat îndemnul care vă grăieşte ca unor fii: "Fiul meu, nu dispreţui certarea Domnului, nici nu te
descuraja, când eşti mustrat de El. (Evrei 12.5)
Şi mulţi îl certau ca să tacă, el însă cu mult mai tare striga: Fiule al lui David, miluieşte-mă! (Marcu 10.48)
Un om mânios aţâţă cearta şi cel aprig săvârşeşte multe păcate. (Solomon 29.22)
Un slujitor al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând faţă cu toţi, destoinic să dea învăţătură, îngăduitor, certând cu blândeţe pe cei ce stau împotrivă, ca doar le va da Dumnezeu pocăinţă spre cunoaşterea adevărului, şi ei să scape din cursa diavolului, de care sunt prinşi, pentru a-i face voia.
(II Timotei 2.24-26)
Ura aduce ceartă, iar dragostea acoperă toate cusururile. (Solomon 10.12)
Varga şi certarea aduc înţelepciune, iar tânărul care este lăsat (în voia apucăturilor lui) face ruşine maicii
sale. (Solomon 29.15)
A citi/ Analfabetul viitorului nu va mai fi cel care nu ştie să citească, ci acela nu ştie să înţeleagă. (Alvin Toffler)
Când citeşti Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să îţi spui mereu: “Vorbeşte cu mine şi despre mine.” (Soren
Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
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Cel ce e smerit în cugetul său şi împlineşte o lucrare duhovnicească, când citeşte dumnezeieştile Scripturi pe
toate le aduce în legătură cu sine şi nu cu altul. (Sfântul Marcu Ascetul)
Cel ce nu citeşte este mai bine educat decât cel ce citeşte doar ziare. (Thomas Jefferson)
Citeşte mult, nu multe. (Plinius cel Tânăr)
Citeşte pentru a trăi. (Gustave Flaubert)
Conştiinţa este o carte naturală; cel ce o citeşte cu fapta, face experienţa ajutorului dumnezeiesc. Domnul e
ascuns în poruncile Sale şi cel ce-L caută pe El Îl găsesc pe măsura împlinirii lor. (Sfântul Marcu Ascetul)
Cu cât citeşti mai mult, cu atât imiţi mai puţin. (Jules Renard)
Cultura nu înseamnă să citeşti mult, nici să ştii multe; înseamnă să cunoşti mult. (Fernando Pessoa)
Dacă nu citeşti ziarele eşti neinformat, dacă le citeşti, eşti dezinformat. (Mark Twain)
Deci, când veţi vedea urâciunea pustiirii ce s-a zis prin Daniel proorocul, stând în locul cel sfânt - cine citeşte să înţeleagă - atunci cei din Iudeea să fugă în munţi. (Matei 24.15, 16)
Dar minţile lor s-au învârtoşat, căci până în ziua de azi, la citirea Vechiului Testament, rămâne acelaşi văl,
neridicându-se, căci el se desfiinţează prin Hristos; ci până astăzi, când se citeşte Moise, stă un văl
pe inima lor; iar când se vor întoarce către Domnul, vălul se va ridica. (II Corinteni 3.14-16)
Deosebirea dintre literatură şi ziaristică este că a doua este de necitit, în timp ce literatura e necitită.
(Oscar Wilde)
Drept aceea orice descoperire este pentru voi ca graiurile dintr-o carte pecetluită. Dacă le dai cuiva care ştie
carte şi-i zici: "Citeşte!" el îţi răspunde: "Nu pot, căci ea este pecetluită!" Şi dacă o dai cuiva care nu ştie
carte şi-i zici: "Citeşte!", el îţi va răspunde: "Nu ştiu carte!" Şi a zis Domnul: "De aceea poporul acesta se
apropie de Mine cu gura şi cu buzele Mă cinsteşte, dar cu inima este departe, căci închinarea înaintea
Mea nu este decât o rânduială omenească învăţată de la oameni. De aceea voi face pentru poporul acesta minuni fără seamăn. Înţelepciunea celor înţelepţi se va pierde şi isteţimea celor isteţi va pieri.
(Isaia 28.11-14)
Este un lucru bun să citeşti cărţi de citate, pentru că citatele, atunci când sunt gravate în memorie,
îţi aduc gânduri bune. (Winston Churchill)
Fericit este cel ce citeşte şi cei ce ascultă cuvintele proorociei şi păstrează cele scrise în aceasta! Căci
vremea este aproape. (Apocalipsa 1.3)
Fericiţi sunt cei care nu citesc ziare, analfabeţii, neimplicaţii, căci au bun-simţ. Pentru a ne simţi deplin mulţumiţi, trebuie să trăim mai simplu. Lectura ziarelor a făcut să crească numărul proştilor. (Lev Tolstoi)
Iar Duhul i-a zis lui Filip: Apropie-te şi te alipeşte de carul acesta. Şi alergând Filip l-a auzit citind pe proorocul Isaia, şi i-a zis: Înţelegi, oare, ce citeşti? Iar el a zis: Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi
cineva? Şi a rugat pe Filip să se urce şi să şadă cu el. (Faptele Apostolilor 8.29-31)
Iar Iisus a zis către el: Ce este scris în Lege? Cum citeşti? Iar el, răspunzând, a zis: Să iubeşti pe Domnul
Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe
aproapele tău ca pe tine însuţi. Iar El i-a zis: Drept ai răspuns, fă aceasta şi vei trăi. (Luca 10.26-28)
Între coperţile unei singure cărţi, Biblia, sunt toate răspunsurile la toate problemele cu care ne confruntăm
azi – numai să le citim şi să le credem. (Ronald Reagan)
Mai vârtos să înţelegi ce citeşti, că a citi şi a nu înţelege este a vântura vântul şi a fierbe apa. (Miron Costin)
Oamenii care citesc tabloide merită să fie minţiţi. (Jerry Seinfeld)
Pentru a exista mari poeţi este nevoie de mari cititori. (Walt Whitman)
Prima şi probabil singura carte care merită să fie studiată de toţi este Biblia. Vorbesc în cunoştinţă de cauză:
Studiaţi Scripturile! (John Quincy Adams)
Prin procesul citirii se dezvoltă inteligenţa. (Herbert Harris)
Şi a poruncit Ieremia lui Baruh şi a zis: "Eu sunt închis şi nu mă pot duce în templul Domnului. Deci, du-te tu şi
cuvintele Domnului din gura mea scrise de tine în sul, citeşte-le în templul Domnului, în ziua postului, în auzul poporului; citeşte-le de asemenea şi în auzul tuturor acelora din Iuda, care sunt veniţi de prin toate cetăţile; poate vor înălţa rugă smerită înaintea feţei Domnului şi se va întoarce fiecare de la calea sa cea rea,
căci mare este mânia şi supărarea pe care a arătat-o Domnul asupra poporului acestuia". Şi a făcut Baruh,
fiul lui Neria, tot ce i-a poruncit Ieremia, citind în templul Domnului cuvintele Domnului cele scrise în sul.
(Ieremia 36.5-8)
Testul literaturii este, presupun, dacă noi înşine trăim mai intens atunci când o citim. (Elizabeth Drew)
Trebuie să citim Biblia aşa cum un tânăr citeşte scrisoarea de la iubita lui, bucurându-se la gândul că aceasta
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este scrisă pentru el. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Zis-a un bătrân: Tu, fiule, citeşte vieţile şi vorbele sfinţilor şi prea-cuvioşilor părinţi, şi ele îţi vor lumina sufletul.
A clinti/ Asemenea este unui om care, zidindu-şi casă, a săpat, a adâncit şi i-a pus temelia pe piatră, şi venind apele
mari şi puhoiul izbind în casa aceea, n-a putut s-o clintească, fiindcă era bine clădită pe piatră.
(Luca 6.48)
Bun este bărbatul care se îndură şi împrumută; îşi rânduieşte vorbele sale cu judecată, că în veac nu se va
clinti. (Psalmi 111.5)
Că a zis întru inima sa: Nu mă voi clinti din neam în neam, rău nu-mi va fi. (Psalmi 9.26)
Că împăratul nădăjduieşte în Domnul şi întru mila Celui Preaînalt nu se va clinti. (Psalmi 20.7)
Căci însăşi existenţa lui Dumnezeu nu este câtuşi de puţin combătută prin faptul că nu poate fi demonstrată,
deoarece ea stă neclintită pe un teren mult mai sigur. Este vorba despre o chestiune de revelaţie.
(Arthur Schopenhauer)
Credinţa neclintită este un turn întărit, iar Hristos se face toate celui care crede. (Sfântul Marcu Ascetul)
Dacă mânia stăpânitorului se ridică împotriva ta, nu te clinti din locul tău. Căci firea domoală înlătură mari
neajunsuri. (Ecclesiastul 10.4)
Dar mila Mea nu o voi lua de la el cum am luat-o de la Saul, pe care l-am lepădat înaintea feţei tale. Casa
ta va fi neclintită, regatul tău va rămâne veşnic înaintea ta şi tronul tău va sta în veci". Toate cuvintele
acestea şi toată vedenia aceasta le-a spus Natan lui David. (II Regi 7,15, 16)
De aceea, cel căruia i se pare că stă neclintit să ia seama să nu cadă. Nu v-a cuprins ispită care să fi fost
peste puterea omenească. Dar credincios este Dumnezeu; El nu va îngădui ca să fiţi ispitiţi mai mult decât puteţi, ci odată cu ispita va aduce şi scăparea din ea, ca să puteţi răbda. (I Corinteni 10.12, 13)
Domnul a împărăţit, întru podoabă S-a îmbrăcat; îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere şi S-a încins, pentru că
a întărit lumea care nu se va clinti. Gata este scaunul Tău de atunci, din veac eşti Tu. (Psalmi 92.1-3)
Fiecare dintre noi e ca o carte neclintită pentru vecinii de viaţă. (Ionel Teodoreanu)
Geniul este abilitatea de a-ţi păstra viziunea neclintită până când devine realitate. (Benjamin Franklin)
Iar regele Solomon să fie binecuvântat şi tronul lui David să fie neclintit înaintea Domnului în veci!"
(III Regi 2.45)
Nădejde neclintită, Tu ne vei păstra pacea noastră, că întru Tine ne punem nădejdea. (Isaia 26.3)
Numai credinţa neclintită mântuieşte pe om aici şi dincolo deopotrivă. Credinţa e puntea vie peste prăpăstiile dintre sufletul zbuciumat şi lumea plină de enigme, şi mai cu seamă între om şi Dumnezeu.
(Liviu Rebreanu)
Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. (Psalmi 92.2)
Precum trece furtuna, aşa piere şi cel fără de lege, iar dreptul este ca o temelie neclintită. (Solomon 10.25)
Prin credinţă, a părăsit Egiptul, fără să se teamă de urgia regelui, căci a rămas neclintit, ca cel care vede pe
Cel nevăzut. (Evrei 11.27)
Şi este împărţire: şi femeia nemăritată şi fecioara poartă de grijă de cele ale Domnului, ca să fie sfântă şi cu
trupul şi cu duhul. Iar cea care s-a măritat poartă de grijă de cele ale lumii, cum să placă bărbatului. Şi
aceasta o spun chiar în folosul vostru, nu ca să vă întind o cursă, ci spre bunul chip şi alipirea de
Domnul, fără clintire. (I Corinteni 7.34, 35)
A coborî/ A fi creştin înseamnă a coborî Absolutul la nivel cotidian. (Petre Ţuţea)
Aceia au văzut lucrurile Domnului şi minunile Lui întru adânc. El a zis şi s-a pornit vânt furtunos şi s-au înălţat valurile mării. Se urcau până la ceruri şi se coborau până în adâncuri, iar sufletul lor întru primejdii
încremenea. Se tulburau şi se clătinau ca un om beat şi toată priceperea lor a pierit. Dar au strigat
către Domnul în necazurile lor şi din nevoile lor i-a izbăvit (Psalmi 106.24-28)
Aşa sunt uneltirile vrăjmaşului: Ne urcă prin înşelăciune la mare înălţime, ca să ne coboare de acolo, în
adâncul prăpastiei. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Coborârea Fiului lui Dumnezeu este singurul leac al bolii noastre. Prin iconomie, singurul doctor înţelept
al sufletelor noastre, primind în Sine pătimirile noastre, a vindecat boala tuturor.
(Leonţiu de Bizanţ, unul dintre marii scriitori bisericeşti)
Cultura te urcă pe culmile gândirii; educaţia te învaţă să cobori până la cei umili. (Carmen Sylva, poetă şi
prima regină a României)
Deci s-a dus Samson cu tatăl său şi cu mama sa la Timna; iar când s-au apropiat de viile Timnei, iată un
leu tânăr venea răcnind înaintea lor. Atunci s-a coborât peste el Duhul Domnului şi el a sfâşiat leul ca
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pe un ied; şi nu avea nimic în mână. şi n-a spus tatălui său şi mamei sale ce făcuse. Şi a venit şi a vorbit
cu femeia şi aceasta a plăcut lui Samson. Iar după câteva zile s-a dus el iarăşi ca să o ia şi s-a abătut
să vadă trupul leului şi iată un roi de albine şi miere în trupul leului. (Judecători 4.5-8)
Hristos, regele lui Israel, să Se coboare de pe cruce, ca să vedem şi să credem. Şi cei împreună răstigniţi
cu El Îl ocărau. (Marcu 15.32)
Pe atunci s-a făcut foamete în ţinutul acela şi s-a coborât Avram în Egipt, ca să locuiască acolo, pentru
că se înteţise foametea în ţinutul acela. (Facerea 12.9)
Pentru aceasta, bucuraţi-vă ceruri şi cei ce locuiţi în ele. Vai vouă, pământule şi mare, fiindcă diavolul a
coborât la voi având mânie mare, căci ştie că timpul lui e scurt. (Apocalipsa 12.12)
Pentru aceea m-am rugat şi mi s-a dat înţelepciune, am chemat, şi duhul cuminţeniei a coborât în mine.
(Cartea înţelepciunii lui Solomon 7.7)
Rugăciunea ne arată că umilinţa înalţă, iar nu coboară pe om. (Petre Ţuţea)
Să nu te temi când se îmbogăţeşte omul şi când se înmulţeşte slava casei lui. Că la moarte el nu va lua
nimic, nici nu se va coborî cu el slava lui. (Psalmi 48.17, 18)
Şi iată s-a făcut cutremur mare, că îngerul Domnului, coborând din cer şi venind, a prăvălit piatra şi şedea
deasupra ei. Şi înfăţişarea lui era ca fulgerul şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Şi de
frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau şi s-au făcut ca morţi. (Matei 28.2-4)
Trebuie să-L primim pe Dumnezeu aşa cum este El, iar neputinţa mea de a mă ridica la El, să nu-mi permită nicicând să vorbesc altfel despre Dumnezeu, de cum a făcut-o El. Neputinţa de a mă ridica
la Dumnezeu, să nu-mi permită să-L cobor pe Dumnezeu. ….. (Episcopul vicar patriarhal
Sebastian Ilfoveanu, vezi Dumnezeu/)
Zis-a Avva Xantie: Tâlharul pe cruce era şi cu un cuvânt s-a îndreptat, iar Iuda apostol împreună era
numărat şi într-o noapte a pierdut toată osteneala, coborându-se din cer în iad.
Drept aceea, nimeni făcând bine să nu se fălească, fiindcă toţi cei ce au nădăjduit în sineşi au căzut.
A conduce/ Adu-ţi la lumină inconştientul, altfel îţi va conduce el viaţa, şi tu îi vei spune destin. (Carl Gustav Jung,
medic psihiatru şi psiholog elveţian)
Apoi ei au ales o sută de inşi care s-o însoţească pe ea şi pe roaba ei şi să le conducă la cortul lui Olofern. Şi s-a iscat un freamăt în tabără, căci vestea despre sosirea ei pătrunsese în corturi. şi au venit
şi au înconjurat-o, fiindcă ea stătea afară în faţa cortului lui Olofern, până să-i dea de ştire despre
ea. Şi ei se minunau de frumuseţea ei uimitoare, şi pentru ea ei se minunau de fiii lui Israel şi ziceau
unii către alţii: "Cine poate să dispreţuiască un astfel de popor care are în el asemenea femei? Nu
este cu cale să scape nici unul din ei, fiindcă dacă ar scăpa, ar putea să amăgească o lume
întreagă!" (Iudita 10.17-19)
Bogăţia e făcută să slujească, nu să conducă. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Cei pe care adevărul şi înţelepciunea îi conduc în viaţă, pot aduna miere şi de buruieni.
(William Cowper)
Cel ce cunoaşte adevărul nu se împotriveşte necazurilor, care vin asupra lui. Căci ştie că-l conduc pe
om spre frica de Dumnezeu. (Sfântul Marcu Ascetul)
Conducătorul înţelept îndrumează bine pe poporul său, şi cârmuirea omului priceput este cu bună
rânduială. (Ecclesiasticul 10.1)
Curajul te conduce în ceruri; frica – la moarte. (Seneca)
Dacă te conduce mintea, eşti un rege; dacă te conduce corpul, un sclav. (Cato cel Bătrân)
Destinul conduce jumătate din viaţa unui om. Pe cealaltă o conduce caracterul. (Alfred de Vigni)
Dintre legile după care ne conducem, cea dintâi este onoarea. (Voltaire)
El a certat Marea Roşie şi a secat-o şi i-a condus pe ei prin adâncul mării ca prin pustiu; El i-a scos pe
ei din mâna celor ce-i urau şi i-a izbăvit pe ei din mâna vrăjmaşului; şi a acoperit apa pe cei ce-i
asupreau pe ei, nici unul din ei n-a rămas. (Psalmi 105.9-11)
Este imposibil să guvernezi lumea fără Dumnezeu şi fără Biblie. (George Washington)
Îl numesc liber pe acela care este condus numai de raţiune. (Baruch Spinoza)
În chip analog, vinul se amestecă cu apa iar duhul cu omul. Unul, amestecul de vin cu apă, hrăneşte spre
credinţă, celălalt, adică duhul, conduce spre nemurire. Şi iarăşi amestecul celor două, a băuturii şi a
Cuvântului se cheamă Euharistie, har lăudat şi frumos. Iar cei care se împărtăşesc cu credinţă îşi sfin-
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ţesc şi trupul şi sufletul, pentru că voinţa Tatălui amestecă în chip tainic cu Duhul şi cu Cuvântul
acest amestec dumnezeiesc care este omul. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Mai curând sau mai târziu oamenii care gândesc şi care scriu conduc opina publică; iar opinia publică,
după cum ştiţi, conduce lumea. (Jean le Rond d’Alembert)
Omul nu este creat doar pentru a îngriji şi conduce lumea, ci şi pentru a o transfigura, pentru a o
transforma în lumină şi a o aduce ca ofrandă de mulţumire Creatorului. 6.3
Orgoliul poate conduce la autodistrugere. (Esop)
Orice progres e precar, fiecare soluţie la o problemă ne condce la o nouă problemă.
(Martin Luther King)
Pune Guvernul să conducă deşertul Sahara şi în 5 ani vei descoperi că este lipsă de nisip. (Milton
Friedman)
Rugăciunea mea, frate, este să te odihnesc pe tine şi să te conduc în pace. (Patericul Egiptean)
Simţul umorului face parte din arta de a conduce, de a te înţelege cu oamenii, de a duce lucrurile la
bun sfârşit. (Dwight David Eisenhower)
Trebuie să deschidem uşa larg şi să facem acei paşi care ne pot conduce mai adânc în experienţă.
(James Redfield)
Un conducător care judecă cu dreptate pe cei săraci îşi întăreşte scaunul lui pe veci. (Solomon 29.14)
Un conducător prin dreptate face să propăşească ţara, iar cel ce pune dări grele o ruinează.
(Solomon 29)
Un lucru făcut de mână de meşter este vrednic de laudă, dar conducătorul poporului să fie iscusit la
cuvânt. (Ecclesiasticul 9.17)
Un popor fără religie nu poate fi condus decât cu tunurile. (George Washington)
Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am venit să ne închinăm Lui. Şi auzind, regele Irod s-a tulburat şi tot Ierusalimul împreună cu el. Şi adunând pe toţi
arhiereii şi cărturarii poporului, căuta să afle de la ei: Unde este să Se nască Hristos? Iar ei i-au zis:
În Betleemul Iudeii, că aşa este scris de proorocul: "Şi tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu eşti nicidecum cel mai mic între căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi Conducătorul care va paşte pe
poporul Meu Israel". (Matei 2.2-6)
Vezi tu un om dibaci la lucrul lui? El va sta înaintea conducătorilor şi nu înaintea oamenilor de rând.
(Solomon 22.29)
A considera/ A te iubi însemnă să te consideri în globalitate, să nu exagerezi într-o dimensiune unică, să nu te fărâmi,
să nu faci să devină totalizator un singur aspect al sinelui. A te iubi însemnă să vezi semnificaţia
fiecărui lucru în relaţie cu întreaga personă. Acelaşi lucru e valabil şi în iubirea faţă de celălalt.
(Teologul catolic Marko Rupnik)
A vorbi despre păcat este considerat retrograd şi demodat. 8.20
Dacă nu înţelegem un om, avem tendinţa să îl considerăm prost. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi
psiholog elveţian)
De fapt, putem considera geometria cea mai veche ramură a fizicii … Fără ea n-aş fi putut formula
teoria relativităţii. (Albert Einstein)
Luând în considerare starea actuală a programelor noastre, dezvoltarea software este clar magie neagră şi nu poate fi numită ştiinţă inginerească. (Bill Clinton)
Nu disper, consider fiecare încercare eşuată încă un pas înainte. (Thomas Alva Edison)
Nu trebuie să cunfundăm (cum fac unii oameni complexaţi) orice ironie cu batjocura, desconsiderarea, insulta. Ironia civilizată face parte din panoplia dialogului. S-au scris cărţi despre ironie
(Jankélévitch). (George Pruteanu)
Pentru oamenii credincioşi, Dumnezeu se află la început, pentru oamenii de ştiinţă - la capătul consideraţiilor lor. (Max Planck)
Stima valorează mai mult decât celebritatea, consideraţia valorează mai mult decât renumele.
(Nicolas Chamfort)
Ştiinţa este ultimul pas în dezvoltarea mentală a omului şi poate fi considerată ca cea mai mare realizare a culturii umane. (Ernst Cassirer)
Un om se consideră cu adevărat liber, atunci când acceptă să devină robul lui Dumnezeu.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
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A consta/ Adevărata ambiţie constă, mai degrabă, în a te dovedi superior prin merite decât prin demnităţi.
(Doamna de Lambert)
Adevărata cinstire pe care o acordăm Fiului lui Dumnezeu, ca şi cea pe care o aducem lui Dumnezeu,
ca părinte, constă mai ales într-o viaţă cinstită. (Origen)
Adevărata înţelepciune constă în a nu părea înţelept. (Eschil)
Adevărata putere a omului constă în blândeţea sa. (Augustin Păunoiu)
Arta matematicii constă în găsirea acelui caz special, care conţine toţi germenii generalităţii.
(David Hilbert)
Arta medicinii constă în a amuza pacientul în timp ce natura vindecă boala. (Voltaire)
Baza prudenţei constă în a înţelege bine ce e folositor şi ce e vătămător. (John Amos Comenius)
Binele desăvârşit nu constă numai în a se abţine cineva de la a face răul, ci şi de a-l gândi. (Scriitorul
bisericesc Metodiu de Olimp)
Bună parte din vorbirea meşteşugită consistă în a şti cum să minţi. (Erasmus)
Cel mai bun test de inteligenţă constă în ceea ce facem cu timpul nostru liber. (Laurence J. Peter)
Creierul este o lume care constă dintr-un număr de constante neexplorate şi mari întinderi de teritorii
necunoscute. (Santiago Ramon y Cajal)
Culmea dispreţului constă în a nu te osteni să descoperi nici măcar defectele aproapelui. (Jose Ortega y
Gasset)
Experienţa ne învaţă că iubirea nu constă ca doi oameni să privească unul la altul, ci a privi amândoi în
aceeaşi direcţie. (Antoine de Saint-Exupéry)
Fericirea constă, în primul rând, în sănătate. (George William Curtis)
În voinţa superioară constă tot războiul nevăzut. 10.8
Libertatea şi progresul constituie nu numai ţelul artei, dar şi al întregii vieţi. (Ludwig van Beethoven)
Nobleţea eului constă în ridicarea deasupra lui însuşi. (Novalis)
Nu este părticică din corpul omenesc care să nu îndeplinească o trebuinţă sau care să nu constituie o
podoabă. (Minucius Felix, scriitor bisericesc din secolul al doilea
Progresul sufletului constă în a face din dragoste ceea ce ar trebui făcut din datorie. (Vladimir Ghika)
Rugăciunea constituie o înălţare a intelectului către Dumnezeu; ea este o conversaţie a intelectului cu
Domnul. (Evagrie Ponticul)
Săvârşirea la timp a faptelor bune constituie cel mai mare bine al vieţii omeneşti. Este cu adevărat singurul bine, bucurie neîntreruptă pe care ţi-o dau faptele bune. Căci împlinirea poruncilor bucură întru
nădejde pe făcătorul faptelor bune. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Secretul fericirii constă în a ceda tentaţiilor. (Oscar Wilde)
Secretul succesului constă în a vrea să câştigi şi a şti să pierzi. (Niccolò Machiavelli)
Tocmai aceasta constituie adevăratul bine: Să priveşti mereu numai spre bine întru Iisus Hristos, Domnul
nostru. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Un singur lucru e de invidiat şi de laudă, şi anume binele cel netrecător. Acesta constă în a fi în cinste
înaintea lui Dumnezeu, pe când bunurile omeneşti sunt nestatornice şi mai înşelătoare decât visurile.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Valoarea ta constă în ceea ce eşti şi nu în ceea ce ai. (Thomas Alva Edison)
Virtutea constă în a nu depăşi măsura cu nimic. (Socrate)
Virtutea constă în luptă, nu în trofeul final. (Richard Mifaies)
Virtutea nu constă în abţinerea de la viciu, ci în nedorirea lui. (Geoge Bernard Shaw)
A construi/ Arta este simbolul celor mai nobile eforturi umane de a construi şi a se reţine de la distrugere.
(Evelyn Waugh)
Nu am dat greş de 999 ori. Pur şi simplu am descoperit 999 de feluri în care nu se construieşte un
bec. (Thomas Alva Edison)
Nu raţiunea revoltată faţă de Dumnezeu, ci raţiunea rugătoare, raţiunea smerită, singura care poate
construi comuniunea sinceră şi smerită, din iubire între oameni. (Sfântul Cuviosul Paisie
de la Neamţ)
Omul este încă la fel cum a fost. Este încă brutal, violent, agresiv, avid, competitiv. Şi … a construit o
societate după aceste trăsături. (Krishnamurti, filosof indian)
Orice bărbat, orice femeie sunt conectaţi la energia pe care mulţi o numesc iubire, dar care, în realitate,
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este materia primă din care a fost construit universul. (Paulo Coelho)
Pentru ei a pregătit Ozia toată oastea, scuturi, suliţe, coifuri şi platoşe, arcuri şi pietre de praştie. Apoi a
făcut în Ierusalim maşini, construite cu meşteşug, ca să le pună în turnuri şi pe la colţurile zidurilor
şi să arunce cu ele săgeţi şi pietre mari. Şi s-a dus vestea de numele lui foarte departe, pentru că în
chip minunat a fost ajutat şi s-a făcut puternic. (II Paralipomena 26.14, 15)
Viitorul unui om, ca şi al unei lumi, se construieşte, nu se visează. (Tudor Muşatescu)
A conta/ Că ai căzut nu are nicio importanţă deoarece numai modul în care te ridici contează. (Nelson Mandela)
Când eşti nefericit, nu conta pe prieteni. (Euripide)
Câteva clipe ale câtorva ani nu mai contează, atunci când ai pierdut eternitatea. (Jean-Paul Sartre)
De-a lungul istoriei, ceea ce a făcut ca răul să triumfe a fost inerţia celor care ar fi putut acţiona, indiferenţa
celor care aveau mai multă minte, tăcerea vocii justiţiei când conta cel mai mult. (Haile Selassie)
Doar smerenia te introduce în amintirea eternă a timpului, singura care de fapt contează.
(Teologul catolic Marko Rupnik)
În viaţă nu contează câţi paşi faci pentru a atinge scopul dorit. Important este să nu te opreşti din
mersul tău. (Confucius)
Pocăinţa este starea de trecere de la iluzie la realitatea care contează pentru mântuire. Păcatul este întotdeauna o iluzie. Sfinţii Părinţi spun că atunci când demonii ne ispitesc, dau o strălucire deosebită lucrurilor şi persoanelor, le amplifică o valoare pe care nu o au. “În păcat este o căutare infinită a lucrurilor
finite”, cum spunea Maurice Blondel. Deci, pocăinţa însemnează revenire la un realism, se văd lucrurile trecătoare în dimensiunea lor de lucruri limitate şi de aceea ne întoarcem spre cele ce nu sunt limitate, nu sunt trecătoare, spre valorile veşnice şi astfel ajungem la bucurie. (Patriarhul Daniel)
Ţine minte, fie că trăieşti, fie că mori, este de prea mică importanţă. Ce contează cu adevărat, ce-ar trebui
să conteze şi pentru tine şi pentru alţii, este pentru ce raţiune trăieşti şi pentru ce cauză eşti gata să-ţi
dai viaţa. (Testamentul tatălui mitropolitului Antonie de Suroj)
A continua/ Atât de mare e înşelăciunea, că primesc cu plăcere în suflete momeala aceea şi nu se gândesc că plăcerea aceasta, ce poate răni, este scurtă şi trecătoare, pe când durerea e continuă iar învinuirea
conştiinţei, cumplită. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Credinţa este o continuare a raţiunii. (William Adams)
Credinţa este o luptă continuă cu necredinţa. [Un pastor anglican (nu-i stim numele)]
Fericirea e un urcuş continuu, o dinamică ce se adaptează permanent nevoilor noastre. (Părintele
Pantelimon de la Mănăstirea Oaşa)
Iar Gorgias, după ce s-a făcut mai mare peste locurile acestea, adunând oştire străină, adeseori pornea
război împotriva Iudeilor. Şi unindu-se cu aceştia şi Edomiţii, care ţineau cetăţi tari, necăjeau pe Iudei, şi pe cei fugiţi de la Ierusalim, primindu-i, încercau să continuie războiul. Iar cei care erau cu
Iuda Macabeul, făcând rugăciune şi cerând lui Dumnezeu să le fie în ajutor, au năvălit asupra cetăţilor Edomiţilor, pe care lovindu-le vitejeşte, au luat locurile şi au avut izbândă asupra tuturor celor
care se luptau de pe zid, şi pe cei care le veneau înainte i-au junghiat şi au omorât nu mai puţin de
douăzeci de mii. (II Macabei 10.14-17)
Iotam era de douăzeci şi cinci de ani când a fost făcut rege şi a domnit şaisprezece ani în Ierusalim. Pe
mama lui o chema Ieruşa, fiica lui Sadoc. Acesta a făcut lucruri plăcute înaintea ochilor Domnului,
întocmai cum a făcut şi Ozia, tatăl său, numai că n-a intrat, ca el, în locaşul sfânt al Domnului.
Şi poporul continua încă să se strice. (II Paralipomena 27,1, 2)
Noi, în viaţă, continuăm calea greşită pe care a ales-o Adam. 8.9
Pe plan tehnologic, am progresat, am înaintat foarte repede, dar pe plan psihologic comportamentul
nostru, atitudinile, acţiunile noastre, au rămas mai mult sau mai puţin neevoluate. Suntem în continuare agresivi, brutali, cruzi, smintiţi. (Krishnamurti, filosof indian)
Pentru cel drept bucuria cea dumnezeiască şi cerească este continuă. (Sfântul Vasile cel Mare)
Rugăciunea continuă. 1.1, 2.1, 4.6, 4.7
Rugăciunea se învată continuu. 6.13
Singura cale de a scăpa de efectul coruptibil al laudelor este să continui să lucrezi. (Albert Einstein)
Starea de prezenţă continuă a lui Dumnezeu. 4.9
Timpul lui Dumnezeu: timpul veşniciei, prezentul continuu. 4.6
Viaţa omului este o luptă continuă cu propriile patimi şi slăbiciuni. 8.20
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A contribui/ Atât optimistul, cât şi pesimistul şi-au adus contribuţia la dezvoltarea societăţii. Optimistul a inventat
avionul şi pesimistul paraşuta. (Gladys Bronwyn Stern)
Ceea ce suntem contribuie mai mult la fericirea noastră, decât ceea ce avem. (Arthur Schopenhauer)
Şi optimistul, şi pesimistul contribuie la societate. Optimistul a inventat avionul, pesimistul a inventat
paraşuta. (George Bernard Shaw)
A conţine/ Arta matematicii constă în găsirea acelui caz special, care conţine toţi germenii generalităţii.
(David Hilbert)
Dacă-mi place mai mult muzica decât conţinutul, e deja un păcat. (Fericitul Augustin)
Este de ajuns un dicţionar pentru a conţine toate cuvintele. Dar gândirii îi trebuie infinitul. (Alexandr
Sergheevici Puşkin)
Natura conţine în sine germenii divini. 7.9
O eroare este cu atât mai primejdioasă, cu cât conţine mai mult adevăr. (Henri Frederic Amiel)
Stări de spirit, asta trebuie dat altora; nu conţinuturi, nu sfaturi, nu învăţături. (Constantin Noica)
A crede/ A zis acestea, şi după aceea le-a spus: Lazăr, prietenul nostru, a adormit; Mă duc să-l trezesc. Deci I-au
zis ucenicii: Doamne, dacă a adormit, se va face bine. Iar Iisus vorbise despre moartea lui, iar ei
credeau că vorbeşte despre somn ca odihnă. Deci atunci Iisus le-a spus lor pe faţă: Lazăr a murit.
Şi Mă bucur pentru voi, ca să credeţi că n-am fost acolo. Dar să mergem la el. (Ioan 11.11-15)
Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţă veşnică,
şi s-a mutat din moarte la viaţă. 5.17
Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţă veşnică
şi la judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viaţă. (Ioan 5.24)
Adevăratul ateu nu crede nici în sine. (Jozo Cizmic)
Bolta înstelată şi conştiinţa morală mă fac să cred că este un Creator al lumii. (Immanuel Kant)
Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să
nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. (Ioan 3.16)
Ce greşeală este să crezi că un copil, pentru că e mic, poartă în el visuri minuscule. (George Enescu)
Cea mai mare înşelăciune este să crezi că nu te înşeli. (Sfântul Ignatie Briancianinov)
Cea mai mare viclenie a diavolului este aceea de a ne face să credem că nu există. 9.11
Cel care ia aminte la cuvânt află fericirea, iar cel ce se încrede în Domnul este fericit. (Solomon 16.20)
Cel care Îl vede pe Dumnezeu în lucrările Sale şi crede în El văzându-le, acela este cu adevărat bogat.
(Paracelsus, alchimist, medic, astrolog şi filosof elveţian)
Cine nu cugetă decât pe jumătate, acela nu crede nici în Dumnezeu; dar cine cugetă corect, acela trebuie
să creadă în Dumnezeu. (Isaac Newton)
Cine se plânge de singurătate nu crede în Dumnezeu. (Valeria Mahok)
Cine tuturor viselor şi tuturor vedeniilor nu crede, filosof duhovnicesc este. (Sfântul Ioan Scărarul)
Cred că unul dintre cele mai mari riscuri în viaţă este să nu ai niciodată curajul să rişti. (Oprah Winfrey)
Cred în noroc. Cu cât muncesc mai mult, cu atât am mai mult noroc. (Thomas Jefferson)
Crede-mă, fiule, dacă oamenii ar putea să vadă de aici moştenirea, slava şi odihna, pe care Dumnezeu
le-a pregătit pentru cei care-L iubesc, oricât de mult ar fi să rămână în această lume, şi chiar de ar fi
să trăiască într-o colibă întunecată, cu viermi până la genunchi, tot nu s-ar lăsa abătuţi de tristeţe. 1.1
Credem că ştim ce este pictura, dar numai pictorii mari ştiu. (Drieu La Rochelle)
Credeţi-mă, rugăciunea este un strigăt de speranţă. (Alfred de Musset)
Credincioşii cred în înviere. Ateii cred în reînvieri. (Stanislaw Jerzy Lec)
Cu cât evoluează mai mult ştiinţa, cu atât mai mult credem în Dumnezeu. (Albert Einstein)
Dacă Dumnezeu nu există, agnosticul pierde prea puţin crezând în el şi câştigă la fel de puţin necrezând.
Dacă însă Dumnezeu există, agnosticul câştigă viaţa veşnică crezând în El şi pierde un bine infinit
dacă nu crede. (Pariul lui Blaise Pascal)
Dacă Dumnezeu există, şi eu cred, câştig viaţa veşnică, supunându-mă Bisericii. Dacă Dumnezeu nu există,
nu am pierdut nimic. (Blaise Pascal)
Dacă nu crezi în Dumnezeu, şi nu există, nu ai pierdut nimic. Dacă nu crezi în Dumnezeu,
şi există, diavolul te-a luat! (Blaise Pascal)
De aceea nu puteau să creadă, că iarăşi a zis Isaia: "Au orbit ochii lor şi a împietrit inima lor, ca să nu
vadă cu ochii şi să nu înţeleagă cu inima şi ca nu cumva să se întoarcă şi Eu să-i vindec" Acestea a zis
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Isaia, când a văzut slava Lui şi a grăit despre El. (Ioan 12.39-41)
Deci I-au zis: Dar ce minune faci Tu, ca să vedem şi să credem în Tine? Ce lucrezi? (Ioan 6.30)
Diavolul recunoaşte existenţa lui Dumnezeu, crede în El, dar asta nu-l schimbă deloc. 1.5
Dumnezeu dă daruri şi unii chiar le multiplică…. Cred că sunt unul dintre ei! (Niccolò Paganini)
E mai bine să taci din gură şi să-i laşi pe ceilalţi să creadă că eşti prost, decât să vorbeşti şi să înlături
orice îndoială. (Mark Twain)
E uşor să fii prieten cu cei amabili. Dar a fi prietenul celui ce se crede duşmanul tău este chintesenţa oricărei religii. (Mahatma Gandhi)
Este mai bine să fii prost şi să cunoşti acest fapt, decât să fii prost şi să te crezi înţelept. (Buddha)
Eu cred că Biblia este cel mai mare dar dat omului. Tot ce este mai bun de la Mântuitorul lumii ne este dat
prin intermediul acestei cărţi. (Abraham Lincoln)
Eu cred că Dumnezeu este adevăratul nume şi adevăratul izvor al inconştientului colectiv şi de aceea este
suprema autoritate morală din univers. (Stephen R. Covey)
Eu nu cred că există Dumnezeu. Eu sunt sigur că există. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog
elveţian)
Există două feluri în care poţi fi prostit. Primul este să crezi ceea ce nu este adevărat; cel de al doilea este
să refuzi să crezi ceea ce este adevărat. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Existenţa lui Dumnezeu nu se poate dovedi şi e păcat să cauţi s-o explici cuiva. Crezi numai … şi afirmi.
(Camil Petrescu)
Fericiţi cei ce cred, ei merg în lumină, eu merg în întuneric. (Vasile Conta)
Hristos, regele lui Israel, să Se coboare de pe cruce, ca să vedem şi să credem. Şi cei împreună răstigniţi
cu El Îl ocărau. (Marcu 15.32)
Iar cine va sminti pe unul dintr-aceştia mici care cred în Mine, mai bine i-ar fi lui să i se atârne de gât o
piatră de moară şi să fie afundat în adâncul mării. (Matei 18.6)
Iar în ziua cea din urmă - ziua cea mare a sărbătorii - Iisus a stat între ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează
cineva, să vină la Mine şi să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor
curge din pântecele lui. (Ioan 7.37, 38)
Iisus a văzut pe Natanael venind către El şi a zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleşug.
Natanael I-a zis: De unde mă cunoşti? A răspuns Iisus şi i-a zis: Mai înainte de a te chema Filip, te-am
văzut când erai sub smochin. Răspunsu-I-a Natanael: Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti regele lui
Israel. Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veţi vedea cerul deschizându-se
şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului. (Ioan 1.47-51)
În faţa naturii nu te crede nici mare, nici mic, meditează. (Victor Hugo)
Între coperţile unei singure cărţi, Biblia, sunt toate răspunsurile la toate problemele cu care ne confruntăm
azi – numai să le citim şi să le credem. (Ronald Reagan)
Înţelepciunea ne opreşte să judecăm după simple aparenţe, să credem tot ce auzim, să facem tot ce putem, să spunem tot ce ştim şi să cheltuim tot ce avem. (Contele Axel Oxenstierna)
La urmă, pe când cei unsprezece şedeau la masă, li S-a arătat şi i-a mustrat pentru necredinţa şi împietrirea
inimii lor, căci n-au crezut pe cei ce-L văzuseră înviat. (Marcu 16.14)
Mediocritatea e cu atât mai impresionantă cu cât o descoperi într-o structură ce se crede deasupra mediocrităţii. (Mircea Eliade)
Nici eu nu pot să cred că se poate mântui cel care nu munceşte pentru mântuirea aproapelui. (Sfântul Ioan
Gură de Aur)
Norocul nu este decât o iluzie, crezută de ignoranţi şi vânată de nebuni. (Timothy Zahn)
Nu eşti chiar atât de singur precum crezi. Cel puţin două persoane se intereseză de tine: Dumnezeu şi diavolul. (Gavriil Stiharul)
Nu trebuie să fii admirat, ci crezut. (Tudor Vianu)
Ochii sunt organe mult mai vrednice de crezare decât urechile. (Heraclit)
Omul simplu crede toate vorbele; omul înţelept veghează paşii săi. (Solomon 14.15)
Pentru a reuşi trebuie să crezi. (Robert M. Hensel)
Politica este poate singura meserie pentru care se crede că nu este necesară nicio pregătire. (Robert
Louis Stevenson)
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Privighetoarea înţeleaptă cântă fiecare cântec de două ori. Ca să nu crezi că nu poate retrăi primul extaz
spontan. (Robert Browning)
Religia şi ştiinţa naturii nu se exclud, cum cred sau se tem unii în ziua de astăzi, ci se întregesc şi se armonizează împreună. (Max Planck)
Să nu spui tot ce ştii, să nu faci tot ce poţi, să nu crezi tot ce auzi, să nu dai tot ce ai.(Părintele Paisie Olaru)
Se poate crede că omul este obligat, pentru a atinge sfinţenia, să aleagă în viaţă calea cea mai marcată de
cruce. Se poate crede că putem să fim mai dom al lui Hristos căutând suferinţa, dar astfel cădem în orgoliu spiritual. Înţelepciunea crucii în schimb înseamnă să primeşti zidirea pe care ţi-o dă duhul şi să fii
conştient că prin acea iubire se intră în logica pascală, deoarece acela care iubeşte, suferă. Cine se expune iubirii şi în iubire îşi scrie istoria propriei existenţe, intră inevitabil în cruce. …
(Teologul catolic Marko Rupnik)
Slăbiciunea forţei este de a nu crede decât în forţă. (Paul Valery)
Sufletul tânjeşte să creadă, dar intelectul refuză să-i dea voie. (Scriitorul american Dan Brown)
Şi binevestind cetăţii aceleia şi făcând ucenici mulţi, s-au înapoiat la Listra, la Iconiu şi la Antiohia, întărind
sufletele ucenicilor, îndemnându-i să stăruie în credinţă şi (arătându-le) că prin multe suferinţe trebuie
să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu. Şi hirotonindu-le preoţi în fiecare biserică, rugându-se cu postiri,
i-au încredinţat pe ei Domnului în Care crezuseră. (Faptele Apostolilor 14.21-23)
Şi după cum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalţe Fiul Omului, ca tot cel ce crede în El
să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. (Ioan 3.14, 15)
Şi l-au vestit, zicând: "Iosif, fiul tău, trăieşte şi el domneşte astăzi peste toată ţara Egiptului". Inima lui Iacov
însă rămase rece şi nu-i credea pe ei. Iar dacă i-au spus ei toate cuvintele lui Iosif, pe care acesta le
zisese lor, şi dacă a văzut căruţele, pe care le trimisese Iosif, ca să-l aducă, atunci s-a înviorat duhul
lui Iacov, tatăl lor, şi a zis Israel: "Destul! Iosif fiul meu, trăieşte încă! Voi merge să-l văd înainte
de a muri!" (Facerea 45.26-28)
Şi Iisus le-a zis: Eu sunt pâinea vieţii; cel ce vine la Mine nu va flămânzi şi cel ce va crede în Mine nu va
înseta niciodată. (Ioan 6.35)
Şi le-a zis: Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura. Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi. (Marcu 16.15, 16)
Şi răspunzând, Moise a zis: "Dar de nu mă vor crede şi nu vor asculta de glasul meu, ci vor zice: "Nu ţi
S-a arătat Domnul!", ce să le spun?" Zis-a Domnul către el: "Ce ai în mână?" Şi el a răspuns: "Un toiag!" "Aruncă-l jos!" îi zise Domnul. Şi a aruncat Moise toiagul jos şi s-a făcut toiagul şarpe şi a fugit
Moise de el. Şi a zis Domnul către Moise: "Întinde mâna şi-l apucă de coadă!" Şi şi-a întins Moise
mâna şi l-a apucat de coadă şi s-a făcut toiag în mâna lui. Apoi a zis Domnul: "Aşa să faci înaintea lor,
ca să te creadă că ţi S-a arătat Dumnezeul părinţilor lor, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac
şi Dumnezeul lui Iacov!" (Ieşirea 4.1-5)
Şi zicând: S-a împlinit vremea şi s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie.
(Marcu 1.15)
Totul este să munceşti şi să crezi în Dumnezeu. (Nichifor Cainic)
Toţi au nevoie de Tine, chiar cei ce nu ştiu. Cei ce nu ştiu, mai amarnic decât cei ce ştiu. Flămândul îşi
închipuie că umblă după pâine, dar îi este foame de Tine. Însetatul crede că vrea să bea apă, dar
îi este sete de Tine. Bolnavul se mângâie că râvneşte sănătate, dar boala lui nu-i dă nicio şansă.
În momentul în care Îl găsesc pe Hristos, toate îşi găsesc rezolvare. (Giovanni Papini)
Vanitatea omului este atât de mare încât şi ultimul prost se crede deştept. (Georges Clemenceau)
A creşte/ Acela trebuie să crească, iar eu să mă micşorez. Cel ce vine de sus este deasupra tuturor; cel ce este de
pe pământ pământesc este şi de pe pământ grăieşte. Cel ce vine din cer este deasupra tuturor. Şi ce a
văzut şi a auzit, aceea mărturiseşte, dar mărturia Lui nu o primeşte nimeni. (Ioan 3.30-32)
Ambiţia este germenele din care purcede toată creşterea măreţiei. (Thomas Dunn English)
Ambiţia oricărui om se umflă pe măsură ce-i creşte puterea. (Oxenstierna)
Buna creştere a tineretului este garanţia cea mai sigură a fericirii unui stat. (Oxenstierna)
Cele rele îşi primesc puterea una de alta; de asemenea şi cele bune cresc una prin alta şi pe cel părtaş de
ele îl mână şi mai mult înainte. (Sfântul Marcu Ascetul)
Credinţa dă stabilitate şi sens vieţii lăuntrice. Omul credincios stă în preajma valorilor permanente, este bun
şi bogat. Când trece peste el o încercare a vieţii, nu se năruie, ci creşte. Omul credincios se aseamănă
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copiilor, râde cu lacrimi pe obraz. Încercările, necazurile, greutăţile prin care trece omul, în momentul
în care Îl află pe Hristos, sunt depăşite. (Ernest Bernea)
Dar cei ce nădăjduiesc întru Domnul vor înnoi puterea lor, le vor creşte aripi ca ale vulturului; vor alerga
şi nu-şi vor slei puterea, vor merge şi nu se vor obosi. (Isaia 40.31)
Fericiţi sunt cei care nu citesc ziare, analfabeţii, neimplicaţii, căci au bun-simţ. Pentru a ne simţi deplin mulţumiţi, trebuie să trăim mai simplu. Lectura ziarelor a făcut să crească numărul proştilor. (Lev Tolstoi)
Fiecare copil este un artist. Problema care se pune este cum să rămână un artist şi după ce va creşte.
(Pablo Picaso)
Firea aţâţă poftele, dar, pe măsură ce creşte asceza, ea le şi stinge. (Patericul)
Gândul cel rău la început este ca o furnică şi, dacă-l laşi, creşte şi se întăreşte şi devine leu. 2.11
Gradul de sensibilitate la durere, frustrare, creşte proporţional cu simţirea şi inteligenţa.
(Arthur Schopenhauer)
Iar copilul creştea şi se întărea cu duhul. Şi a fost în pustie până în ziua arătării lui către Israel.(Luca 1.80)
Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiţi? Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu
torc. Şi vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia.
(Matei 6.28, 29)
La umbra marilor copaci nu creşte nimic. (Constantin Brâncuşi)
Luaţi aminte! Cei ce refuză să rişte şi să crească, vor fi înghiţiţi de viaţă. 5.9
Omul trebuie să crească, să cerceteze în, şi prin Dumnezeu care l-a creat. Acceptând ispita, Adam s-a
rupt de Dumnezeu şi a rămas numai la sine, şi în el s-a infiltrat satana, denaturând eul lui prin mândrie
şi provocând apoi ura, minciuna, crima şi toate celelalte. 8.9, vezi Minciuna/
Precum este materia focului, aşa se va aprinde şi după putere vrajba va creşte. (Ecclesiasticul 28.10)
Prin cutezanţă creşte curajul, prin şovăială – teama. (Publilius Syrus)
Prin unire cresc lucrurile mici, prin dezbinare se prăbuşesc cele mai mari. (Sallustius)
Prietenia este umbra în înserare, ea creşte mereu până când soarele vieţii apune. (Proverb englezesc)
Răbdarea este o binecuvântare divină. Prin răbdare creştem, ne înălţăm şi ne mântuim. (Părintele Dumitru
Păduraru)
Stejarul de nu va fi clătinat de vânturi, nici nu va creşte, nici rădăcina nu va slobozi. Aşa şi creştinul, de nu
va pătimi şi nu va răbda, nu poate fi ostaş al lui Hristos. (Patericul)
Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie.
Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: "Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietăţile ce se mişcă
pe pământ şi peste tot pământul!" (Facerea 1.27, 28)
Un ziar este cherestea făcută flexibilă. Este cerneală transformată în cuvinte şi imagini. Este conceput, se
naşte, creşte şi moare de bătrâneţe într-o singură zi. (Jim Bishop)
A cruţa/ Apoi şi-a întins Avraam mâna şi a luat cuţitul, ca să junghie pe fiul său. Atunci îngerul Domnului a strigat
către el din cer şi a zis: "Avraame, Avraame!" Răspuns-a acesta: "Iată-mă!" Iar îngerul a zis: "Să nuţi ridici mâna asupra copilului, nici să-i faci vreun rău, căci acum cunosc că te temi de Dumnezeu şi
pentru mine n-ai cruţat nici pe singurul fiu al tău". (Facerea 22.10-12)
Ba, regele Egiptului a poruncit moaşelor evreieşti, care se numeau: una Şifra şi alta Pua, şi le-a zis: "Când
moşiţi la evreice, să luaţi seama când nasc: de va fi băiat, să-l omorâţi, iar de va fi fată, să o cruţaţi!"
Moaşele însă s-au temut de Dumnezeu şi n-au făcut cum le poruncise regele Egiptului, ci au lăsat şi
pe băieţi să trăiască. Atunci a chemat regele Egiptului pe moaşe şi le-a zis: "Pentru ce aţi făcut aşa şi
aţi lăsat să trăiască şi copiii de parte bărbătească?" Iar moaşele au răspuns lui Faraon: "Femeile evreice nu sunt ca egiptencele, ci ele sunt voinice şi nasc până nu vin moaşele la ele". (Ieşirea 1.15-19)
Căci dacă Dumnezeu n-a cruţat pe îngerii care au păcătuit, ci, legându-i cu legăturile întunericului în iad,
i-a dat să fie păziţi spre judecată, şi n-a cruţat lumea veche, ci a păstrat numai pe Noe, ca al optulea
propovăduitor al dreptăţii, când a adus potopul peste cei fără de credinţă, şi cetăţile Sodomei şi Gomorei, osândindu-le la nimicire, le-a prefăcut în cenuşă, dându-le ca o pildă nelegiuiţilor din viitor;
(II Petru 2.4-6)
Căci eu ştiu aceasta, că după plecarea mea vor intra, între voi, lupi îngrozitori, care nu vor cruţa turma. Şi
dintre voi înşivă se vor ridica bărbaţi, grăind învăţături răstălmăcite, ca să tragă pe ucenici după ei.
(Faptele Apostolilor 20.29, 30)
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Când te afli în mijlocul proştilor, cruţă-ţi vremea; iar cu cei înţelepţi zăboveşte fără teamă.
(Ecclesiasticul 27.12)
Cine cruţă toiagul său îşi urăşte copilul, iar cel care îl iubeşte îl ceartă la vreme. (Solomon 13.24)
"Cutreieraţi uliţele Ierusalimului, uitaţi-vă, cercetaţi şi căutaţi prin pieţele lui: nu cumva veţi găsi vreun om,
măcar unul, care păzeşte dreptatea şi caută adevărul? Căci Eu aş cruţa Ierusalimul. Chiar când ei zic:
"Viu este Domnul", ei jură mincinos. (Ieremia 5.1, 2)
Dar un mic număr din ei voi cruţa de sabie, de ciumă şi de foamete ca să povestească popoarelor, la care
vor merge, despre toate ticăloşiile lor, şi să ştie şi ele că Eu sunt Domnul". (Iezechiel 12.16)
Dar vei zice: Au fost tăiate ramurile, ca să fiu altoit eu. Bine! Din cauza necredinţei au fost tăiate, iar tu stai
prin credinţă. Nu te îngâmfa, ci temete; căci dacă Dumnezeu n-a cruţat ramurile fireşti, nici pe tine nu
te va cruţa. (Romani 11.19-21)
El, Care pe Însuşi Fiul Său nu L-a cruţat, ci L-a dat morţii, pentru noi toţi, cum nu ne va da, oare, toate
împreună cu El? (Romani 8.32)
Făcut-a cale mâniei Lui; n-a cruţat de moarte sufletele lor şi dobitoacele lor morţii le-a dat.(Psalmi 77.55)
Mânia, râvna şi tulburarea, zbuciumul şi frica morţii, pizma şi cearta nu cruţă pe nimeni; şi în vremea odihnei, întru aşternut, somnul nopţii gândul lui îl împovărează. (Ecclesiasticul 40.6)
Nu cruţa pe feciorul tău de pedeapsă; chiar dacă îl loveşti cu varga, nu moare. Tu îl baţi cu toiagul, dar
scapi sufletul lui din împărăţia morţii. (Solomon 23.13, 14)
Ochiul Meu nu te va cruţa, nici nu te va milui, ci-ţi voi răsplăti după căile tale, ticăloşiile tale vor fi peste
tine şi vei cunoaşte că Eu sunt Domnul". (Iezechiel 7.4)
Omul aprig la mânie trebuie să fie pedepsit; dacă îl cruţi o dată, trebuie să începi din nou.(Solomon 19.19)
Stăpân al puterii cum eşti, judeci cu blândeţe şi ne cârmuieşti cu multă cruţare, că la Tine este puterea,
când voieşti. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 12.18)
Şi a zis Domnul către mine: "Ce vezi tu Amos?" Şi am zis: O cumpănă de plumb. Şi mi-a răspuns Domnul:
"Iată Eu voi pune cumpăna cea de plumb în mijlocul poporului Meu Israel şi de aici încolo nu-l voi mai
cruţa. Înălţimile lui Isaac vor fi distruse, şi capiştile lui Israel vor fi dărâmate, iar împotriva casei lu
Ieroboam Mă voi scula cu sabie". (Amos 7.8, 9)
Şi eu chem pe Dumnezeu mărturie asupra sufletului meu, că din cruţare pentru voi n-am venit încă la
Corint. (II Corinteni 1.23)
Zis-a Domnul: "De se vor găsi în cetatea Sodomei cincizeci de drepţi, voi cruţa pentru ei toată cetatea şi
tot locul acela". (Facerea 18.26)
A cuceri/ Că de n-ar fi avut nădejde că vor învia cei care mai înainte au căzut, deşert şi de râs lucru ar fi a se ruga
pentru cei morţi. Şi a văzut că celor care cu bună cucernicie au adormit, foarte bun dar le este pus.
Drept aceea, sfânt şi cucernic gând a fost, că a adus jertfă de curăţie pentru cei morţi, ca să se slobozească de păcat. (II Macabei 12.44-46)
Cel încet la mânie e mai de preţ decât un viteaz, iar cel ce îşi stăpâneşte duhul este mai preţuit decât
cuceritorul unei cetăţi. (Solomon 16.32)
Cel mai mare om din lume nu este cuceritorul, ci acela care se stăpâneşte pe sine însuşi.
(Arthur Schopenhauer)
Cel mai puternic învinge prin gingăşie şi cucereşte prin iertare. (Mark Twain)
Civilizaţia cucereşte, Biserica sfinţeşte. (Părintele Arsenie Papacioc)
Dacă maurii au civilizat Spania după ce au cucerit-o, mongolii au cucerit Rusia fără să-i aducă algebra.
(Puşkin)
Legile îi strivesc pe cei slabi şi îi cruţă pe cei puternici. (Juvenal)
Luptă-te lupta cea bună a credinţei, cucereşte viaţa veşnică la care ai fost chemat şi pentru care ai dat
bună mărturie înaintea multor martori. (II Timotei 6.12)
Numai răbdarea cuminte ne va ajuta să cucerim o fericire veşnică. (Pablo Neruda)
A cultiva/ Ascultarea cultivă în noi şi înfrângerea mâniei, şi lipsa de păcat, şi paza curăţiei trupeşti şi sufleteşti. 9.15
Cine vrea să dobândească o memorie bună trebuie s-o cultive, s-o întărească prin exerciţiu zilnic.
(Denis Diderot)
Cultivarea gândurilor bune. 2.11, 6.4
Cultivarea rugăciunii 11.21
Cultivarea virtuţilor. 11.3
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Evangheliile sunt calea tămăduirii de orice boală, luptă împotriva amintirilor prin cultivarea virtuţilor.
(Cuviosul Talasie)
Scopul împărtăşirii cu Trupul şi Sângele Mântuitorului este sfinţirea sufletului şi a trupului, dar şi dobândirea mântuirii, adică iertarea păcatelor şi viaţa de veci. În acest sens, împărtăşirea euharistică ne
dăruieşte putere pentru a răstigni egoismul şi orgoliul din noi şi a cultiva o iubire smerită şi milostivă, exprimată prin rugăciune şi prin fapte bune. (Patriarhul Daniel)
Virtutea poate deveni viciu, dacă nu este cultivată cum trebuie. (Sfântul Ioan Casian)
A cumpăra/ Aflând Iacov că este grâu în Egipt, a zis către fiii săi: "Ce vă uitaţi unul la altul? Iată, am auzit că este
grâu în Egipt. Duceţi-vă acolo şi cumpăraţi puţine bucate, ca să trăim şi să nu murim!" Atunci cei zece din fraţii lui Iosif s-au dus să cumpere grâu din Egipt, iar pe Veniamin, fratele lui Iosif, nu l-a trimis
Iacov cu fraţii lui, căci zicea: "Nu cumva să i se întâmple vreun rău!" Au venit deci fiii lui Israel împreună cu alţii, care se pogorau să cumpere grâu, căci era foamete şi în pământul Canaanului.
(Facerea 42.1-5)
Că Domnul este răsplătitor şi cu şapte părţi îţi va răsplăti. Nu Îl cumpăra cu daruri, că nu le va primi.
(Ecclesiasticul 35.11,12)
Ce onoare pentru bani: pot cumpăra şi onoarea! (Stipe Golac)
De cele mai multe ori, slava se cumpără cu preţul fericirii, plăcerea cu preţul sănătăţii, milostenia celor
cu nume mare cu preţul neatârnării, banii cu preţul conştiinţei. (Mitropolitul Filaret)
Deci Iosif a fost dus în Egipt şi din mâna Ismaeliţilor, care l-au dus acolo, l-a cumpărat egipteanul
Putifar, o căpetenie de la curtea lui Faraon şi comandantul gărzii lui. (Facerea 39.1)
Dispreţuieşte plăcerile; plăcerea cumpărată cu durere e vătămătoare. (Quintus Horatius Flaccus)
Fericirea nu poate fi cumpărată cu bani şi dragostea nu poate fi dobândită cu forţa. (Emile Zola)
Iar El a zis către ei: Daţi-le voi să mănânce. Iar ei au zis: Nu avem mai mult de cinci pâini şi doi peşti,
afară numai dacă, ducându-ne noi, vom cumpăra merinde pentru tot poporul acesta. Căci erau ca
la cinci mii de bărbaţi. Dar El a zis către ucenicii Săi: Aşezaţi-i jos, în cete de câte cincizeci de inşi.
(Luca 9.13, 14)
Numai pământurile preoţilor nu le-a cumpărat Iosif, căci preoţilor le era rânduită de la Faraon porţie
şi se hrăneau din porţia lor, pe care le-o da Faraon; de aceea nu şi-au vândut ei pământul.
(Facerea 47.21)
Politicienii sunt oamenii care, atunci când văd luminiţa de la capătul tunelului, aleargă şi mai cumpără
tunel. (John Quinton)
Şi a intrat Iisus în templu şi a alungat pe toţi cei ce vindeau şi cumpărau în templu şi a răsturnat mesele
schimbătorilor de bani şi scaunele celor care vindeau porumbei. (Matei 21.12)
Şi au început unul câte unul, să-şi ceară iertare. Cel dintâi i-a zis: Ţarină am cumpărat şi am nevoie să
ies ca s-o văd; te rog iartă-mă. Şi altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat şi mă duc să-i încerc; te rog iartă-mă. Al treilea a zis: Femeie mi-am luat şi de aceea nu pot veni. (Luca 14.18-20)
Şi Iosif, cumpărând giulgiu şi coborându-L de pe cruce, L-a înfăşurat în giulgiu şi L-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă, şi a prăvălit o piatră la uşa mormântului. Iar Maria Magdalena şi
Maria, mama lui Iosi, priveau unde L-au pus. Şi după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salomeea au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă.
(Marcu 15.46, 47 şi 16.1)
Un surâs dă odihnă celui celui obosit, / Dă curaj celor deznădăjduiţi / Nu poate fi cumpărat, împrumutat sau furat / Pentru că e ceva care nu are valoare / Decât în momentul când este dăruit. / Şi dacă
vreodată întâlniţi o persoană / Care nu mai ştie cum cum să aibă un surâs / Fiţi generos, dăruiţi-l pe
al vostru, / Căci nimeni nu are atâta nevoie de un surâs / Precum acela care nu-l poate da altora.
(Mahatma Gandhi, poezia Surâsul)
Vine vremea, a sosit ziua! Cel ce cumpără sămânţă să nu se bucure şi cel ce vinde să nu plângă, căci
mânia vine peste toată mulţimea lor! (Iezechiel 7.12)
A cuprinde/ Adevărul întreg se cuprinde numai în Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)
Am fost înzestraţi cu puterea de judecată a minţii ca să cunoaştem adevărul, iar adevărul întreg se
cuprinde numai în Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)
Carnea lui e în întristare mare numai pentru el. Sufletul lui numai pentru el e cuprins de jale".
(Iov 14.22)
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Cuprinsu-m-au durerile morţii, primejdiile iadului m-au găsit; necaz şi durere am aflat şi numele Domnului am chemat: "O, Doamne, izbăveşte sufletul meu!" (Psalmi 114.3, 4)
De aceea facem semnul crucii înainte de rugăciune, ca să ne ordoneze şi să ne adune, să ne cuprindă
gândurile şi inima şi voinţa în Dumnezeu. După rugăciune, ca să rămână în noi ceea ce ne-a dăruit
Dumnezeu, ca să ne apere de primejdii. (Romano Guardini, 8.7)
De aceea, cel căruia i se pare că stă neclintit să ia seama să nu cadă. Nu v-a cuprins ispită care să fi
fost peste puterea omenească. Dar credincios este Dumnezeu; El nu va îngădui ca să fiţi ispitiţi mai
mult decât puteţi, ci odată cu ispita va aduce şi scăparea din ea, ca să puteţi răbda.
(I Corinteni 10.12, 13)
Dreapta judecată este o virtute însemnată, care nu poate fi cuprinsă cu mintea omenească, dacă nu
suntem ajutaţi de harul divin. (Sfântul Ioan Casian)
Duhul lui Dumnezeu umple lumea, El cuprinde toate şi ştie orice şoaptă. (Cartea înţelepciunii lui
Solomon 1.7)
Este o mare nenorocire să ajungi sub stăpânirea demonilor şi să devii unealta lor! O nenorocire care cuprinde lumea întreagă şi nu este pricepută de lume. (Patericul)
Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchii lui Iisus, zicând: Ieşi de la mine, Doamne, că sunt
om păcătos. Căci spaima îl cuprinsese pe el şi pe toţi cei ce erau cu el, pentru pescuitul
peştilor pe care îi prinseseră. (Luca 5.8, 9)
Înconjuraţi Sionul şi-l cuprindeţi pe el, povestiţi despre turnurile lui. (Psalmi 47.11)
Înţelepciunea este o ştiinţă desăvârşită a lucrurilor dumnezeieşti şi omeneşti. Ea cuprinde totul şi întrucât supraveghează pe toţi oamenii, înţelepciunea este o artă despre viaţă şi ca atare este alături de
noi tot timpul cât trăim, îndeplinindu-şi lucrarea ei, adică să ne facă viaţa fericită. (Cuviosul
Clement Alexandrinul)
Omul, pe orice drum ar porni, ar vrea să cuprindă infinitul. (Ion Agârbiceanu)
Mâhnire m-a cuprins din pricina păcătoşilor, care părăsesc legea Ta. (Psalmi 118.53)
Mintea are aceeaşi putere ca şi mâinile, nu îndeajuns cât să cuprindă lumea, dar îndeajuns cât să o
schimbe. (Colin Wilson)
Păzeşte-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor; cu acoperământul aripilor Tale acoperă-mă de faţa necredincioşilor care mă necăjesc pe mine. Vrăjmaşii mei sufletul meu l-au cuprins; cu grăsime
inima lor şi-au încuiat, gura lor a grăit mândrie. (Psalmi 16.8-10)
Precum cangrena cuprinde trupul şi nu se mai vindecă, la fel şi ţinerea de minte a răului cuprinde sufletul omului (Sfântul Efrem Sirul)
Privind fără-ncetare prostia omenească / De lung urât cuprinsă, Eternitatea cască. (Vasile Alecsandri)
Sufletul cuprins de deznădejde în privinţa mântuirii nu este departe de nebunie. (Sfântul Ioan Gură de
Aur)
Şi a zis Iosif către fraţii săi: "Eu sunt Iosif. Mai trăieşte oare tatăl meu?" Fraţii lui însă nu i-au putut
răspunde, că erau cuprinşi de frică. Apoi Iosif a zis către fraţii săi: "Apropiaţi-vă de mine!" Şi
ei s-au apropiat. Iar el a zis: "Eu sunt Iosif, fratele vostru, pe care voi l-aţi vândut în Egipt.”
(Facerea 45.3, 4)
Şi acum Dumnezeu m-a trimis, să te vindec pe tine şi pe nora ta, Sara. Eu sunt Rafael, unul din cei
şapte sfinţi îngeri, care ridică rugăciunile sfinţilor şi le înalţă înaintea slavei Celui Sfânt". Atunci s-au
înspăimântat amândoi şi au căzut cu faţa la pământ, căci erau cuprinşi de frică. Dar el le-a zis:
"Nu vă temeţi! Pace veţi avea! Binecuvântaţi pe Dumnezeu în veac! (Tobit 12.14-17)
Şi apropiindu-Se, S-a atins de sicriu, iar cei ce-l duceau s-au oprit. Şi a zis: Tinere, ţie îţi zic, scoală-te.
Şi s-a ridicat mortul şi a început să vorbească, şi l-a dat mamei lui. Şi frică i-a cuprins pe toţi şi
slăveau pe Dumnezeu, zicând: Prooroc mare s-a ridicat între noi şi Dumnezeu a cercetat pe
poporul Său. (Luca 7.14-16)
Şi cei ce văzuseră le-au spus cum a fost izbăvit demonizatul. Şi L-a rugat pe El toată mulţimea din ţinutul Gerghesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinşi de frică mare. Iar El, intrând în corabie,
S-a înapoiat. (Luca 8.36, 37)
Şi s-a dus vestea despre El în toată Siria, şi aduceau la El pe toţi cei ce se aflau în suferinţe, fiind cuprinşi de multe feluri de boli şi de chinuri, pe demonizaţi, pe lunatici, pe slăbănogi, şi El îi vindeca.
(Matei 4.24)

63/782
Şi s-a întâmplat că tatăl lui Publius zăcea în pat, cuprins de friguri şi de urdinare cu sânge, la care intrând Pavel şi rugându-se, şi-a pus mâinile peste el şi l-a vindecat. (Faptele Apostolilor 28.8)
Şi uimire i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu şi, plini de frică, ziceau: Am văzut astăzi lucruri
minunate. (Luca 5.26)
Trebuie să punem şi diagnoza gândurilor pătimaşe, prin care se săvârşeşte păcatul. Gândurile în care se
cuprind toate păcatele, sunt opt: al lăcomie pântecelui, al desfrânării, a iubirii de argint, al mâniei, al
întristării, al trândăviei, al slavei deşarte şi al mândriei. Ca aceste opt gânduri să ne tulbure, sau ca să
nu ne tulbure, nu atârnă de noi. Dar ca să stăruiască, sau ca să nu stăruiască, sau ca să stârnească
patimile, sau ca să nu le stârnească, atârnă de noi. (Sfântul Ioan Damaschin)
Tu eşti scăparea mea din necazul ce mă cuprinde, bucuria mea; izbăveşte-mă de cei ce m-au înconjurat.
(Psalmi 31.8)
Ţelul trebuie să cuprindă durata unei vieţi. (Herbert Harris)
Varsă peste ei urgia Ta şi mânia urgiei Tale să-i cuprindă pe ei. (Psalmi 68.28)
A curge/ Când trupul este rănit curge sânge. Când sufletul este rănit curg lacrimi. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Cel ce aruncă gheaţa Lui, ca bucăţelele de pâine; gerul Lui cine-l va suferi? Va trimite cuvântul Lui şi le va
topi; va sufla Duhul Lui şi vor curge apele. (Psalmi 147.6, 7)
Dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu nu va mai înseta în veac, căci apa pe care i-o voi da Eu se
va face în el izvor de apă curgătoare spre viaţă veşnică. (Ioan 4.14)
Dăruirea şi primirea reprezintă aspecte diferite ale fluxului de energie care curge prin univers.
(Rabindranath Tagore)
Durerea taie în suflet brazdele prin care curge apoi izvorul viu al harului dumnezeiesc. (Nicolae Iorga)
Iar în ziua cea din urmă - ziua cea mare a sărbătorii - Iisus a stat între ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie
vor curge din pântecele lui. (Ioan 7.37, 38)
Nu nădăjduiţi spre nedreptate şi spre jefuire nu poftiţi; bogăţia de ar curge nu vă lipiţi inima de ea.
(Psalmi 61.10)
Nu-ţi fie ruşine a mărturisi păcatele tale şi nu sta împotriva curgerii râului. (Ecclesiasticul 4.28)
Păcatele mele curg în spatele meu, eu nu le văd, dar vin astăzi să judec păcatele altuia. 12.4
Rugăciunea este un lucru deosebit de greu. Stările duhului nostru sunt într-o necontenită schimbare; câteodată rugăciunea curge în noi ca un râu prea puternic, altădată însă inima pare a fi uscată. A te ruga –
adesea – înseamnă a-I grăi lui Dumnezeu despre starea noastră dezastruoasă: neputinţă, mâhnire, îndoială, frică, tristeţe, deznădejde – într-un cuvânt, despre tot ceea ce ţine de conditiile existenţei noastre.
Să ne exprimăm fără a căuta expresii elegante sau chiar o succesiune logică. Adesea acest mod de a ne
adresa lui Dumnezeu este începutul rugăciunii – conversaţie. (Din cartea “Despre rugăciune”, pagina 8, a
Arhimandritului Sofronie Saharov)
Strigă către Domnul, tu fecioară, fiică a Sionului! Să curgă lacrimile tale ca un şuvoi, zi şi noapte; nu înceta, ochiul tău să nu zăbovească! (Plângeri 2.17)
Sufletul meu este dezgustat de viaţa mea. Voi lăsa să curgă slobodă tânguirea mea şi voi vorbi întru suferinţa sufletului meu. (Iov 10.1)
Şi era o femeie care avea, de doisprezece ani, curgere de sânge. Şi multe îndurase de la mulţi doctori,
cheltuindu-şi toate ale sale, dar nefolosind nimic, ci mai mult mergând înspre mai rău. Auzind ea cele
despre Iisus, a venit în mulţime şi pe la spate s-a atins de haina Lui. Căci îşi zicea: De mă voi atinge
măcar de haina Lui, mă voi vindeca! (Marcu 5.25-28)
Timpul curge din noi ca dintr-un ceasornic cu nisip, dar noi nu simţim fuga asta, mai ales în clipe supreme.
(Victor Hugo)
Un fiu neascultător este nenorocirea tatălui lui, iar certurile unei femei un jgheab care curge întruna.
(Solomon 19.13)
Zis-a Domnul către Moise: "Treci pe dinaintea poporului acestuia, dar ia cu tine câţiva din bătrânii lui Israel; ia în mână şi toiagul cu care ai lovit Nilul şi du-te. Iată Eu voi sta înaintea ta acolo la stânca din Horeb, iar tu vei lovi în stâncă şi va curge din ea apă şi va bea poporul". Şi a făcut Moise aşa înaintea
bătrânilor lui Israel. (Ieşirea 17.5, 6)
A da/ Apoi a zis Dumnezeu: "Iată, vă dau toată iarba ce face sămânţă de pe toată faţa pământului şi tot pomul ce
are rod cu sămânţă în el. Acestea vor fi hrana voastră. Iar tuturor fiarelor pământului şi tuturor păsărilor
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cerului şi tuturor vietăţilor ce se mişcă pe pământ, care au în ele suflare de viată, le dau toată iarba verde spre hrană. Şi a fost aşa. (Facerea 1.29, 30)
Apoi s-a suit Moise şi Aaron, Nadab, Abiud şi şaptezeci dintre bătrânii lui Israel şi au văzut locul unde stătea Dumnezeul lui Israel; sub picioarele Lui era ceva, ce semăna cu un lucru de safir, curat şi limpede ca
seninul cerului. Dar El n-a întins mâna Sa împotriva aleşilor lui Israel, iar ei au văzut pe Dumnezeu, apoi
au mâncat şi au băut. Şi a zis Domnul către Moise: "Suie-te la Mine în munte şi fii acolo, că am să-ţi
dau table de piatră, legea şi poruncile, pe care le-am scris Eu pentru învăţătura lor!" (Ieşirea 24.9-12)
Arta de a trăi presupune o combinaţie subtilă între a ţine şi a da drumul. (Havelock Ellis)
Arta nu se potriveşte cu mediocritatea: ea dă aripi, nu cârje. (Victor Hugo)
Ascensiunea morală dă strălucire omului şi societăţii în care trăieşte. (Alexis Carrel)
Ascultaţi, fiilor, învăţătura tatălui şi luaţi aminte să cunoaşteţi buna chibzuială, căci eu vă dau învăţătură
bună: Nu părăsiţi povaţa mea. (Solomon 4.1, 2)
Atunci când cuvintele dau greş, muzica grăieşte. (Hans Christian Andersen)
Bucuria este starea de spirit normală a omului. Cu cât dezvoltarea intelectuală şi morală a omului este mai ridicată, cu atât omul este mai liber şi viaţa îi dă mai multă satisfacţie. (Anton Pavlovici Cehov)
Că povaţa este un sfeşnic bun şi legea o lumină, iar îndemnurile care dau învăţătură sunt calea vieţii.
(Solomon 6.23)
Că precum cele neînsufleţite, care dau sunet, fie fluier, fie chitară, de nu vor da sunete deosebite, cum se
va cunoaşte ce este din fluier, sau ce este din chitară? (I Corinteni 14.7)
Căci trupul cel putrezitor îngreuiază sufletul şi locuinţa cea pământească împovărează mintea cea plină de
grijă. Cu greu ne dăm seama despre cele ce sunt pe pământ şi cu osteneală găsim cele ce sunt chiar în
mâna noastră; atunci, cine a putut să pătrundă cele ce sunt în ceruri?
(Cartea înţelepciunii lui Solomon 8.15, 16)
Călătoria ta cea lungă te oboseşte, dar nu zici: "Nu-mi mai trebuie!" Tu găseşti însă puteri noi, pentru aceasta
tu nu te dai bătut! (Isaia 57.10)
Când cineva ne dovedeşte recunoştinţa el ne dăruieşte mai mult decât i-am dat. (Vladimir Ghika)
Când dăm celor săraci, să avem o astfel de stare sufletească, ca şi când I-am da lui Hristos.
(Sfântul Ioan Gură deAur)
Când nu ai nimic de dat, poţi să dăruieşti însă ceva ce-i mai presus de toate: o rugăciune. (Vladimir Ghika)
Cel mai bun doctor oferă întotdeauna cât mai puţine medicamente. (Benjamin Franklin)
Cele două cuvinte “informaţie” şi “comunicare” sunt adesea folosite ca având acelaşi înţeles, deşi ele semnifică lucruri total diferite. Informaţia o primeşti, în timp ce comunicarea o dai. (Sydney J. Harris)
Celebritatea este o latură a puterii şi un privilegiu dat de Dumnezeu. (Constantin Cotimanis)
Cine ascultă toate sfaturile care i se dau n-are timp să fie el însuşi. (Carlo Goldoni)
Cine M-a îndatorat cu ceva, ca să fiu acum dator să-i dau înapoi? Tot ce se află sub ceruri este al Meu.
(Iov 41.11)
Dacă nu vei căuta să te dai în vânt după cuvinte, vei fi la bătrâneţe o comoară de înţelepciune. (Platon)
Dai voinţă, iei putere. (Sfinţii Părinţi)
Dar Satan a răspuns Domnului şi a zis: "Cojoc pentru cojoc! Că tot ce are omul dă pentru viaţa lui. Dar ia
întinde-Ţi mâna şi atinge-Te de osul şi de carnea lui! Să vedem dacă nu Te va blestema în faţă!" Şi
Domnul a zis către Satan: "Îl dau în puterea ta! Numai nu te atinge de viaţa lui". (Iov 2.4-6)
Dă-mi credinţă în Dumnezeu şi voi înfrunta tancurile cu praştie şi pietre. (Gavriil Stiharul)
Dărnicia nu stă în a da mult, ci a da la timp. (La Bruyère)
Dând mită rezolvi şi imposibilul. (Proverb aromân)
De abia după ce am cunoscut prea mult, ne dăm seama cât de puţin cunoaştem. (Socrate)
De ce te laşi târât de inima ta şi de ce priveşti aşa trufaş cu ochii tăi? De ce întorci spre Dumnezeu mânia ta
şi dai drumul din gura ta la astfel de cuvântări? (Iov 15.12, 13)
Deschide gura să-ţi dau papa! – Nu e papa, e Doamne-Doamne! (Cuvintele unui copil de 3-4 ani care se
împărtăşea)
Deseori mă citez, dă sare şi piper conversaţiei. (George Bernard Shaw)
Diferenţa dintre şcoală şi viaţă? La şcoală ţi se dă o lecţie, apoi un test. În viaţă, ţi se dă un test care te învaţă o lecţie. (Tom Bodett)
Din acest al său pământ / La vrăjmaşi nu da românul decât locul de mormânt. (Alexandru Davila)
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Dumnezeu ţi-a dăruit 86.400 de secunde astăzi. Ai folosit vreuna pentru a spune “Mulţumesc?”.
(William George Ward)
Ei nu pot lua demnitatea nostră dacă nu le-o dăm noi. (Mahatma Gandhi)
Este o lecţie universală – intoleranţa este primul semn al unei educaţii neadecvate. O persoană rău educată
se poartă cu o nerăbdare arogantă, în vreme ce autentica, adevărata educaţie dă naştere modestiei.
(Aleksandr Soljeniţân)
Eşti mai fericit când dai decât când iei. 6.11
Experienţa este cel mai dur profesor, pentru că întâi îţi dă testul şi apoi îţi spune care era lecţia.
(Vernon Sanders Law)
Fariseul, stând, aşa se ruga în sine: Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, răpitori, nedrepţi,
adulteri, sau ca şi acest vameş. Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câştig.
(Luca 18.11, 12)
Felul în care dai contează mai mult decât ceea ce dai. (Pierre Corneille)
Frica ta de Dumnezeu nu-ţi dă încredere şi desăvârşirea căilor tale nu-ţi dă nădejde? (Iov 4.6)
Fugi de moarte, dai de înviere. (Poetul Ioan Alexandru)
Generozitatea nu înseamă să îmi dai ceva de care tu ai mai puţină nevoie decât mine, ci să îmi dai ceva de
care tu ai mai multă nevoie decât mine. (Khalil Gibran)
Geometria este cea mai bună şi mai simplă dintre toate logicile, cea mai potrivită să dea inflexibilitate judecăţii şi raţiunii. (Denis Diderot)
Ia aminte, dar, ca nu cumva din pricina unei mici plăceri, ce ţi-o dau bucatele, să suferi paguba de a nu fi înscris de înger, fugind dinaintea celui care înrolează ostaşi. Este mai mică primejdia când un soldat aruncă
pavăza şi fuge, decât atunci când un creştin aruncă postul, arma cea tare şi puternică. (Sfântul
Vasile cel Mare)
Iar el, răspunzând, a zis unuia dintre ei: Prietene, nu-ţi fac nedreptate. Oare nu te-ai învoit cu mine un dinar?
Ia ce este al tău şi pleacă. Voiesc să dau acestuia de pe urmă ca şi ţie. (Matei 20.13, 14)
Ironia este încărcată de subînţeles: ea spune una, dar dă de înţeles (cui pricepe) altceva. (George Pruteanu)
Istoria dă lecţii, dar n-are elevi. (Ingeborg Bachmann)
În clipa morţii îţi dai seama cum trebuia trăită viaţa, însă e prea târziu pentru a mai face ceva. (Sfinţii Părinţi)
În viaţa aceasta toţi oamenii dăm examene pentru ca în cea veşnică să ne învrednicim de rai. 10.3
Libertatea vă conferă facultatea de a alege între bine şi rău, adică între datorie şi egoism. Educaţia este însă
aceea care vă învaţă să faceţi alegerea. (Giuseppe Mazzini)
Marea aceasta este mare şi largă; acolo se găsesc târâtoare, cărora nu este număr, vietăţi mici şi mari. Acolo
corăbiile umblă; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea. Toate către Tine
aşteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. (Psalmi 103.26-28)
Măsurile cele mai bune, planurile cele mai bine concepute riscă să dea greş, dacă nu sunt puse îndată în
aplicare. (Oxenstierna)
Mintea este ca o moară, macină ce-i dai să macine. 2.11
Mulţi oameni au luat încrederea pe care o dă iluzia drept energie. (Honoré de Balzac)
Nenorocirea este cel mai bun dascăl; îşi are metoda ei proprie, dar greş nu dă. (Mihai Eminescu)
Nicio victorie nu e dată fără înfrângere şi nicio cădere nu e dată fără speranţă. (Andrei Pleşu)
Nimeni nu îşi dă seama că unii oameni irosesc multă energie abia ca să fie normali. (Albert Camus)
Norocul merge alături de cei care dau tot ce au mai bun în ei înşişi. (H. Jackson Brown, Jr.)
Norocul nu dă nimic, el doar împrumută pentru un timp. (Jean de la Bruyère)
Norocul nu se dăruieşte niciodată; el se dă numai cu împrumut. (Proverb suedez)
Nu avem nevoie de minuni în viaţa noastră pentru a ne mântui. Credinţa ţine loc de minuni şi chiar face câte
odată să se întâmple minuni fără să ne dăm seama. Origen susţinea acest lucru spunând că mereu se
deschid ochii celor orbi duhovniceşte şi urechile oamenilor surzi faţă de virtute.
Nu dispreţui vorba celor bătrâni, că şi ei au învăţat de la părinţii lor. Că de la ei vei învăţa înţelepciunea şi
îndemânarea de a da răspuns bun la nevoie. (Ecclesiasticul 8.9)
Nu întârzia a-Mi aduce pârga ariei tale şi a teascului tău; pe cel întâi-născut din fiii tăi să Mi-l dai Mie!
(Ieşirea 22.29)
Nu spune aproapelui tău: "Du-te şi vino, mâine îţi voi da!", când poţi să-i dai acum. (Solomon 3.28)
Nu trebuie să dai din buzunar, ci din suflet. (Sfinţii Părinţi)
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Numai entuziasmul poate da naştere la înfăptuiri măreţe. (Karl Liebknecht)
Numai experienţa îţi dă certitudine. (Sfântul Albert cel Mare)
Numai pasiunile mari pot da naştere oamenilor mari. (Claude Adrien Helvetius)
Omul care descoperă pe Dumnezeu se trezeşte ca dintr-o beţie: întreaga lui viaţă i se pare o pierdere de timp.
Dar omul necredincios face şi vorbeşte lucruri vrednice de râs; dacă-i dai bani se bucură şi dacă îl lauzi te
slujeşte ca un catâr. De tânăr îşi părăseşte casa în care s-a născut şi pleacă de-şi pierde frumuseţea şi
cinstea printre străini. (Părintele Savatie Baştovoi)
Orice succes îţi oferă un bilet de acces către o problemă şi mai dificilă. (Henry Kissinger)
Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră,
nici să se înfricoşeze. (Ioan 14.27)
Pacea Mea o dau vouă. 11.4
Pasărea vicleană dă singură în laţ. (Ion Neculce)
Pentru a trăi o viaţă care ţi-a fost dată eşti dator să o meriţi atât ca om cât şi ca neam în fiecare clipă.
(Mihai Viteazul)
Pentru a-ţi pune nădejdea în Domnul, vreau să-ţi dau învăţătură astăzi. (Solomon 22.19)
Pocăinţa este o tocmeală cu Dumnezeu. Noi dăm păcatul şi Dumnezeu dă iertarea. (Sfântul Ioan
Gură de Aur)
Prin acceptarea suferinţei, Îi dăm voie lui Hristos să participe la suferinţa noastră. (Sfinţii Părinţi)
Problema cu internetul este că îţi oferă orice, material de încredere şi material aiuritor. Problema este, aşadar,
cum facem diferenţa între ele. (Umberto Eco)
Să nu spui tot ce ştii, să nu faci tot ce poţi, să nu crezi tot ce auzi, să nu dai tot ce ai.(Părintele Paisie Olaru)
Sănătatea e unitatea care dă valoare tuturor zerourilor vieţii. (Bernard Fontenelle)
Săvârşirea la timp a faptelor bune constituie cel mai mare bine al vieţii omeneşti. Este cu adevărat singurul
bine, bucurie neîntreruptă pe care ţi-o dau faptele bune. Căci împlinirea poruncilor bucură întru
nădejde pe făcătorul faptelor bune. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Se spune că intelectul este dat omului ca să cunoască adevărul, intelectul e dat omului, după părerea mea,
nu ca să cunoască adevărul, ci să primească adevărul. (Petre Ţuţea)
Stări de spirit, asta trebuie dat altora; nu conţinuturi, nu sfaturi, nu învăţături. (Constantin Noica)
Suferinţa îi dă prostului bunul simţ. (Hesiod)
Sufletul tânjeşte să creadă, dar intelectul refuză să-i dea voie. (Scriitorul american Dan Brown)
Sufletul trebuie tratat ca pământul, să i se dea ce-i trebuie spre a fi productiv. (Constantin Noica)
Şi au început să-L pârască, zicând: Pe Acesta L-am găsit răzvrătind neamul nostru şi împiedicând să dăm
dajdie Cezarului şi zicând că El este Hristos rege. (Luca 23.2)
Şi dacă daţi împrumut celor de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii
dau cu împrumut păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai. (Luca 6.34)
Şi intrând îndată, cu grabă, la rege, i-a cerut, zicând: Vreau să-mi dai îndată, pe tipsie, capul lui Ioan
Botezătorul. (Marcu 6.25)
Te-ai întrebat de ce, la revărsatul zorilor, cocoşul suspină dureros de repetate ori? Iată ce înseamnă asta – în
oglinda dimineţii s-a arătat că din viaţa ta a mai trecut o noapte, fără ca tu să-ţi dai seama. (Omar
Khayyam)
Toţi ne pricepem să dojenim, dar nu ne dăm seama când greşim noi înşine. (Menandru)
Ţine minte, fie că trăieşti, fie că mori, este de prea mică importanţă. Ce contează cu adevărat, ce-ar trebui să
conteze şi pentru tine şi pentru alţii, este pentru ce raţiune trăieşti şi pentru ce cauză eşti gata să-ţi dai viaţa.
(Testamentul tatălui mitropolitului Antonie de Suroj)
Un test de inteligenţă îi arată unui om ce deştept ar fi fost dacă nu l-ar fi dat. (Laurence J. Peter)
Unii se dau drept bogaţi şi n-au nimic, alţii trec drept săraci, cu toate că au multe averi. (Solomon 13.7)
Vai de cei ce dau dreptate celui nelegiuit pentru mită şi lipsesc de dreptate pe cel drept! (Isaia 5.23)
Vă dau de ştire astăzi că veţi pieri şi nu veţi trăi mult în pământul pe care Domnul Dumnezeu ţi-l dă şi pentru
a cărui stăpânire treci tu acum Iordanul. (Deutoronomul 30.18)
Viitorul ni-l putem modela cum vrem. Viaţa este un lut căruia voinţa îi dă forma. (Liviu Rebreanu)
Vorba a fost dată omului pentru a-şi ascunde gândurile. (Talleyrand)
Vorbeşte ca şi cum va trebui să dai socoteală. (Platon)
A dăinui/ Ba, ceea ce ar fi şi mai grav, însăşi crearea omului şi înzestrarea lui cu toate darurile s-ar dovedi fără de

67/782
niciun rost. Însă, fiindcă nici toate aceste lucrări ale lui Dumnezeu şi nici toate aceste daruri care provin de la El nu pot fi socotite zadarnice şi fără rost, atunci în chip necesar trebuie legată de dăinuirea
veşnică a sufletului şi prelungirea vieţii trupeşti, precum şi corolarul ei firesc, învierea. (Atenagora
Atenianul, filosof creştin din secolul al doilea)
Biruinţele sufletului lasă în urma lor cuvintele vieţii care vor dăinui. (Vladimir Ghika)
Buzele care spun adevărul vor dăinui totdeauna, iar limba grăitoare de minciună numai pentru o clipă.
(Solomon 12.19)
Cinstea, renumele şi meritele vor dăinui de-a pururea. (Vergilius)
Iar cărturarii, care veneau din Ierusalim, ziceau că are pe Beelzebul şi că, cu domnul demonilor, alungă
demonii. Şi chemându-i la Sine, le-a vorbit în pilde: Cum poate satana să alunge pe satana? Dacă
o împărăţie se va dezbina în sine, acea împărăţie nu mai poate dăinui. Şi dacă o casă se va dezbina în sine, casa aceea nu va mai putea să se ţină. Şi dacă satana s-a sculat împotriva sa însuşi şi
s-a dezbinat, nu poate să dăinuiască, ci are sfârşit. (Marcu 3.22-26)
Poete, moartea moare! Iar tu vei dăinui! (Iulia Haşdeu)
Uitaţi-vă la mine şi miraţi-vă foarte şi puneţi mâna la gură. Căci, când mă gândesc, mă apucă groaza şi toată carnea de pe mine tremură. Pentru ce ticăloşii au viaţă, ajung la adânci bătrâneţe şi sporesc în putere?
Urmaşii lor se ridică voinici în faţa lor şi odraslele lor dăinuiesc sub ochii lor. (Iov 21.5-8)
Ura este o temelie şubredă, iar faima clădită pe ea nu poate dăinui mult. (Hacob Paronian)
A dărâma/ Care e diferenţa dintre un filosof şi un creştin? Unul este discipol al Greciei, celălalt al cerului. Unul care
umblă după glorie, celălalt după mântuire. Unul mânuitor al vorbelor, celălalt al faptelor bune. Unul
care clădeşte şi altul care dărâmă. Unul iubitor de greşeală, celălalt duşman al ei. Unul care strică
adevărul şi altul care-l restabileşte, lămurindu-l. Unul care fură şi altul care păzeşte să nu se fure.
(Tertulian)
Ei vor zidi pe vechile ruine, vor ridica dărâmăturile de altădată, vor reface cetăţile distruse, pustiite din
neam în neam. (Isaia 61.4)
El mă dărâmă bucată cu bucată şi năvăleşte asupra mea ca un războinic. (Iov 16.14)
Iar trecătorii Îl huleau, clătinându-şi capetele, şi zicând: Tu, Cel ce dărâmi templul şi în trei zile îl zideşti,
mântuieşte-Te pe Tine Însuţi! Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te de pe cruce!
(Matei 27.39, 40)
Invidia şi duşmănia au dărâmat cetăţi mari şi au nimicit din rădăcină popoare mari. (Sfântul Clement
Romanul, ucenicul Sfinţilor Apostoli Petru si Pavel.)
În anul întâi al domniei lui - eu, Daniel, am citit în cărţi numărul de şaptezeci de ani, pentru care a fost cuvântul Domnului către proorocul Ieremia, ani care trebuia să se împlinească de la dărâmarea Ierusalimului. Şi mi-am îndreptat faţa către Domnul Dumnezeu, stăruind în rugăciune şi în rugi fierbinţi, cu
post, sac şi cenuşă. Şi m-am rugat Domnului Dumnezeu şi m-am mărturisit şi am zis: "O, Doamne,
Dumnezeule cel mare şi minunat, Care păzeşti legământul şi îndrumarea pentru cei ce Te iubesc pe
Tine şi iau aminte la poruncile Tale! (Daniel 9.2-4)
În Galaad au săvârşit închinări la idoli, în Ghilgal au jertfit demonilor. Jertfelnicele lor să fie dărâmate –
grămezi de pietre pe brazdele ogorului! (Osea 12.12)
Nicăieri în Noul Testament creştinismul nu este prezentat ca un cult sau ca o religie. Religia e necesară
acolo unde e un zid despărţitor între Dumnezeu şi om. Hristos, care este Dumnezeu şi om, a
dărâmat zidul dintre om şi Dumnezeu. El a inugurat o nouă viaţă, nu o nouă religie. (Teologul
Alexander Schmemann)
Suiţi-vă în munte şi aduceţi lemne ca să clădiţi iarăşi templul în care voi binevoi şi Mă voi preaslăvi", zice
Domnul. "V-aţi aşteptat la mult, dar iată că aveţi puţin. Aţi strâns mult, dar Eu am risipit truda voastră!
Pentru ce?, zice Domnul Savaot. Din pricina templului Meu care stă dărâmat, iar voi zoriţi cu lucrul,
fiecare pentru casa lui! (Agheu 1.8, 9)
Şi a zis Domnul către mine: "Ce vezi tu Amos?" Şi am zis: O cumpănă de plumb. Şi mi-a răspuns Domnul: "Iată Eu voi pune cumpăna cea de plumb în mijlocul poporului Meu Israel şi de aici încolo nu-l
voi mai cruţa. Înălţimile lui Isaac vor fi distruse, şi capiştile lui Israel vor fi dărâmate, iar împotriva
casei lui Ieroboam Mă voi scula cu sabie". (Amos 7.8, 9)
A dăuna/ Dumnezeu este ocrotitorul cel bun al răbdării noastre. Dacă ai lăsat pe seama Lui nedreptatea altora, El
este răzbunător, pentru daune - despăgubitor, pentru durere – medic, pentru moarte - dătător
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de viaţă. Cât de mult poate răbdarea să-L aibă pe Dumnezeu datornic. (Tertulian)
Grijile nu sunt altceva decât o deprindere mentală foarte dăunătoare, iar eu îmi pot schimba orice deprindere cu ajutorul lui Dumnezeu. (Norman Vincent Peale)
Somnul meteahnă e dăunător. 6.2
Vorbăria este dăunătoare, pentru că atunci când omul doreşte ca el să vorbească, îi interzice lui Dumnezeu, Cel care este înăuntrul său, să vorbească. (Sfântul Vasile cel Mare)
A decide/ Dumnezeu poate decide dacă şi când survine ispita. 12.7
Dumnezeu poate decide modul în care aceste circumstanţe ne afectează. 12.17
Fiecare dintre noi este înzestrat cu aceste puteri prin care poate să decidă asupra hotărârilor pe care le ia.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Ziua în care te decizi să faci un lucru important este ziua ta norocoasă. (Proverb japonez)
A defini înseamnă a exclude şi a nega. (Jose Ortega y Gasset)
A defini înseamnă a limita. (Oscar Wilde)
A defini/ Am stat lângă multe persoane care şi-au dat sfârşitul, am stat lângă mulţi muribunzi, i-am vegheat până la capăt. Toţi, invariabil toţi, cereau o clipă în plus de viaţă, ca să-şi rezolve criza, problema lăuntrică. (Un duhovnic în vârstă, pomenit de părintele Arsenie Papacioc. Din păcate nu-i ştim numele.) Este cutremurător!
Şi spunea: Care este clipa? Este clipa pe care tu acum o pierzi, care a trecut pe lângă tine. Cum a definit
Dostoievski infernul?: “Prea târziu, când nu mai poţi face nimic.” (Părintele Vasile Gavrilă)
Credinţa este indefinitul în infinit. (Lev Tolstoi)
Definiţiile fericirii şi nefericirii sunt: ştiinţa şi neştiinţa. (Empedocle, citat de Cuviosul Clement Alexandrinul)
Iubirea nu se poate defini. (Părintele Serafim Joantă)
Până şi o dezamăgire, chiar dacă aceasta este întemeiată şi definitivă, înseamnă un pas înainte.
(Max Plank)
Poate că definiţia eroismului şi a sfinţeniei nu este decât aceasta: să faci imposibilul posibil. (Părintele
Nicolae Steinhardt)
Şi încredinţându-se Ahior despre toate câte le făcuse Dumnezeul lui Israel, a crezut cu neclintire în Dumnezeu şi-a tăiat împrejur trupul şi a fost primit definitiv în casa lui Israel. (Iudita 14.10)
Unii înţelepţi au definit frumuseţea, ca fiind simetria şi armonia privirilor sufletului. (Sfântul Vasile cel Mare)
Vrei să stii cine eşti? Nu întreba! Acţionează! Acţiunea te va delimita şi defini. (Witold Gombrowicz)
A depăşi/ Biserica depăşeşte pe toate celelalte şi nu este nimic asemenea sau egal cu ea. (Cuviosul Clement
Alexandrinul)
Când atitudinile noastre ne depăşesc capacităţile, chiar şi imposibilul devine posibil. (John C. Maxwell)
Când cineva depăşeşte limitele legii este lacom. (Sfântul Vasile cel Mare)
Credinţa dă stabilitate şi sens vieţii lăuntrice. Omul credincios stă în preajma valorilor permanente, este
bun şi bogat. Când trece peste el o încercare a vieţii, nu se năruie, ci creşte. Omul credincios se aseamănă copiilor, râde cu lacrimi pe obraz. Încercările, necazurile, greutăţile prin care trece omul, în momentul în care Îl află pe Hristos, sunt depăşite. (Ernest Bernea)
Dacă există în lume o forţă, care poate să depăşească frica pe deplin, să nimicească orice pericol, să rămână nepăsătoare la orice pagubă până pe patul de moarte, această forţă este iubirea. (Poetul
bengalez Rabindranath Tagore)
E mediocru ucenicul ce nu-şi depăşeşte maestrul. (Leonardo da Vinci)
Este un semn de nobleţe mentală să ştii să admiri ceea ce te depăşeşte. (Gabriel Liiceanu)
Înţelepciunea depăşeşte orice avere. (Sofocle)
M-am făcut văzătorul unor realităţi, ce-mi depăşeau întelegerea. 12.1
Marea calitate a unui şef de şcoală este de a fi bucuros când e depăşit de elevii săi. (Grigore Moisil)
Numai în situaţii deosebit de grele, dar şi atunci numai cu învoirea lui Dumnezeu ca şi în cazul lui Iov, ispitele îngăduite de Dumnezeu pot depăşi cu puţin puterile noastre. Dar şi în astfel de cazuri puterea binelui biruieşte până la urmă, chiar dacă fizic nu ar părea evident, ca în cazul martirilor.
(Părintele Teodor Bodogae)
Poate că singura demnitate adevărată a omului stă în capacitatea de a se depăşi pe sine. (Miguel de
Unamuno)
Studierea omenirii depăşeşte forţele omului. Numai nebunii o încearcă. (Jerome K. Jerome)
Virtutea constă în a nu depăşi măsura cu nimic. (Socrate)
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A depinde/ Acela a cărui comportare depinde de opinia publică nu e niciodată sigur de el însuşi.
(Jean-François Marmontel)
Arta depinde de noroc şi de talent. (Francis Ford Coppola)
Atunci când eşti iertat începi o viaţă nouă, dar, la fel, atunci când ierţi începi o viaţă nouă. Depinde
de noi să transformăm, prin iertare, viaţa veche într-o viaţă nouă. (Părintele Alexandru Barna)
Fericirea depinde de noi. (Aristotel)
Fericirea nu depinde de ce eşti sau de ce ai, ci doar de ceea ce gândeşti. Mulţumirea aduce fericire chiar
şi săracului, iar nemulţumirea aduce sărăcie chiar şi bogatului. Viitorul vine către noi bucăţică după
bucăţică, puţin câte puţin. Nu ştim niciodată ce ne aşteaptă, dar dacă păstrăm o atitudine pozitivă,
va fi mereu loc pentru o nouă şansă şi vom putea fi mulţumiţi. (Confucius)
Iertarea noastră de către Dumnezeu depinde de iertarea noastră faţă de aproapele. Aici nu e vorbă goală, e nenorocire. Cine nu iartă, nu iubeşte. Cine nu iartă şi cine nu iubeşte pe om, nici pe Dumnezeu
nu-L iubeşte. … (Părintele Sofian de la Antim, vezi / Iertarea/ )
Începutul vindecării depinde de voinţa noastră. 10.17
Însă el, omul, poate să aleagă bine sau poate să aleagă rău, iar asta depinde tot de sufletul său, mai exact
de simţurile sufletului său, deoarece, potrivit spuselor Sfântului Macarie Egipteanul, dacă cele cinci
simţuri ale sufletului şi anume inteligenţa, cunoaşterea, discernământul, răbdarea şi mila primesc harul cel de sus şi sfinţirea duhului sunt cu adevărat fecioare înţelepte, iar dacă se mărginesc la firea
lor sunt cu adevărat fecioare neînţelepte şi fiice ale acestei lumi. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Viaţa şi moartea mea depind de alţii. Dacă l-am câştigat pe aproapele meu, l-am câştigat şi pe Dumnezeu. (Sfântul Antonie cel Mare)
A deschide/ A observa liniştea şi a respira profund şi calm este cel mai uşor mod de a-ţi deschide inima.
(Paul Ferrini)
Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce nu intră pe uşă, în staulul oilor, ci sare pe aiurea, acela este fur şi
tâlhar. Iar cel ce intră prin uşă este păstorul oilor. Acestuia portarul îi deschide şi oile ascultă de
glasul lui, şi oile sale le cheamă pe nume şi le mână afară. (Ioan 10.1-3)
Am o concepţie simplă despre viaţă: ţine-ţi ochii deschişi şi mergi înainte. (Laurence Olivier)
Asupra prietenului de vei deschide gura, să nu te temi, că este împăcare, afară de batjocură, de trufie,
de descoperirea tainei şi de rana vicleană, căci pentru acestea va fugi tot prietenul.
(Ecclesiasticul 22.23, 24)
Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Cain: "Unde este Abel, fratele tău?" Iar el a răspuns: "Nu ştiu!
Au doară eu sunt păzitorul fratelui meu?" Şi a zis Domnul: "Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău
strigă către Mine din pământ. Şi acum eşti blestemat de pământul care şi-a deschis gura sa, ca să
primească sângele fratelui tău din mâna ta. (Facerea 4.9-11)
Atunci şarpele a zis către femeie: "Nu, nu veţi muri! Dar Dumnezeu ştie că în ziua în care veţi mânca din
el vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul". De aceea femeia, socotind că rodul pomului este bun de mâncat şi plăcut ochilor la vedere şi vrednic de dorit, pentru că
dă ştiinţă, a luat din el şi a mâncat şi a dat bărbatului său şi a mâncat şi el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi şi au cunoscut că erau goi, şi au cusut frunze de smochin şi şi-au făcut acoperăminte.
(Facerea 3.4-7)
Cel ce deschide o şcoală închide o temniţă. (Victor Hugo)
Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide. Că oricine cere ia, cel care caută
află, şi celui ce bate i se va deschide. (Matei 7.7, 8)
Cine îşi păzeşte gura îşi păzeşte sufletul său; cel ce deschide prea tare buzele o face spre pieirea lui.
(Solomon 13.3)
Credinţa e începutul care duce la înţelegere şi deschide mintea spre primirea luminii dumnezeieşti.
(Sfântul Chiril al Alexandriei)
Dacă Dumnezeu îţi închide o uşă, îţi deschide o fereastră. (Proverb rusesc)
Deci plecând ele ca să cumpere, a venit mirele şi cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă şi uşa s-a închis. Iar mai pe urmă, au sosit şi celelalte fecioare, zicând: Doamne, Doamne, deschide-ne nouă.
(Matei 25.10, 11)
Deschide gura să-ţi dau papa! – Nu e papa, e Doamne-Doamne! (Cuvintele unui copil de 3-4 ani
care se împărtăşea)
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Din mirare în mirare existenţa se deschide. (Lao Tse)
Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat;
arderile de tot nu le vei binevoi. (Psalmi 50.16, 17)
Dumnezeule, lauda mea n-o ţine sub tăcere. Că gura păcătosului şi gura vicleanului asupra mea s-au
deschis. (Psalmi 108.1)
Eu pe câţi îi iubesc îi mustru şi îi pedepsesc; sârguieşte dar şi te pocăieşte. Iată, stau la uşă şi bat; de va
auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine. Celui ce biruieşte îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu, precum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe
scaunul Lui. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor. (Apocalipsa 3.19-22)
Hristos, Arhiereul jerfelor noastre, ocrotitorul şi ajutorul slăbiciunii noastre, prin El vedem ca-ntr-o oglindă, nepătata şi preaînalta Lui Faţă, prin El s-au deschis ochii inimii noastre, prin El nepriceputa
şi întunecata noastră minte înfloreşte la lumina Lui, prin El Stăpânul a voit să gustăm cunoştinţa cea
nemuritoare. (Sfântul Clement Romanul)
Iar această mântuire prin apă închipuia botezul, care vă mântuieşte astăzi şi pe voi, nu ca ştergere a necurăţiei trupului, ci ca deschiderea cugetului bun către Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos,
Care, după ce S-a suit la cer, este de-a dreapta lui Dumnezeu, şi se supun Lui îngerii şi stăpâniile
şi puterile. (I Petru 3.21, 22)
Iar Iisus, strigând iarăşi cu glas mare, Şi-a dat duhul. Şi iată, catapeteasma templului s-a sfâşiat în două
de sus până jos, şi pământul s-a cutremurat şi pietrele s-au despicat; mormintele s-au deschis şi
multe trupuri ale sfinţilor adormiţi s-au sculat. (Matei 27.50-52)
Iar sora copilului pândea de departe ca să vadă ce are să i se întâmple. Atunci s-a pogorât fata lui Faraon la râu să se scalde, şi roabele ei o însoriră pe malul râului. Şi văzând coşul în păpuriş, ea a trimis
pe una din roabele sale să-l aducă. Şi, deschizându-l, a văzut copilul: era un băiat care plângea.
Atunci i s-a făcut milă de el fetei lui Faraon şi a zis: "Acesta este dintre copiii Evreilor".
(Ieşirea 2.4-6)
Iisus a văzut pe Natanael venind către El şi a zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleşug. Natanael I-a zis: De unde mă cunoşti? A răspuns Iisus şi i-a zis: Mai înainte de a te chema Filip,
te-am văzut când erai sub smochin. Răspunsu-I-a Natanael: Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti
regele lui Israel. Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi?
Mai mari decât acestea vei vedea. Şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veţi vedea cerul
deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului.
(Ioan 1.47-51)
În ziua aceea", zice Domnul, "voi lovi toţi caii cu spaimă şi pe călăreţi cu nebunie; şi voi deschide ochii
Mei asupra lui Iuda şi pe toţi capii popoarelor îi voi lovi cu orbire. (Zaharia 12.4)
Minţile sunt ca paraşutele. Funcţionează doar când sunt deschise. (James Dewar)
Mormânt deschis este gâtlejul lor; viclenii vorbit-au cu limbile lor; venin de viperă este sub buzele lor.
(Romani 3.13)
Niciuna din virtuţi nu deschide singură, prin sine, uşa firii noastre, dacă nu sunt împletite toate
întreolaltă. (Sfântul Marcu Ascetul)
Nu avem nevoie de minuni în viaţa noastră pentru a ne mântui. Credinţa ţine loc de minuni şi chiar face
câte odată să se întâmple minuni fără să ne dăm seama. Origen susţinea acest lucru spunând că
mereu se deschid ochii celor orbi duhovniceşte şi urechile oamenilor surzi faţă de virtute.
Nu există pace în afara lui Dumnezeu. Nu puteţi găsi pace în lume. O puteţi găsi numai în inima voastră,
atunci când ea se deschide. (Paul Ferrini)
Nu iubi somnul, ca să nu ajungi sărac; ţine ochii deschişi, numai aşa vei fi îndestulat de pâine.
(Solomon 20.13)
Nu ni se va deschide poarta împărăţiei cerurilor, dacă n-am bătut la poarta virtuţilor.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Nu ţine sfat cu un nebun, căci el nu va putea păstra taina ta. Înaintea celui străin nu face nimic care trebuie să rămână tăinuit; tu nu ştii ce poate născoci el. Nu deschide inima ta oricui şi nu aştepta să
dobândeşti bunăvoinţa lui. (Ecclesiasticul 8.17-19)
O naţiune căreia îi este frică să-şi lase oameni să judece adevărul şi falsitatea într-o piaţă deschisă este
o naţiune căreia îi este frică de oamenii săi. (John F. Kennedy)
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Păcatele cele mici deschid uşa celor mari. (Sfinţii Părinţi)
Roagă pe Dumnezeu să deschidă ochii inimii tale, şi vei vedea folosul rugăciunii tale şi al citirii.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Scopul postului - uşurarea inimii, ca să se poată deschide către realităţile spirituale. 10.12
Siliţi-vă să intraţi prin poarta cea strâmtă, că mulţi, zic vouă, vor căuta să intre şi nu vor putea. După ce
se va scula stăpânul casei şi va încuia uşa şi veţi începe să staţi afară şi să bateţi la uşă, zicând: Doamne, deschide-ne! - şi el, răspunzând, vă va zice: Nu vă ştiu de unde sunteţi. (Luca 13.24, 25)
Smerenia este cea care deschide poarta harului lui Dumnezeu. 8.1
Starea de veşnică deschidere spre Dumnezeu. 5.5
Şi când Mielul a deschis pecetea a şaptea, s-a făcut tăcere în cer, ca la o jumătate de ceas.
(Apocalipsa 8.1)
Şi deşteptându-se temnicerul şi văzând deschise uşile temniţei, scoţând sabia, voia să se omoare, socotind că cei închişi au fugit. Iar Pavel a strigat cu glas mare, zicând: Să nu-ţi faci nici un rău, că toţi suntem aici. Iar el, cerând lumină, s-a repezit înăuntru şi, tremurând de spaimă, a căzut înaintea lui Pavel
şi a lui Sila; şi scoţându-i afară (după ce pe ceilalţi i-a zăvorât la loc), le-a zis: Domnilor, ce trebuie
să fac ca să mă mântuiesc? (Faptele Apostolilor 16.27-30)
Şi intrând în casă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui, şi căzând la pământ, s-au închinat
Lui; şi deschizând vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, tămâie şi smirnă. Iar luând înştiinţare în vis
să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în ţara lor. (Matei 2.11, 12)
Şi m-am uitat când a deschis pecetea a şasea şi s-a făcut cutremur mare, soarele s-a făcut negru ca un
sac de păr şi luna întreagă s-a făcut ca sângele, şi stelele cerului au căzut pe pământ, precum smochinul îşi leapădă smochinele sale verzi, când este zguduit de vijelie. Iar cerul s-a dat în lături, ca o
carte de piele pe care o faci sul şi toţi munţii şi toate insulele s-au mişcat din locurile lor.
(Apocalipsa 6.12-14)
Şi neamurile s-au mâniat, dar a venit mânia Ta şi vremea celor morţi, ca să fie judecaţi, şi să răsplăteşti
pe robii Tăi, pe prooroci şi pe sfinţi şi pe cei ce se tem de numele Tău, pe cei mici şi pe cei mari, şi
să pierzi pe cei ce prăpădesc pământul. Şi s-a deschis templul lui Dumnezeu, cel din cer, şi s-a văzut în templul Lui chivotul legământului Său, şi au fost fulgere şi vuiete şi tunete şi cutremur şi
grindină mare. (Apocalipsa 11.18, 19)
Şi Petru, sculându-se, a venit cu ei. Când a sosit, l-au dus în camera de sus şi l-au înconjurat toate văduvele, plângând şi arătând cămăşile şi hainele câte le făcea Căprioara, pe când era cu ele. Şi Petru,
scoţând afară pe toţi, a îngenunchiat şi s-a rugat şi, întorcându-se către trup, a zis: Tavita scoală-te!
Iar ea şi-a deschis ochii şi, văzând pe Petru, a şezut. Şi dându-i mâna, Petru a ridicat-o şi, chemând
pe sfinţi şi pe văduve, le-a dat-o vie. Şi s-a făcut cunoscută aceasta în întreaga Iope şi mulţi au crezut
în Domnul. Faptele Apostolilor 9.39-42)
Şi privind la cer, a suspinat şi a zis lui: Effatta! ceea ce înseamnă: Deschide-te! Şi urechile lui s-au deschis, iar legătura limbii lui îndată s-a dezlegat, şi vorbea bine. (Marcu 7.34, 35)
Şi s-au adunat şi au venit la Miţpa, în preajma Ierusalimului, că locul rugăciunii lui Israel mai înainte era
la Miţpa. Şi au postit în ziua aceea şi s-au îmbrăcat cu saci şi cenuşă au pus pe capetele lor şi şi-au
rupt hainele. Şi au deschis cărţile legii, în care neamurile căutau să găsească potriviri cu idolii lor.
(I Macabei 3.47-49)
Şi, căzând la pământ, a auzit un glas, zicându-i: Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti? Iar el a zis: Cine
eşti, Doamne? Şi Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe Care tu Îl prigoneşti. Greu îţi este să izbeşti cu piciorul în ţepuşă. Şi el, tremurând şi înspăimântat fiind, a zis: Doamne, ce voieşti să fac? Iar Domnul
i-a zis: Ridică-te, intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci. Iar bărbaţii, care erau cu el pe
cale, stăteau, auzind glasul, dar nevăzând pe nimeni. Şi s-a ridicat Saul de la pământ, dar, deşi avea
ochii deschişi, nu vedea nimic. Şi luându-l de mână, l-au dus în Damasc. Şi trei zile a fost fără vedere; şi n-a mâncat, nici n-a băut. (Faptele Apostolilor 9.4-9)
Toate către Tine aşteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor, vor aduna, deschizând
Trebuie să deschidem uşa larg şi să facem acei paşi care ne pot conduce mai adânc în experienţă.
(James Redfield)
Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăţi; dar întorcându-ţi Tu faţa Ta, se vor tulbura; lua-vei duhul
lor şi se vor sfârşi şi în ţărână se vor întoarce. (Psalmi 103.28-30)
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Uşa către Prezenţa Divină se deschide prin inima ta. (Paul Ferrini)
Zgomotul va ajunge până la marginea pământului, căci Domnul deschide procesul neamurilor; intră la
judecată cu tot trupul şi pe cei nelegiuiţi îi va da sabiei", zice Domnul. (Ieremia 25.30)
A descoperi/ A cerceta despre Dumnezeu pentru a descoperi, este lucru mântuitor.(Cuviosul Clement Alexandrinul)
A iubi înseamnă a fi în comunicare cu celălalt şi a descoperi în el scânteia lui Dumnezeu.
(Paulo Coelho)
Apoi a zis Faraon către Iosif: "De vreme ce Dumnezeu ţi-a descoperit toate acestea, nu se află om
mai înţelept şi mai priceput decât tine. Să fii dar tu peste casa mea. De cuvântul tău se va povăţui tot
poporul meu şi numai prin tronul meu voi fi mai mare decât tine!" Apoi Faraon a zis lui Iosif: "Iată,
eu te pun astăzi peste tot pământul Egiptului!" Şi şi-a scos Faraon inelul din degetul său şi l-a pus în
degetul lui Iosif, l-a îmbrăcat cu haină de vison şi i-a pus lanţ de aur împrejurul gâtului lui. Apoi a
poruncit să fie purtat în a doua trăsură a sa şi să strige înaintea lui: "Cădeţi în genunchi!" Şi aşa a
fost Iosif pus peste tot pământul Egiptului. (Facerea 41.39-43)
Arta nu este o imitaţie a realităţii, ci o descoperire a acesteia. (Ernst Cassirer)
Asupra prietenului de vei deschide gura, să nu te temi, că este împăcare, afară de batjocură, de trufie,
de descoperirea tainei şi de rana vicleană, căci pentru acestea va fugi tot prietenul.
(Ecclesiasticul 22.23, 24)
Aurul şi argintul fals sunt pagube pe care le poţi îndura şi un bărbat priceput uşor descoperă falsul.
Dar dacă gândul mincinos al unui prieten stă ascuns în pieptul său şi dacă are viclenie în inima sa,
acela e cel mai fals dintre muritorii făcuţi de Dumnezeu, iar dintre toate falsurile, acesta este cel
mai greu de cunoscut. (Poetul Teognist, citat de Cuviosul Clement Alexandrinul)
Bunul simţ, nu vârsta, descoperă înţelepciunea. (Publilous Syrus)
Cu cât eşti mai mare, cu atât mai mult te smereşte şi înaintea Domnului vei afla har. Că mulţi oameni
mari şi slăviţi sunt, dar tainele se descopăr celor smeriţi. Că mare este puterea Domnului şi
El este preaslăvit de cei smeriţi. (Ecclesiasticul 3.18, 19)
Culmea dispreţului constă în a nu te osteni să descoperi nici măcar defectele aproapelui. (Jose
Ortega y Gasset)
Depriderile copiilor se descoperă mai uşor în timpul jocurilor. (Quintilianus)
Descoperirea Împărăţiei lui Dumnezeu. 7.14
Domnul nu face nimic fără să fi descoperit taina Sa proorocilor, slujitorii Lui! Dacă leul mugeşte, cine
nu se va înfricoşa? Şi dacă Domnul grăieşte, cine nu va prooroci? Daţi de ştire de pe acoperişurile
palatelor din Aşdod, de pe palatele din ţara Egiptului şi ziceţi: Adunaţi-vă pe muntele Samariei şi
vedeţi câte neorânduieli sînt în această cetate si ce asupriri în sânul ei. (Amos 3.7-9)
Domnul se descoperă celor care au urât lumea, iar celor ce caută să placă oamenilor le pregăteşte
ruşine. (Părintele Savatie Baştovoi)
Iar noi toţi, privind ca în oglindă, cu faţa descoperită, slava Domnului, ne prefacem în acelaşi chip din
slavă în slavă, ca de la Duhul Domnului. (II Corinteni 3.18)
În fiecare om Dumnezeu a ascuns o comoară. Să săpăm adânc pentru a o putea descoperi.
(Părintele Dumitru Păduraru)
În multele tale îndeletniciri nu te ţine de lucrurile zadarnice, că ţi s-au descoperit destule din cunoştinţele omeneşti. (Ecclesiasticul 3.22)
În vremea aceea, răspunzând, Iisus a zis: Te slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne al cerului şi al pământului, căci ai ascuns acestea de cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor. (Matei 11.25)
Judecaţi în voi înşivă: Este, oare, cuviincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu cu capul descoperit? Nu vă învaţă oare însăşi firea că necinste este pentru un bărbat să-şi lase părul lung? Şi că
pentru o femeie, dacă îşi lasă părul lung, este cinste? Căci părul i-a fost dat ca acoperământ.
(I Corinteni 11.13-15)
Literatura … este redescoperirea copilăriei. (Georges Bataille)
Literatura, ca orice artă, descoperă viaţa. (Ion Agârbiceanu)
Lumina care străluceşte în inimă descoperă o altă lumină, mai lăuntrică, mai tainică şi mai adâncă. În
această lumină, în această contemplare plină de dulceaţă, afundându-se, omul nu mai este stăpân
pe sine, devine ca un străin pentru lumea aceasta, iar lucrul acesta se face din cauza iubirii şi a plăcerii care-l copleşeşte, datorită tainelor celor ascunse care i se descoperă. În acel timp, omul a-
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cela fiind eliberat de povara celor trecătoare, ajunge la măsura desăvârşirii, curat şi liber de păcat.
(Sf. Macarie Egipteanul)
Mediocritatea e cu atât mai impresionantă cu cât o descoperi într-o structură ce se crede deasupra
mediocrităţii. (Mircea Eliade)
Nimeni nu poate predica creştinismul, înainte de a deveni asemenea lui Hristos. Când voi, europenii,
veţi fi astfel, nu veţi mai propovădui creştinismul, ci dragostea lui Dumnezeu, pe care ne-o
descoperă Hristos. (Mahatma Ganhi)
Nu am dat greş de 999 ori. Pur şi simplu am descoperit 999 de feluri în care nu se construieşte un
bec. (Thomas Alva Edison)
O vedenie grozavă mi s-a descoperit: jefuitorul jefuieşte şi pustiitorul pustieşte. Avântă-te, Elame!
Împresuraţi pe Mezi, n-aveţi nici o milă! (Isaia 21.2)
Omul care descoperă pe Dumnezeu se trezeşte ca dintr-o beţie: întreaga lui viaţă i se pare o pierdere
de timp. Dar omul necredincios face şi vorbeşte lucruri vrednice de râs; dacă-i dai bani se bucură
şi dacă îl lauzi te slujeşte ca un catâr. De tânăr îşi părăseşte casa în care s-a născut şi pleacă de-şi
pierde frumuseţea şi cinstea printre străini. (Părintele Savatie Baştovoi)
Părinte, care este întrebarea de care vă temeţi cel mai mult la Judecată? De ce n-ai lucrat tot ce
ţi s-a descoperit? (Părintele Arsenie Papacioc, în ultimele clipe ale vieţii)
Prin jertfă mă realizez şi mă descopăr pe mine. 9.5
Pune Guvernul să conducă deşertul Sahara şi în 5 ani vei descoperi că este lipsă de nisip. (Milton
Friedman)
Rădăcina înţelepciunii, cui s-a descoperit? Şi izvoarele ei, cine le cunoaşte? (Ecclesiasticul 1.6)
Samuel nu cunoştea atunci glasul Domnului şi cuvântul Domnului nu i se descoperise încă. Dar Domnul a strigat pe Samuel şi a treia oară. Şi s-a sculat acesta şi a venit la Eli şi a zis: "Iată-mă! La ce
m-ai chemat?" Atunci a înţeles Eli că Domnul cheamă pe copil. Şi a zis Eli către Samuel: "Du-te
înapoi şi te culcă şi când Cel ce te cheamă te va mai chema, tu să zici: "Vorbeşte, Doamne, că robul Tău ascultă!" Şi s-a dus Samuel şi s-a culcat la locul său. Şi a venit Domnul şi a stat şi a strigat ca întâia şi ca a doua oară: "Samuele, Samuele!" Iar Samuel a zis: "Vorbeşte, Doamne, că
robul Tău ascultă!" (I Regi 3.7-10)
Scopul încercărilor, descoperirea în adâncul nostru a Împărăţiei lui Dumnezeu. 7.1
Şi atunci i-a descoperit el toată inima sa şi i-a zis: "Briciul nu s-a atins de capul meu, căci eu sunt nazireu al lui Dumnezeu din pântecele maicii mele; de m-ar tunde cineva, atunci s-ar depărta de la mine
puterea mea şi eu aş slăbi şi aş fi ca ceilalţi oameni". Văzând Dalila că el i-a descoperit toată inima
sa, a trimis de au chemat pe fruntaşii Filistenilor, zicându-le: "Veniţi acum, că el mi-a descoperit
toată inima sa!" şi au venit la ea fruntaşii Filistenilor şi au adus argintul cu ei. (Judecători 16.17, 18)
Şi din îndemnul Duhului a venit la templu; şi când părinţii au adus înăuntru pe Pruncul Iisus, ca să facă
pentru El după obiceiul Legii, el L-a primit în braţele sale şi a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis:
Acum slobozeşte pe robul Tău, după cuvântul Tău, în pace, că ochii mei văzură mântuirea Ta,
pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă
poporului Tău Israel. (Luca 2.27-32)
Şi pentru ca să nu mă trufesc cu măreţia descoperirilor, datu-mi-s-a mie un ghimpe în trup, un înger
al satanei, să mă bată peste obraz, ca să nu mă trufesc. Pentru aceasta de trei ori am rugat pe Domnul ca să-l îndepărteze de la mine; şi mi-a zis: Îţi este de ajuns harul Meu, căci puterea Mea se desăvârşeşte în slăbiciune. Deci, foarte bucuros, mă voi lăuda mai ales întru slăbiciunile mele, ca să locuiască în mine puterea lui Hristos. (II Corinteni 12.7-9)
Şi prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi. (Luca 2.35)
Ţelurile ni le alegem. Rostul trebuie să-l descoperim. (Colin Turner)
Un avantaj în a fi dezordonat, este că tot timpul faci descoperiri interesante. (A. A. Milne)
Un om de geniu nu face greşeli. Erorile lui sunt voluntare şi sunt portaluri ale descoperirii.
(James Joyce)
Valoarea timpului, ca posibilitate a ridicării din păcat şi restabilirii comuniunii cu Dumnezeu, ni se descoperă mai ales în iconomia mântuirii. Fiecare clipă care trece, şi noi n-am luat în ea decizia pentru
realizarea sa în bine, este o clipă sau un timp pierdut. Clipa se prezintă astfel ca semn al unei
posibile mântuiri, dar şi ca semn al unei posibile căderi sau pierderi Ortodoxia …
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(Patriarhul Daniel, vezi Clipa/ )
A deveni/ A fi e o ficţiune inventată de cei care suferă de devenire. (Coleman Dowell)
A persevera în făţărnicie devine un pericol mortal. 7.2
A sfinţi numele lui Dumnezeu, înseamnă a deveni sfânt. 12.13
Am fost instruit să devin electrician. Probabil că am încurcat firele undeva de-a lungul traseului.
(Elvis Presley)
Am să vă spun eu ce realizează pustnicii. Dacă mergi foarte departe, într-o pădure, şi devii foarte tăcut,
vei ajunge să înţelegi că eşti conectat la tot. (Alan Watts)
Ambiţia este un viciu, dar un viciu care poate deveni părintele unei virtuţi. (Quintilian)
Ca să devină stăpân, politicianul se preface că este servitor. (Charles de Gaulle)
Când atitudinile noastre ne depăşesc capacităţile, chiar şi imposibilul devine posibil. (John C. Maxwell)
Când cineva cade din măsura chibzuielii, devine atât fricos, cât şi îndrăzneţ cât sufletul său este slăbit.
Omul, când pierde echilibrul interior, nu se mai cunoaşte pe sine şi cade astfel în extreme.
(Sfântul Ioan Scărarul)
Când dezbaterea este pierdută, calomnia devine unealta ratatului. (Socrate)
Când nu ne ascultăm conştiinţa, aceasta devine oarbă. (Clive Staples Lewis)
Când pocăinţa este total asumată, ai devenit un pic mai înţelept. 9.2
Când voi renunţa la ceea ce sunt, voi deveni ceea ce aş putea fi. (Lao Tse)
Corectează-mă dacă greşesc, dar nu cumva linia dintre normalitate şi nebunie devine tot mai subţire?
(George Price)
Creativitatea înseamnă să vezi ceva ce încă nu există. Trebuie să afli cum s-o transpui în realitate şi astfel
să devii un partener cu Dumnezeu. (Michele Shea)
Dacă cezarul, sau împăratul am zice noi, te-ar înrudi cu el, şi te-ar ridica în rang, cine nu s-ar teme atunci
de persoana ta? Iar acum, când ai devenit fiul lui Dumnezeu, nu ai respect faţă de tine şi înalta ta valoare, călcând-o în picioare prin nesăbuitele tale îndemnuri dobitoceşti şi prin atracţiile păcătoase?
(Epictet)
De îndată ce tolerezi ceva, devine suportabil, iar după puţin timp va deveni normal. (Israel Zangwill)
Doar atunci când eşti la pământ realizezi ce forţe nebănuite ai. Abia atunci devii conştient de puterile tale.
(Pera Novacovici)
Duşmanul începe să devină periculos atunci când începe să aibă dreptate. (Jacinto Benavente)
E util să devii înţelept prin durere. (Eschil)
Eva dorea să devină savantă, că mărul dă ştiinţă! (Leon Shestov, filosof din prima jumătate a secolului 20, citat de părintele Constantin Galeriu)
Fapta bună devine păcat atunci când este aflată de alţii. (Părintele Savatie Baştovoi)
Ferice de acela care, pentru a deveni înţelept, trage învăţătură din păţania altuia. (Oxenstierna)
Fiecare om posedă un anumit orizont. Când se îngustează şi devine infinit de mic, el se transformă în
punct şi atunci zice: “Acesta este punctul meu de vedere.” (David Hilbert, în Matematicienii
glumesc)
Gândul cel rău la început este ca o furnică şi, dacă-l laşi, creşte şi se întăreşte şi devine leu. 2.11
Geniul este abilitatea de a-ţi păstra viziunea neclintită până când devine realitate. (Benjamin Franklin)
Harul devine lucrător, atunci când se întâlneşte cu dorinţa omului. 1.11
Împărăţia lui Dumnezeu a devenit astăzi o necesitate ştiinţifică. Altfel, fără împărăţia lui Dumnezeu ne scufundăm în nihilism. (Gânditorul francez René Girard)
Învăţându-l pe altul îl faci mai bogat, fără ca tu să devii mai sărac. (Proverb indian)
Justiţia, subordonată politicii, a devenit o ficţiune. (Mihai Eminescu)
Laşitatea devine la apogeul ei cruzime. (Henrik Ibsen)
Literatura devine memoria vie a unei naţiuni. (Alexandr Soljeniţân)
Lucrurile care par imposibile devin posibile dacă le priveşti dintr-o altă lumină. (Hannibal)
Lumina care străluceşte în inimă descoperă o altă lumină, mai lăuntrică, mai tainică şi mai adâncă. În
această lumină, în această contemplare plină de dulceaţă, afundându-se, omul nu mai este stăpân pe sine, devine ca un străin pentru lumea aceasta, iar lucrul acesta se face din cauza iubirii şi a plăcerii care-l
copleşeşte, datorită tainelor celor ascunse care i se descoperă. În acel timp, omul acela fiind eliberat de
povara celor trecătoare, ajunge la măsura desăvârşirii, curat şi liber de păcat. (Sf. Macarie Egipteanul)
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Mama este exemplul viu pe care copiii îl au necontenit în faţa ochilor, pe care-l urmăresc şi pe care-l imită.
Obiceiurile mamei devin acelea ale copiilor, iar caracterul ei se reflectă vădit într-al lor. (Samuel Smiles)
Mintea devine oarbă prin aceste trei patimi: prin iubirea de argint, prin slava deşartă şi prin plăcere.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Muzica răscoleşte toate sentimentele; şi, ca şi după o furtună, sufletul, liniştindu-se, devine mai bun, mai
îngăduitor, mai nobil. (Vasile Conta)
Nimeni nu poate predica creştinismul, înainte de a deveni asemenea lui Hristos. Când voi, europenii, veţi
fi astfel, nu veţi mai propovădui creştinismul, ci dragostea lui Dumnezeu, pe care ne-o descoperă
Hristos. (Mahatma Ganhi)
Noi devenim cu adevărat fii ai lui Dumnezeu, numai prin unirea cu Hristos, în Biserica Sa.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nu-i suficient să fii botezat în Biserică, ci trebuie să devii mădular viu al lui Hristos. (Sadhu Sundar Singh,
un vestit hindus convertit la creştinism în secolul trecut)
Oamenii se nasc neînvăţaţi, nu proşti; ei devin proşti prin învăţătură. (Bertrand Russell)
Orice plantăm în subconştientul nostru şi hrănim prin repetiţie şi emoţii va deveni într-o zi realitate.(Earl
Nightingale)
Paradoxal, astăzi, când confortul şi siguranţa au devenit valori concrete, Europa este gata să nu
recunoască rădăcinile sale creştine, că de o viaţă creştină nici nu mai poate fi vorba. 7.7
Pentru a fi perfecte, rugăciunile tale trebuie să devină adevărate fapte, iar faptele tale – adevărate rugăciuni. (Vladimir Ghika)
Pictura devine pentru Goya un mijloc de a atinge misterul, dar misterul este de asemenea pentru el mijlocul de a atinge pictura. (André Malraux)
Pocăinţa e îndreptată mai mult spre bucurie decât spre întristare. Pocăinţa nu este un accent de remuşcări şi autocompătimiri, ci o convertire, o recentrare a întregii noastre vieţi pe Sfânta Treime. Căinţa
nu înseamnă privirea în jos la imperfecţiunile proprii, ci în sus spre iubirea lui Dumnezeu. Să priveşti nu
ceea ce n-ai reuşit să fii, ci ceea ce poţi încă deveni cu harul lui Hristos. (Mitropolitul Kallistos Ware)
Practică speranţa. Pe măsură ce a spera devine un obicei, poţi obţine o permanentă stare de fericire.
(Norman Vincent Peale)
Primii creştini au înţeles că, pentru a deveni Templu al Duhului Sfânt, trebuie să se înalţe la Cer, acolo unde S-a înălţat şi Hristos. Ei au mai înţeles că această înălţare este condiţia însăşi a misiunii lor în lume, a
slujirii de către ei a lumii. Pentru că acolo – în cer – ei erau cufundaţi în viaţa cea nouă a Împărăţiei; şi
atunci când, după această <<Liturghie a înălţării >>, ei se reîntorceau în lume, feţele lor reflectau lumina,
<< bucuria şi pacea>> acelei Împărăţii, şi erau cu adevărat martori ai ei.
(Teologul Alexander Schmemann)
Sângele martirilor a devenit sămânţa creştinilor. (Tertulian)
Smerenia devine virtute când îndreaptă slăbiciunile, nu când doar le afirmă şi le cocoloşeşte. 7.1
Şi zicând acestea şi luând pâine, a mulţumit lui Dumnezeu înaintea tuturor şi, frângând, a început să mănânce. Şi devenind toţi voioşi, au luat şi ei şi au mâncat. Şi eram în corabie, de toţi, două sute şaptezeci
şi şase de suflete. (Faptele Apostolilor 27.35-37)
Talentul nu devine geniu decât atunci când a atins punctul la care cele mai profunde forme de percepţie
ale sale ating extazul. (George Bernard Shaw)
Teama a ucis milioane de oameni. Faceţi astfel încât credinţa să devină mai puternică decât teama.
(Joseph Murphy)
Toleranţa devine o crimă atunci când este aplicată răului. (Thomas Mann)
Viaţa este procesul viu al devenirii. (Douglas MacArthur)
Virtutea este raţiune devenită energie. (Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel)
Virtutea poate deveni viciu, dacă nu este cultivată cum trebuie. (Sfântul Ioan Casian)
Voinţa divină devine însăşi voinţa omului. 8.15
Voinţa lui Dumnezeu devine voinţa omului. 6.14
Un om se consideră cu adevărat liber, atunci când acceptă să devină robul lui Dumnezeu.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
A dezbina/ Căci Israeliţii se dezbinaseră de la casa lui David şi făcuseră rege pe Ieroboam, fiul lui Nabat, Ieroboam a abătut pe Israeliţi de la Domnul şi i-a băgat în păcat mare. (IV Regi 17.21)
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Cele mai multe dezbinări se ivesc în cetăţi din cauza ambiţiei. (Aristotel)
Dezbină şi stăpâneşte. (Proverb latin)
Iar cărturarii, care veneau din Ierusalim, ziceau că are pe Beelzebul şi că, cu domnul demonilor, alungă
demonii. Şi chemându-i la Sine, le-a vorbit în pilde: Cum poate satana să alunge pe satana? Dacă
o împărăţie se va dezbina în sine, acea împărăţie nu mai poate dăinui. Şi dacă o casă se va dezbina în sine, casa aceea nu va mai putea să se ţină. Şi dacă satana s-a sculat împotriva sa însuşi şi
s-a dezbinat, nu poate să dăinuiască, ci are sfârşit. (Marcu 3.22-26)
Iar faptele trupului sunt cunoscute, şi ele sunt: adulter, desfrânare, necurăţie, destrăbălare, închinare la
idoli, fermecătorie, vrajbe, certuri, zavistii, mânii, gâlcevi, dezbinări, eresuri, pizmuiri, ucideri, beţii,
chefuri şi cele asemenea acestora, pe care vi le spun dinainte, precum dinainte v-am şi spus, că cei
ce fac unele ca acestea nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. (Galateni 5.19-21)
Invidia şi orgoliul dezbină de la cei mici la cei mari. (Alexis Carrel, medic chirurg şi biolog francez)
Nimiceşte-i, Doamne şi împarte limbile lor, că am văzut fărădelege şi dezbinare în cetate.(Psalmi 54.9)
Prin unire cresc lucrurile mici, prin dezbinare se prăbuşesc cele mai mari. (Sallustius)
Răutatea şi de la Dumnezeu pe oameni i-a îndepărtat şi pe unii de alţii ne-a dezbinat. De aceea, cu
toată osârdia să căutăm fapta cea bună, care şi la Dumnezeu ne aduce şi pe unii cu alţii ne
uneşte. (Avva Isidor)
Şi dacă satana s-a dezbinat în sine, cum va mai sta împărăţia lui? Fiindcă ziceţi că Eu scot pe demoni cu
Beelzebul. Iar dacă Eu scot demonii cu Beelzebul, fiii voştri cu cine îi scot? De aceea ei vă vor fi judecători. Iar dacă Eu, cu degetul lui Dumnezeu, scot pe demoni iată a ajuns la voi împărăţia lui
Dumnezeu. (Luca 11.18-20)
Vă îndemn, fraţilor, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toţi să vorbiţi la fel şi să nu fie dezbinări între voi; ci să fiţi cu totul uniţi în acelaşi cuget şi în aceeaşi înţelegere. (I Corinteni 1.10)
A dezlega/ Cel ce face judecată celor năpăstuiţi, Cel ce dă hrană celor flămânzi. Domnul dezleagă pe cei ferecaţi
în obezi; (Psalmi 145.6)
Deci au mers şi au găsit mânzul legat la o poartă, afară la răspântie, şi l-au dezlegat. (Marcu 11.14)
Făţarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare, sâmbăta boul său, sau asinul de la iesle, şi nu-l duce
să-l adape? Dar aceasta, fiică a lui Avraam fiind, pe care a legat-o satana de optsprezece ani, nu se
cuvenea, oare, să fie dezlegată de legătura aceasta, în ziua sâmbetei? Şi zicând El acestea, s-au ruşinat toţi care erau împotriva Lui, şi toată mulţimea se bucura de faptele strălucite săvârşite de El.
(Luca 13.15 - 17)
Glasul Domnului dezleagă pântecele cerboaicelor, glasul Domnului despoaie cedrii şi în locaşul Lui,
fiecare va spune: Slavă! (Psalmi 28.9)
Învăţătura conform căreia cunoaşterea de sine sau după Dumnezeu, sau alt termen, precum osândirea de
sine şi plângerea de sine, asociate cu smerenia şi amintirea de Dumnezeu dezleagă deprimarea
şi dăruiesc pace şi alinare. (Sfântul Isihie)
Învierea dezleagă sufletul desăvârşit de moarte şi de necredinţă. 7.6
Moartea dezleagă sufletul de trup şi astfel sufletul ajunge la cunoaşterea nemuririi sale. 7.6
Păcatele dezlegate nu se mai au în vedere. 8.17
Părinte, care este întrebarea de care vă temeţi cel mai mult la Judecată? De ce ai legat când nu trebuia să legi şi de ce ai dezlegat când nu trebuia să dezlegi? (Părintele Paisie Olaru, în ultimele
clipe ale vieţii)
Părinte, care este întrebarea de care vă temeţi cel mai mult la Judecată? De ce n-ai lucrat tot ce ţi
s-a descoperit? (Părintele Arsenie Papacioc, în ultimele clipe ale vieţii)
Şi când l-au văzut cei de acolo, au ales treizeci de nuntaşi care să fie împrejurul lui. Iar Samson a zis către ei: "Am să vă spun o ghicitoare şi dacă mi-o veţi ghici în cele şapte zile ale ospăţului şi mi-o veţi dezlega, vă voi da treizeci de cămăşi şi treizeci de rânduri de haine. Iar dacă nu veţi putea s-o ghiciţi, atunci să-mi daţi voi mie treizeci de cămăşi şi treizeci de rânduri de haine". Au zis aceia: "Spune ghicitoarea ta, ca s-o auzim". Atunci le-a zis: "Din cel ce mănâncă a ieşit mâncare, şi din cel tare a ieşit dulceaţă". Şi n-au putut să dezlege ghicitoarea în trei zile. Iar în ziua a şaptea au zis aceia către femeia lui
Samson: "Ademeneşte pe bărbatul tău să dezlege ghicitoarea; altfel te vom arde cu foc pe tine şi casa
tatălui tău; ne-aţi chemat, oare, ca să ne jefuiţi?" Şi a plâns femeia lui Samson înaintea lui, zicând: "Tu
mă urăşti şi nu mă iubeşti; ai dat o ghicitoare fiilor poporului meu, iar mie nu mi-o dezlegi". Şi a zis el
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către ea: "Eu n-am dezlegat-o tatălui meu şi mamei mele şi să ţi-o dezleg ţie?" (Judecători 14.11-16)
Şi Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui.
Şi îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor şi orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi orice vei
dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri. (Matei 16.18, 19)
A dezvolta/ A repeta aceleaşi succese înseamnă a întârzia în dezvoltare. (Miroslav Bustruc)
Adevărul este cel care-l satisface pe om în adâncul sufletului, îi dezvoltă forţele, îi înseninează zilele şi-i
procură ani de fericire. (Pedagogul Johann Heinrich Pestalozzi)
Atât optimistul, cât şi pesimistul şi-au adus contribuţia la dezvoltarea societăţii. Optimistul a inventat
avionul şi pesimistul paraşuta. (Gladys Bronwyn Stern)
Biserica este una singură, care se extinde prin dezvoltarea sa îmbrăţişând mulţimea credinciosilor.
(Sfântul Ciprian al Cartaginei)
Bucuria este starea de spirit normală a omului. Cu cât dezvoltarea intelectuală şi morală a omului este
mai ridicată, cu atât omul este mai liber şi viaţa îi dă mai multă satisfacţie. (Anton Pavlovici Cehov)
Cei care au succes în viaţă sunt cei puţini care sunt eficienţi. Sunt cei puţini care au ambiţia şi puterea
necesară pentru a se dezvolta. (Herbert N. Casson)
Cei care nu se amăgesc cu vorbe deşarte vor trebui să se întoarcă la Evanghelie şi, sprijiniţi pe experienţa vieţii, să mărturisească cinstit rolul ei unic în dezvoltarea societăţii omeneşti. (William James,
fiziolog, psiholog şi unul dintre cei mai vestiţi pedagogi de peste ocean)
Cultura înseamnă dezvoltarea perfectă şi egală a omului în toate privinţele. (John Burroughs)
Dezvoltă-ţi obiceiul de a fi în permanenţă focalizat asupra unui scop. (Herbert Harris)
Greşelile politicianului sunt crime, căci în urma lor suferă milioane de oameni nevinovaţi, se împiedică
dezvoltarea unei ţări întregi şi se împiedică, pentru zeci de ani, viitorul ei. (Mihai Eminescu)
Luând în considerare starea actuală a programelor noastre, dezvoltarea software este clar magie neagră şi nu poate fi numită ştiinţă inginerească. (Bill Clinton)
Prin procesul citirii se dezvoltă inteligenţa. (Herbert Harris)
Scopul vieţii este dezvoltarea sinelui. (Oscar Wilde)
Ştiinţa este ultimul pas în dezvoltarea mentală a omului şi poate fi considerată ca cea mai mare realizare
a culturii umane. (Ernst Cassirer)
Teama de critică este de obicei fatală dezvoltării personale. (Herbert Harris)
A distruge/ Arta este simbolul celor mai nobile eforturi umane de a construi şi a se reţine de la distrugere.
(Evelyn Waugh)
Calomnia este o patimă ciudată; încercarea de a o înlătura o face să trăiască; indiferenţa o distruge în
mod inevitabil. (Thomas Paine)
Casa celor fără de lege va fi distrusă, iar cortul celor drepţi va înflori. (Solomon 14.11)
Dacă ai păcate, ele se vor arde şi se vor distruge uşor prin necazuri. Dacă ai virtuţi, prin necazuri ele se
vor face mai luminoase şi mai strălucitoare. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dumnezeu nu comunică la nivel de superficial cu omul, ci la nivelul adâncului, la rădăcină. Ori boala, oricare ar fi ea, nu distruge adâncul. (Episcopul ortodox Antonie Blum din Londra; formaţia lui de
bază: medic.)
E mai ieftin să salvăm planeta decât să o distrugem. (Oscar Arias Sanchez)
Ei vor zidi pe vechile ruine, vor ridica dărâmăturile de altădată, vor reface cetăţile distruse, pustiite din
neam în neam. (Isaia 61.4)
Iată ochii Domnului Dumnezeu privesc spre împărăţia cea păcătoasă şi Eu o voi nimici de pe faţa pământului! Dar nu voi distruge casa lui Iacov, zice Domnul! (Mihea 9.8)
Invidia roade pe invidios precum rugina roade fierul. (Antistene)
Mândria este un cancer al sufletului: distruge posibilitatea iubirii, sau a fericirii sau chiar a bunului simţ.
(Clive Stamples Lewis)
Mi-am distrus toţi duşmanii, făcându-i prietenii mei, prin iertare. (Abraham Lincoln)
Nimic nu este mai puternic decât Biserica, o, omule! Opreşte războiul împotriva Bisericii, pentru a nu-ţi
distruge puterile tale. Nu transpune acest război până în ceruri. Dacă te vei lupta cu un om, ori îl vei
învinge, ori te va învinge. Dacă însă te lupţi cu Biserica, îţi va fi cu neputinţă să învingi, întrucât
Dumnezeu este mai puternic decât toţi. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nu îmi distrug oare duşmanii când mi-i fac prieteni? (Abraham Lincoln)
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Orgoliul poate conduce la autodistrugere. (Esop)
Şi a pătruns Iona în cetate, zicând: "Patruzeci de zile mai sunt, şi Ninive va fi distrusă!" Atunci Ninivitenii au crezut în Dumnezeu, au ţinut post şi s-au îmbrăcat cu sac, de la cei mai mari şi până la cei
mai mici. Şi a ajuns vestea până la regele Ninivei. Acesta s-a sculat de pe tronul său, şi-a lepădat
veşmântul lui cel scump, s-a acoperit cu sac şi s-a culcat în cenuşă. (Iona 3.4-6)
Şi a zis Domnul către mine: "Ce vezi tu Amos?" Şi am zis: O cumpănă de plumb. Şi mi-a răspuns Domnul: "Iată Eu voi pune cumpăna cea de plumb în mijlocul poporului Meu Israel şi de aici încolo nu-l
voi mai cruţa. Înălţimile lui Isaac vor fi distruse, şi capiştile lui Israel vor fi dărâmate, iar împotriva
casei lui Ieroboam Mă voi scula cu sabie". (Amos 7.8, 9)
Şi cu aceasta se potrivesc cuvintele proorocilor, precum este scris: "După acestea Mă voi întoarce şi voi
ridica iarăşi cortul cel căzut al lui David şi cele distruse ale lui iarăşi le voi zidi şi-l voi îndrepta, ca
să-L caute pe Domnul ceilalţi oameni şi toate neamurile peste care s-a chemat numele Meu asupra
lor, zice Domnul, Cel ce a făcut acestea". (Faptele Apostolilor 15.15-17)
Umpleţi prăpastia ignoranţei şi veţi distruge cuibul de criminalitate. (Victor Hugo)
Zis-a Avva Pimen: A te justifica pe tine însuţi este lucru material. Asemenea lucruri îl distrug pe
cel care le are.
A dobândi/ Adevărata ignoranţă nu este absenţa cunoaşterii, ci refuzul de a o dobândi. (Karl Raimund Popper)
Adună înţelepciune, dobândeşte pricepere! Nu le uita şi nu te depărta de la cuvintele gurii mele!
(Solomon 4.5)
Agonisindu-şi lor bună temelie în veacul viitor, ca să dobândească, cu adevărat, viaţa veşnică.
(II Timotei 6.19)
Alte roade pe care le dobândim în urma postului sunt tainice. (Sfântul Vasile cel Mare)
Ce folos aduc banii în mâna celui nebun? Ar putea dobândi înţelepciune, dar nu are pricepere.
(Solomon 17.16)
Cel bun dobândeşte har de la Domnul, iar pe omul viclean îl osândeşte Domnul. (Solomon 12.2)
Cine va căuta să-şi scape sufletul, îl va pierde; iar cine îl va pierde, acela îl va dobândi. (Luca 17.33)
Cine vrea să dobândească o memorie bună trebuie s-o cultive, s-o întărească prin exerciţiu zilnic.
(Denis Diderot)
Comorile dobândite cu limbă mincinoasă sunt deşertăciune trecătoare şi laţuri ale morţii.
(Solomon 21.6)
Cu oricâtă dibăcie te vei război, biruinţa se dobândeşte cu mulţi sfătuitori. (Solomon 24.6)
Cultura nu este urmare a şcolii, ci a dorinţei de o viaţă de a o dobândi. (Albert Einstein)
Dacă vom avea necazuri puţine, atunci şi puţin vom dobândi, puţin vom şi învăţa.
(Sfântul Anatolie de la Optina)
Dăruind vei dobândi. (Părintele Nicolae Steinhardt)
Dobândeşte pacea în inima ta şi mii de oameni din jurul tău se vor mântui. (Sfântul Serafim de Sarov)
Dobândirea vieţii vesnice. 9.8
Există trei metode de a dobândi înţelepciunea. Cea dintâi este reflecţia, care este cea mai înaltă. A doua este imitaţia, care este cea mai uşoară. A treia este experienţa, care este cea mai amară.
(Confucius)
Fără de filosofie şi fără de raţiunea cea dreaptă, nimeni nu poate dobândi înţelepciunea.
(Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful)
Fericirea este un bun pe care dacă-l dobândeşti, nu mai poţi dori nimic altceva.
(Berţius, scriitor bisericesc)
Fericirea nu poate fi cumpărată cu bani şi dragostea nu poate fi dobândită cu forţa. (Emile Zola)
Fiul meu, mănâncă miere, căci e bună şi un fagure de miere este dulce gurii tale. Să ştii că înţelepciunea
este la fel pentru sufletul tău; dacă o dobândeşti, ai un viitor, iar nădejdea ta nu este pierdută.
(Solomon 24.13, 14)
Împărăţia lui Dumnezeu nu se dobândeşte cu uşurinţă, însă puţin i se cere inimii omului pentru ea. 9.8
Începutul mântuirii este cunoaşterea de sine. Această cunoaştere se dobândeşte prin examinarea metodică a conştiinţei. (Sfântul Efrem Sirul)
Înţelepciunea l-a sprijinit când a fost să-l jecmănească stăpânii hrăpăreţi şi l-a ajutat să dobândească
mari averi. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 10.11)
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Nu putem dobândi înţelepciunea, dacă nu trăim în mod înţelept. (Sfântul Grigorie de Nazianz)
Perseverenţa este obiceiul succesului dobândit prin muncă susţinută. (Herbert Harris)
Prin înviere, trupul dobândeşte această cunoaştere a nemuririi. 7.6
Prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre. (Luca 21.19)
Prin smerenie dobândim veşnicia raiului. (Sfinţii Părinţi)
Purificarea de patimi (dobândirea de virtuţi). 7.15
Să fi fost oare nişte nebuni toţi cei care prin mila lui Dumnezeu avem azi înţelegerea şi cunoaşterea lui
Dumnezeu? Că ne-a lipsit oare credinţa şi dreptatea tocmai nouă, celor care prin darul lui
Hristos am dobândit dreptatea şi urmăm ei? (Origen)
Să ia aminte cel înţelept şi îşi va spori ştiinţa, iar cel priceput va dobândi iscusinţa de a se purta, pătrunzând cu mintea pildele şi înţelesurile adânci, graiurile celor înţelepţi şi tâlcuirea lor nepătrunsă.
(Solomon 1.5, 6)
Scopul vieţii omeneşti este dobândirea Duhului Sfânt. (Sfântul Serafim de Sarov)
Simplitatea spiritului este lucrul cel mai mare şi mai greu de dobândit; pentru a fi simplu trebuie să fi
trecut prin mari experienţe. (Krishnamurti, filosof indian)
Socoteşte milostenia, nu ca pe o cheltuială, ci ca pe un venit, nu ca o pierdere, ci ca pe un câştig, fiindcă
tu, prin ea, dobândeşti mai mult decât ai dat. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Toţi am fost creaţi capabili să dobândim virtutea, dar prin învăţătură şi exerciţiu unul se apropie mai
mult de ea, altul mai puţin . De aceea unii ajung până la o virtute desăvârşită, alţii ajung până
la o oarecare virtute, iar alţii, pentru că nu şi-au dat niciun interes, deşi prin firea lor erau în
stare, s-au îndreptat spre fapte contrarii. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Trebuie să ne folosim de fiecare întâmplare din viaţa noastră pentru a dobândi răsplata cea bună a
alegerii pe care o facem. Este de neaparată trebuinţă să învăţăm cum să folosim fiecare din
întâmplările care vin peste noi, pentru ca printr-o bună vieţuire raţională să ajungem la viaţa
veşnică. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Uşor dobândeşti ceea ce cauţi; îţi fuge din mâini însă lucrul pe care îl neglijezi. (Sofocle)
A dojeni/ Când cel batjocoritor e pedepsit, cel fără minte se înţelepţeşte şi când cel înţelept este dojenit, el câştigă
în ştiinţă. (Solomon 21.11)
Cel ce leapădă mustrarea îşi urgiseşte sufletul său, iar cel ce ia aminte la dojană dobândeşte înţelepciune.
Frica de Dumnezeu este învăţătură şi înţelepciune, iar smerenia trece înaintea măririi.
(Solomon 15.32, 33)
Celui batjocoritor nu-i place dojana; de aceea el nu se îndreaptă spre cei înţelepţi. (Solomon 15.12)
Cercatu-i-ai pe unii ca un părinte care dojeneşte, iar pe ceilalţi i-ai pedepsit ca un împărat aspru care
osândeşte. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 11.10)
Deci, dar, Dumnezeu pe cine voieşte îl miluieşte, iar pe cine voieşte îl împietreşte. Îmi vei zice deci: De ce
mai dojeneşte? Căci voinţei Lui cine i-a stat împotrivă? (Romani 9.18, 19)
Este mult mai bine să dojeneşti decât, tăcând, să fierbi de mânie, şi cel care se mărturiseşte va fi apărat
de pagubă. (Ecclesiasticul 202.1, 2)
Luaţi aminte la voi înşivă. De-ţi va greşi fratele tău, dojeneşte-l şi dacă se va pocăi, iartă-l. Şi chiar dacă
îţi va greşi de şapte ori într-o zi şi de şapte ori se va întoarce către tine, zicând: Mă căiesc, iartă-l.
(Luca 17.3, 4)
Mai înainte de a cerceta, nu huli; cunoaşte întâi şi atunci dojeneşte. Mai înainte de a nu auzi, nu răspunde;
şi nu tăia nimănui şirul cuvintelor. Pentru lucrul care nu-ţi este de folos, nu te certa şi la judecata păcătoşilor să nu stai împreună cu ei. (Ecclesiasticul 11.7-9)
Mai mult preţuieşte o dojană pe faţă decât o dragoste ascunsă. (Solomon 27.5)
Nebunul scoate ochii cu dojenile lui şi darul celui pizmaş face ochii să lăcrimeze. Mai înainte ca să vorbeşti, învaţă, şi mai înainte de boală te îngrijeşte. (Ecclesiasticul 18.18)
Nu ca să vă ruşinez vă scriu acestea, ci ca să vă dojenesc, ca pe nişte copii ai mei iubiţi.
(I Corinteni 4.14)
Nu certa pe cel batjocoritor ca să nu te urască; dojeneşte pe cel înţelept, şi el te va iubi. (Solomon 9.8)
Şi Petru, luându-L la o parte, a început să-L dojenească, zicându-I: Fie-Ţi milă de Tine să nu Ţi se întâmple Ţie aceasta. Iar El, întorcându-se, a zis lui Petru: Mergi înapoia Mea, satano! Sminteală
Îmi eşti; că nu cugeţi cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. (Matei 16.22, 23)
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Toţi ne pricepem să dojenim, dar nu ne dăm seama când greşim noi înşine. (Menandru)
Urechea care ascultă o dojană folositoare vieţii îşi are locaşul printre cei înţelepţi. (Solomon 15.31)
Vă rugăm însă, fraţilor, dojeniţi pe cei fără de rânduială, îmbărbătaţi pe cei slabi la suflet, sprijiniţi pe cei
neputincioşi, fiţi îndelung-răbdători faţă de toţi. (I Tesaloniceni 5.14)
A domoli/ Dacă mânia stăpânitorului se ridică împotriva ta, nu te clinti din locul tău. Căci firea domoală înlătură mari
neajunsuri. (Ecclesiastul 10.4)
Dimpotrivă, mi-am smerit şi mi-am domolit sufletul meu, ca un prunc înţărcat de mama lui, ca răsplată a
sufletului meu. (Psalmi 130.2)
Întărâtarea regelui este ca vestitorii morţii, dar omul înţelept o domoleşte. (Solomon 16.14)
Înţelepciunea domoleşte mânia omului şi faima lui este iertarea greşelilor. (Solomon 19.11)
Omul mânios aţâţă cearta, pe când cel domol linişteşte aprinderea. (Solomon 15.18)
Pentru că orice fel de fiare şi de păsări, de târâtoare şi de vietăţi din mare se domoleşte şi s-a domolit
de firea omenească, dar limba, nimeni dintre oameni nu poate s-o domolească! Ea este un rău fără
astâmpăr; ea este plină de venin aducător de moarte. (Iacob 3.7, 8)
Un răspuns blând domoleşte mânia, iar un cuvânt aspru aţâţă mânia. (Solomon 15.1)
Vorbele celui înţelept spuse domol sunt mai ascultate decât strigătul unui stăpân între nebuni.
(Ecclesiastul 9.17)
A duce/ Activitatea duce la mai multe împliniri decât prudenţa. (Vauvenargues)
Aflând Iacov că este grâu în Egipt, a zis către fiii săi: "Ce vă uitaţi unul la altul? Iată, am auzit că este grâu în
Egipt. Duceţi-vă acolo şi cumpăraţi puţine bucate, ca să trăim şi să nu murim!" Atunci cei zece din fraţii
lui Iosif s-au dus să cumpere grâu din Egipt,iar pe Veniamin, fratele lui Iosif, nu l-a trimis Iacov cu
fraţii lui, căci zicea: "Nu cumva să i se întâmple vreun rău!" (Facerea 42.1-4)
Au venit cei şapte ani de foamete, după cum spusese Iosif. Atunci s-a făcut foamete în tot pământul, dar în
toată ţara Egiptului era pâine. Când însă a început să sufere de foame şi toată ţara Egiptului, atunci poporul a început a cere pâine la Faraon, iar Faraon a zis către toţi Egiptenii: "Duceţi-vă la Iosif şi faceţi
cum vă va zice el!" (Facerea 41.54, 55)
Bătutul laptelui dă untul, lovitura peste nas face să ţâşnească sângele, iar întărâtarea mâniei duce la ceartă.
(Solomon 30.33)
Credinţa e începutul care duce la înţelegere şi deschide mintea spre primirea luminii dumnezeieşti.
(Sfântul Chiril al Alexandriei)
Cu ajutorul lui Dumnezeu, să duceţi până la capăt crucea căsătoriei. (Părintele Paisie Olaru)
Dacă cunoaşterea creează probleme, nu ignoranţa va duce la rezolvarea acestora. (Isaac Asimov)
Dacă găseşti un drum fără obstacole, probabil că drumul acela nu duce nicăieri. (John F. Kennedy)
Dar pentru că firea omenescă este trândavă şi se îndreaptă mai degrabă spre tihnă şi plăceri, de aceea
Stăpânul cel iubitor de oameni, ca un Tată iubitor a dat leacul postului, ca să ne desprindă şi de plăceri şi să ne şi ducă de la grijile lumeşti la lucrarea celor duhovniceşti. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Doamne, L-a întrebat Simon-Petru, unde Te duci? Răspuns-a Iisus: Unde Mă duc Eu, tu nu poţi să urmezi
Mie acum, dar mai târziu Îmi vei urma. (Ioan 13.36)
Dumnezeu nu dă omului mai mult decât poate duce. 9.14
Duşmanii noştri se bucură, bat din palme şi se veselesc atunci când, din pricina mulţimii necazurilor, ne pierdem nădejdea, nu mai putem judeca şi renunţăm să ducem mai departe lupta. (Sfântul Vasile cel Mare)
E bine să încercăm cât mai mult să păstrăm legăturile cu prietenii noştri sau legăturile cu părinţii sau cu
duhovnicii noştri, pentru că izolarea într-o astfel de afecţiune duce la pierderea oricărei speranţe.
(vezi Tristeţea)
Energia urii n-o să te ducă nicăieri, dar energia iertării, care apare prin dragoste, va reuşi să-ţi transforme
viaţa în mod pozitiv! (Paulo Coelho)
Frica de Dumnezeu duce la viaţă şi ne îndestulăm fără să fim loviţi de nenorocire. (Solomon 19.23)
Gândeşte-te să duci o viaţă binecredinciosă şi aşa crezând, te vei împărtăşi cu binecuvântarea care
alungă nu numai moartea, ci şi bolile din noi, căci venind Hristos în noi slăbeşte legea care stăpâneşte în mod sălbatic în mădularele trupului nostru, înviorează evlavia faţă de Dumnezeu şi omoară patimile, neţinând seama de păcatele în care ne aflăm, ci videcându-ne mai degrabă ca pe nişte bolnavi. Căci întăreşte pe cel zdrobit, ridică pe cel căzut ca un păstor bun care-Şi pune sufletul
pentru oile Sale. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
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Iar vânzătorul le dăduse semn, zicând: Pe care-L voi săruta, Acela este. Prindeţi-L şi duceţi-L cu pază.
(Marcu 14.44)
Intraţi prin poarta cea strâmtă, că largă este poarta şi lată este calea care duce la pieire şi mulţi sunt cei
care o află. Şi strâmtă este poarta şi îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt care o află.
(Matei 7.13, 14)
În ce te găseşte moartea, în aceea te duci în lumea cealaltă. (Patericul)
În sufletul nostru este ascunsă scara care duce la împărăţia lui Dumnezeu. (Sfântul Isaac Sirul)
Înmulţirea binelui în viaţa noastră poate duce la stârpirea răului. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Înţeleptul merge pe cărarea vieţii ce duce în sus, ca să ocolească drumul iadului care merge în jos.
(Solomon 15.24)
Logica te va duce de la A la Z. Imaginaţia te va purta dincolo de limite. (Albert Einstein)
Niciun drum înflorit nu duce spre glorie. (Jean de La Fontaine)
O mică doză regulată de lumesc poate acţiona asemenea unui vaccin care să ducă în cele din urmă la
imunitate faţă de atracţiile lumeşti. (Părintele Serafim Rose)
Ocultarea cu bună ştiinţă sau din ignoranţă a acestei dimensiuni a creştinismului, duce la o diluare a
acestuia şi la transformarea sa dintr-un mod de viaţă, într-o simplă ideologie. 8.20
Pocăinţa este scara care ne duce acolo de unde am căzut. (Sfântul Efrem Sirul)Scopul vieţii creştine 6.8
Puţina filosofie duce sufletul la ateism, dar aprofundarea filosofiei îl duce spre religie. (Francis Bacon)
Puţina ştiinţă duce la îndepărtarea de Dumnezeu. Multa ştiinţă duce la apropierea de Dumnezeu.
(Albert Einstein)
Să nu ne socotim mai mici pentru că nu facem minuni. N-am avea niciun câştig de-am face minuni, după
cum nu pierdem nimic dacă nu facem, dacă ducem o viaţă virtuoasă. Dacă facem minuni, noi suntem
datornicii lui Dumnezeu. Dacă însă ducem o viaţă virtuoasă, plină de fapte bune, atunci Dumnezeu ne
este dator. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Să nu te duci la rugăciune cu conştiinţa rea. (Din “Învăţăturile celor 12 Apostoli”)
Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: Tată, am greşit la cer şi înantea ta; nu mai sunt
vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi. (Luca 15.17-19)
Şi nu ne duce pe noi în ispită. 12.17
Simţul umorului face parte din arta de a conduce, de a te înţelege cu oamenii, de a duce lucrurile la bun
sfârşit. (Dwight David Eisenhower)
Toată lumea are talent, ceea ce este special e curajul de a-ţi urma talentul spre zonele întunecate în care te
poate duce. (Scriitoarea americană Erica Jong)
Un lucru mărunt poate duce la o cădere cruntă. (Dintr-un comentariu la pilda Fiului Risipitor)
Zis-a Avva Isidor: Mulţi oameni poftesc fapta cea bună, dar pe calea ce duce spre dânsa pregetă să
meargă.
A evita/ Arta vieţii este arta de a evita durerea. (Thomas Jefferson)
Dezordinile spirituale se traduc inevitabil în suflet şi trup prin tulburări patologice. 4.12
Laşitate înseamnă nu numai să eviţi sau să fugi, tot laşitate e şi dacă nu-ţi pasă. (Octavian Paler)
Un alt criteriu al spiritualităţii autentice este înţeleapta raportare a omului la cruce. E vorba desigur de crucea ca atitudine existenţială în faţa necazului şi a suferinţei. Viaţa spirituală include înţelegerea spirituală
a crucii, care inevitabil e întâlnită în viaţă. Să ai un raport echilibrat cu crucea e într-adevăr o artă spirituală. (Teologul catolic Marko Rupnik)
A exista/ Acolo unde interesul dictează, acolo nu există adevăr. (Mihai Eminescu)
Adevărul trebuie să existe undeva: doar nu noi l-am inventat. (Carmen Sylva, poetă şi prima regină a
României)
Atenţia umanităţii trebuie să treacă de la maşini şi lumea fizică la corpul şi spiritul omenesc, la acele procese fiziologice şi spirituale, fără de care Universul lui Newton şi Einstein nu ar exista. (Alexis Carrel,
medic chirurg şi biolog francez)
Atingerea de Dumnezeu este o trezire, trezire la sine, trezire la El. Nu există atingere de Dumnezeu în afara acestei treziri. Nu există Dumnezeu-pentru-mine în afara acestei treziri. (Henri Le Saux)
Bucuria trebuie să existe, chiar şi în întristări. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Caută fericirea în propria-ţi inimă. Nu căuta nimic în afară de suflet, totul se află întrânsul. Dacă acolo fericirea nu există, atunci nu o vei găsi nicăieri. (Mitropolitul Filaret)
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Cea mai mare viclenie a diavolului este aceea de a ne face să credem că nu există. 9.11
Cea mai înaltă formă a gândirii pure există în matematică. (Platon)
Cea mai mare artă a diavolului este să ne convingă că nu există. (Charles Baudelaire)
Creativitatea înseamnă să vezi ceva ce încă nu există. Trebuie să afli cum s-o transpui în realitate şi astfel
să devii un partener cu Dumnezeu. (Michele Shea)
Dacă există în lume o forţă, care poate să depăşească frica pe deplin, să nimicească orice pericol, să rămână nepăsătoare la orice pagubă până pe patul de moarte, această forţă este iubirea. (Poetul
bengalez Rabindranath Tagore)
Dacă Dumnezeu există, şi eu cred, câştig viaţa veşnică, supunându-mă Bisericii. Dacă Dumnezeu nu
există, nu am pierdut nimic. (Blaise Pascal)
Dacă Dumnezeu nu există, agnosticul pierde prea puţin crezând în el şi câştigă la fel de puţin necrezând.
Dacă însă Dumnezeu există, agnosticul câştigă viaţa veşnică crezând în El şi pierde un bine infinit
dacă nu crede. (Pariul lui Blaise Pascal)
Dacă Dumnezeu nu există, totul este permis. (Dostoievski)
Dacă nu ar exista Dumnezeu, nu ar exista nici atei. (G. K. Chesterton)
Dacă nu crezi în Dumnezeu, şi nu există, nu ai pierdut nimic. Dacă nu crezi în Dumnezeu, şi există,
diavolul te-a luat! (Blaise Pascal)
Dacă s-ar baza toţi pe premiza că lucrurile acceptate ca adevărate sunt într-adevăr adevărate nu ar mai
exista speranţă de progres. (Orville Wright)
Diavolul recunoaşte existenţa lui Dumnezeu, crede în El, dar asta nu-l schimbă deloc. 1.5
Din mirare în mirare existenţa se deschide. (Lao Tse)
Durerea este necesară numai acolo unde există scindare şi negare. (Paul Ferrini)
E mare lucru să ştii să-ţi trăieşti viaţa. Majoritatea oamenilor doar există. (Oscar Wilde)
Este bine să fim conştienţi că există o pronie dumnezeiască şi că nimic nu se întâmplă în lumea aceasta,
fără ca să nu ştie Dumnezeu. (Părintele Sofian de la Antim)
Eu nu cred că există Dumnezeu. Eu sunt sigur că există. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog
elveţian)
Există ceva mai îngrozitor decât calomnia: adevărul. (Talleyrand)
Există doar un lucru bun, ştiinţa, şi doar unul rău, neştiinţa. (Socrate)
Există două feluri în care poţi fi prostit. Primul este să crezi ceea ce nu este adevărat; cel de al doilea este
să refuzi să crezi ceea ce este adevărat. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Există două impulsuri contrare care guvernează mintea umană – unul care determină un comportament normal, sănătos şi un altul responsabil de comportamentul excentric. Cele două alternează la intervale
regulate. (Franz Schubert)
Există în oameni mai multe lucruri de admirat decât de dispreţuit. (Albert Camus)
Există o bunătate care respinge şi o răutate care atrage. (Carmen Sylva, poetă şi prima regină a României)
Există o linie subţire între geniu şi nebunie. Iar eu am şters această linie. (Oscar Levant)
Există o singură Biserică adevărată, aceea care este cu adevărat veche, în care potrivit planului lui
Dumnezeu sunt adunati drepţii pentru că există un singur Dumnezeu şi un singur Domn. De aceea,
se cuvine laudă Bisericii pentru singularitatea ei, fiind o copie a principiului unic. Biserica cea Una
este moştenitoarea Celui care prin fire este Unic şi pe această Biserică se silesc ereziile s-o împartă în multe biserici. Spunem deci că numai Biserica Veche şi Universală este una şi în ce priveşte
fiinţa ei, si în ceea ce priveşte începutul ei, şi în ceea ce priveşte superioritatea ei.
(Cuviosul Clement Alexandrinul)
Există oameni care vorbesc cu o clipă înainte de a fi gândit. (Jean de la Bruyère)
Există poezie fără filosofie, dar nu există filosofie fără poezie. (Tudor Vianu)
Există premii pentru feciorie, există răsplată pentru văduvie, este loc şi pentru meritele căsătoriei.
(Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Există puţin adevăr în fiecare exagerare şi puţină exagerare în fiecare adevăr. (Leonard Barnes)
Există suficient în lume pentru nevoile omului, dar nu şi pentru lăcomia lui. (Mahatma Gandhi)
Există un drum al ochiului către inimă care nu trece prin intelect. (G. K. Chesterton)
Există un singur caz de deznădejde pură. Al condamnatului la moarte. (Albert Camus)
Există undeva, în domeniul înalt al geometriei, un loc luminos unde se întâlneşte cu poezia. (Poetul Ion
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Barbu)
Există unele conştiinţe pentru care cerul nu e niciodată senin. (Alexandre Dumas)
Existăm vremelnic prin ceea ce luăm din jur, dar vom trăi veşnic prin ceea ce dăruim. (Douglas Lawson)
Existenţa lui Dumnezeu nu se poate dovedi şi e păcat să cauţi s-o explici cuiva. Crezi numai … şi afirmi.
(Camil Petrescu)
Fără credinţă nu există virtute, nu există viaţă spirituală. 7.15
Fără Dumnezeu nu există scop, valoare sau sens în lume. (Jean-Paul Sartre)
Fără ispite nu există luptă, fără luptă nu există biruinţă, fără biruinţă nu există răsplată.
(Fericitul Teofilact)
Fără legătura cu Hristos nu există mântuire. 10.19
Fără suflet nu există viaţă. (Sfântul Maxim Mărurisitorul)
Fii sigur că un stat în care nu există pedeapsă pentru neobrăzare şi pentru libertatea de a face orice sfârşeşte prin a se prăbuşi. (Sofocle)
Inspiraţia există, dar trebuie să te găsescă lucrând. (Pablo Picaso)
Inteligenţa este cel mai greu şi cel mai înalt produs al naturii, creaţiunea cea mai rară şi cea mai preţioasă
din câte există pe lume. (Arthur Schopenhauer)
În dicţionarul meu, cuvântul imposibil nu există. (Napoleon Bonaparte)
În geometrie nu există drumuri speciale pentru regi. (Euclid)
În inconştient nu există nici negare, nici contraziceri şi nu există conceptul de timp. (Sigmund Freud)
În lume există un singur bine şi un singur rău. Unicul bine este mântuirea, iar unicul rău este pierderea ei.
(Patericul)
În lumea aceasta vremelnică nu există stare de fericire deplină. (François Rabelais)
În popor se spune că nu există om care să nu aibă duşman. Pentru că dacă n-am avea duşmani, înseamnă
că în noi n-ar străluci darurile lui Dumnezeu. Se spune în popor foarte simplu: În pomul fără de
roade nu se aruncă cu pietre. (Episcopul vicar patriarhal Ambrozie Sinaitul)
Între oamenii buni şi Dumnezeu există o prietenie, prin virtutea care-i uneşte. Am spus prietenie? E totuşi
un cuvânt destul de slab, mai potrivit ar fi termenul unire duhovnicească cu Dumnezeu, asemenea legăturii dintre soţ şi soţie. La o aşa unire sunt chemaţi toţi oamenii, fiindcă aşa cum zice Scriptura, suntem neam sfânt, neamul lui Dumnezeu şi al Celui Preaînalt prin harul Lui. Dacă nu voim să pierdem
acest dar, trebuie să-l păzim prin sfinţenia vieţii noastre. (Seneca)
Jurnalismul îşi justifică propria existenţă prin marele principiu Darwinian al supravieţuirii celui mai vulgar.
(Oscar Wilde)
La răscruce de viaţă nu există indicatoare. (Charlie Chaplin)
„La un moment dat, Dumnezeu a venit să mă caute, iar eu L-am primit. Am pus în paranteză tot ce ştiam
despre religii şi I-am încredinţat existenţa mea. Am hotărât să devin creştin, dar creştin-ortodox,
influenţat de Lossky şi de Părinţi, pe care acesta îi preda cu o mare claritate“, mărturisea adesea Olivier Clément studenţilor, prietenilor sau jurnaliştilor, dar fără să omită trecutul său.
(Ziarul Lumina din 23.12.2014)
Lepădarea de sine din Evanghelia de astăzi (Marcu 8.34-38 şi 9.1) nu înseamnă o desfiinţare a eului propriu, nu înseamnă o negare a identităţii proprii, ci înseamnă o metamorfoză spirituală a modului de a gândi, de a vorbi şi de a făptui. Lepădarea de sine înseamnă schimbarea modului de existenţă egoist întrun mod de existenţă generos, trecerea de la o viaţă centrată pe eul propriu la o viaţă atentă la nevoile
celor din jur, este trecerea de la de la starea de egoism la starea de altruism, am spune mai pe înţeles.…
(Patriarhul Daniel)
Limita curajului? Nu există limită pentru curaj. (Gabriele d’Annunzio)
Literatura nu există fără virtute. Pentru că literatura îşi are rădăcinile în adevăr, iar adevărul reprezintă
virtutea. (Bankim Chandra Chattopadhyay)
Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credinţă şi fără memorie. (Regele României Mihai-I)
Mari şi multe minuni sunt în lume, dar minune mai mare decât omul nu există. (Sofocle)
Măreţia omului este reală, atunci când el îşi cunoaşte limitele. Cel care rezistă tendinţelor de mărire, acela
este corect situat în existenţă şi stăpân pe însuşirile sale spirituale. Fericit este cel care nu se evaluează
pe sine în săvârşirea faptelor sale bune, sau cel care nu se socoteşte pe sine a fi lucrat ceva demn de laudă. Aceasta este adevărata smerenie; orgoliul, în schimb, pretinde recunoaşterea meritelor, a reuşitelor,
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ca fiind proprii, fără a le atribui ajutorului dat de Dumnezeu. “Sunt smerit, dar vreau să se ştie!”, sună un
cuvânt care revendică dobândirea unei virtuţi întotdeauna discrete, niciodată atinsă, atunci când proclami că o deţii. (Blaise Pascal)
Merit fără reuşită există, dar nu şi reuşită fără un oarecare merirt. (La Rochefoucauld)
Mi-e teamă de ziua în care tehnologia va fi mai importantă decât relaţiile interumane. În lume va exista o
generaţie de idioţi. (Albert Einstein)
Moralitatea politică nu poate exista niciodată având la bază imoralitatea individuală. (Samuel Smiles)
Mulţi filosofi şi savanţi au ajuns la convigerea că Dumnezeu există, dar n-au ajuns să-L cunoască pe
Dumnezeu. 1.1
Nu există alt diavol decât cel din inima noastră. (Hans Christian Andersen)
Nu există armonie fără existenţa contrariilor. (Heraclit)
Nu există bucurie mai mare ca aceea pe care o simţi atunci când învingi dificultătile. (Samuel Johnson)
Nu există bucurie mai mare decât cea venită pe neaşteptate. (Sofocle)
Nu există ceva mai trist decât un pesimist tânăr. (Mark Twain)
Nu există decât un singur bine, acela de a făptui după cum îţi dictează conştiinţa. (Simone de Beauvoir)
Nu există frumuseţe decât atunci când mintea şi inima ştiu ce este iubirea. (Krishnamurti, filosof indian)
Nu există geniu fără un dram de nebunie. (Aristotel)
Nu există înălţimi prea mari, ci numai aripi prea scurte. (Giovanni Papini)
Nu există jertfă fără iubire şi iubire fără jertfă. (Părintele Calistrat de la Bârnova)
Nu există pace în afara lui Dumnezeu. Nu puteţi găsi pace în lume. O puteţi găsi numai în inima voastră,
atunci când ea se deschide. (Paul Ferrini)
Nu există mântuire fără efortul dat pentru mântuirea celuilalt. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nu există moştenire mai preţioasă decât cinstea. (William Shakespeare)
Nu există nimic sigur în viaţa unui om cu excepţia faptului că trebuie să moară. (Eschil)
Nu există o mândrie mai mare decât aceea de a fi mândru de ceilalţi. (Ana Blandiana)
Nu există pentru oameni un câştig mai mare decât prevederea şi o minte înţeleaptă. (Sofocle)
Nu există secrete în geometrie. (Voltaire)
Nu există semn mai bun al reuşitei decât ura şi invidia celorlalţi. (Gabriel Liiceanu)
Nu există un domeniu al matematicii, oricât de abstract ar fi el, care să nu se dovedească cândva aplicabil
la fenomenele lumii reale. (N. I. Lobacevski)
Nu există vaccin împotriva optimismului. (Mario Benedetti)
Nu există vrăjmaş mai mare pentru om decât omul însuşi. 6.6
Nu te teme niciodată de umbre. Ele arată doar că există lumină prin apropiere. (Gary Sinise)
Numai fumul ştie că există vânt. (Jules Renard)
Omul nu există decât dacă există Dumnezeu şi nemurirea. (Dostoievski)
Ori de câte ori, neputând să-L înţelegem pe Dumnezeu şi făurindu-ne un alt dumnezeu decât Cel care, oricum există, nu vom manifesta decât atitudinea gadarenilor, stăpâni ai ţinutului Gadara care, incomod
fiindu-le Dumnezeu, L-au poftit să plece din ţinutul lor. … (Episcopul vicar patriarhal Sebastian
Ilfoveanu)
Ori faci avere în lumea aceasta, ori în cealaltă; cale de mijloc nu există. (Stendhal)
Oricât ar fi muntele de înalt, tot există o cărăruie până în vârf. (Proverb afgan)
Pentru a exista mari poeţi este nevoie de mari cititori. (Walt Whitman)
Pentru cei drepţi nu există moarte, ci doar o trecere la viaţa cea veşnică. (Sfântul Atanasie cel Mare)
Pentru fiecare dintre noi există un drum al Damascului. (Părintele Constantin Galeriu)
Pentru mine, elementul esenţial în teatru este surpriza, pentru că fără surpriză nu există viaţă.
(Andrei Şerban)
Pentru orice problemă complicată există o soluţie simplă – şi aia greşită. (Umberto Eco)
Pentru orice rău există două leacuri: timpul şi tăcerea. (Alexandre Dumas)
Pocăinţa este părăsirea păcatului. Fără părăsirea păcatului nu există pocăinţă. (Părintele Teofil Pârâian)
Psihozele, bolile sufletului, se produc din lipsa sau pierderea sensului existenţei. Bolile sufleteşti aici îşi au
obârşia, în lipsa sau pierderea sensului existenţei. Noi nu ne putem da singuri sensul existenţei noastre,
dar suntem obligaţi, pentru sănătatea şi restul existenţei noastre, să-l căutăm. (Psihiatrul austriac Viktor
Frankl, citat de părintele Constantin Galeriu) E o cerinţă adâncă a sufletului omenesc de a avea despre
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lume o viziune, o înţelegere coerentă şi unificatoare. În lipsa acestei viziuni, acestei înţelegeri, se nasc: angoasa şi schizofrenia. (François Jacob, biolog francez, laureat al Premiului Nobel în 1965, citat de
părintele Constantin Galeriu)
Războiul trupesc firesc se retrage cu postul, privegherea, rugăciunea, dar numai atunci când nu există
mândrie. (Cuviosul Paisie Aghioritul)
Religia este baza existenţei omeneşti. (Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel)
Rugăciunea este un lucru deosebit de greu. Stările duhului nostru sunt într-o necontenită schimbare; câteodată rugăciunea curge în noi ca un râu prea puternic, altădată însă inima pare a fi uscată. A te ruga – adesea – înseamnă a-I grăi lui Dumnezeu despre starea noastră dezastruoasă: neputinţă, mâhnire, îndoială,
frică, tristeţe, deznădejde – într-un cuvânt, despre tot ceea ce ţine de conditiile existenţei noastre. Să
ne exprimăm fără a căuta expresii elegante sau chiar o succesiune logică. Adesea acest mod de a ne adresa lui Dumnezeu este începutul rugăciunii – conversaţie. (Din cartea “Despre rugăciune”, pagina 8, a
Arhimandritului Sofronie Saharov)
Să exişti este normal, să trăieşti este o artă. (Sri Sri Tanka)
Se poate crede că putem să fim mai dom al lui Hristos căutând suferinţa, dar astfel cădem în orgoliu spiritual. Înţelepciunea crucii în schimb înseamnă să primeşti zidirea pe care ţi-o dă duhul şi să fii conştient că
prin acea iubire se intră în logica pascală, deoarece acela care iubeşte, suferă. Cine se expune iubirii şi
în iubire îşi scrie istoria propriei existenţe, intră inevitabil în cruce. …(Teologul catolic Marko Rupnik)
Secularismul este starea în care omul trăieşte, ca şi cum Dumnezeu nu ar exista. (Mircea Eliade)
Suntem nişte pigmei în comparaţie cu Puşkin. Nu mai există printre noi un asemenea geniu. (Dostoievski)
Tot ce există se află în Dumnezeu şi nimic nu poate nici să existe, nici să fie conceput fără Dumnezeu.
(Baruch Spinoza)
Totul ar fi posibil dacă n-ar exista pesimiştii. (Gavriil Stiharul)
Trebuie să ne menţinem întotdeauna speranţa, credinţa, convingerea că există o viaţă mai bună, o lume mai
bună, dincolo de orizont. (Franklin D. Roosevelt)
Un alt criteriu al spiritualităţii autentice este înţeleapta raportare a omului la cruce. E vorba desigur de
crucea ca atitudine existenţială în faţa necazului şi a suferinţei. Viaţa spirituală include înţelegerea
spirituală a crucii, care inevitabil e întâlnită în viaţă. Să ai un raport echilibrat cu crucea e
într-adevăr o artă spirituală. (Teologul catolic Marko Rupnik)
Un om liber este numai acela care trăieşte alături de Hristos, alt om liber nu există. Numai el este deasupra
oricărei dureri şi oricărei nenorociri. Dacă el însuşi nu se va nedreptăţi pe sine în vreun fel şi nu va greşi
faţă de sine cu nimic, nimeni nu are şi nu va avea vreodată, vreo putere de a-i face rău, pentru că nu
poate fi atins în niciun fel. Lipsurile nu-l vor chinui niciodată, pentru că ştie că n-am adus cu noi nimic
când am venit în lumea aceasta şi este limpede că nici când o vom părăsi, nu vom putea lua cu noi nimic.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Universul mă încurcă şi nu pot gândi măcar, că ar putea exista ceasul fără un ceasornicar. (Voltaire)
Vanitatea e o mitocănie de netăgăduit; nu există nobleţe a cărei calitate să n-o stigmatizeze. (Vladimir
Ghika)
A explica/ Dacă nu poţi explica ceva unui copil de şase ani, atunci nici tu nu ai înţeles. (Albert Einstein)
Dumnezeu n-a venit în lume ca să pună capăt suferinţei umane. El n-a venit în lume nici măcar să explice
suferinţa. Dumnezeu a venit în lume să umple suferinţa umană de prezenţa Lui. (Paul Claudel)
Existenţa lui Dumnezeu nu se poate dovedi şi e păcat să cauţi s-o explici cuiva. Crezi numai … şi afirmi.
(Camil Petrescu)
Permanenta emoţie a unui om inferior este frica – frica de necunoscut, de complexitate, de inexplicabil.
(Scriitorul american Henry Louis Mencken)
Profesorul mediocru spune. Profesorul bun explică şi demonstrează. Profesorul perfect inspiră.
(William George Ward)
Profesorul mediocru vorbeşte. Profesorul bun explică. Profesorul foarte bun demonstrează. Profesorul
eminent inspiră. (William Arthur Ward)
Ştiinţa este modul cel mai comod de a ne explica lucrurile. (Jules Henri Poincaré)
Ziaristul este cineva a cărui funcţie este să explice altora lucruri pe care nici el însuşi nu le pricepe.
(Alfred Northcliffe)
A face bine nu-i niciodată rău. (Sfinţii Părinţi)
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A face cu uşurinţă ceea ce e greu altuia, iată talentul; a face ce e imposibil talentului, iată geniul. (Henri-Frédéric
Amiel)
A face înseamnă a fi. (Voltaire)
A face pe prostul la timpul potrivit este cea mai mare înţelepciune. (Cicero)
A face/ A făcut Dumnezeu fiarele sălbatice după felul lor, şi animalele domestice după felul lor, şi toate târâtoarele
pământului după felul lor. Şi a văzut Dumnezeu că este bine. Şi a zis Dumnezeu: "Să facem om după
chipul şi după asemănarea Noastră, ca să stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietăţile ce se târăsc pe pământ şi tot pământul!" Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul
Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie. Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: "Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietăţile ce se mişcă pe pământ şi peste tot pământul!"
(Facerea 1.25-28)
A fi într-o minoritate, chiar şi o minoritate de unul, nu te face nebun. (George Orwell)
A întrebat un frate pe Avva Pimen: Mai bine este a vorbi sau a tăcea? I-a răspuns lui bătrânul: Cel ce
vorbeşte pentru Dumnezeu, bine face; şi cel ce tace pentru Dumnezeu, tot bine face.
A nu face binele înseamnă a face răul. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
A te transforma pe tine însuţi şi a te desface în vitrina tiparului altfel de cum eşti, este culmea artei.
(Gala Galaction)
A zis acestea, şi după aceea le-a spus: Lazăr, prietenul nostru, a adormit; Mă duc să-l trezesc. Deci I-au zis
ucenicii: Doamne, dacă a adormit, se va face bine. Iar Iisus vorbise despre moartea lui, iar ei credeau
că vorbeşte despre somn ca odihnă. Deci atunci Iisus le-a spus lor pe faţă: Lazăr a murit. Şi Mă
bucur pentru voi, ca să credeţi că n-am fost acolo. Dar să mergem la el. (Ioan 11.11-15)
Abilitatea prin care guşti o glumă făcută ţie, şi nu cea de a face o glumă, este cea care-ţi dovedeşte simţul
umorului. (Max Eastman)
Această smerenie este cea care i-a făcut dumnezei după har. 5.14
Acela (Ioan) era făclia care arde şi luminează, şi voi aţi voit să vă veseliţi o clipă în lumina lui. Iar Eu am mărturie mai mare decât a lui Ioan; căci lucrurile pe care Mi le-a dat Tatăl ca să le săvârşesc, lucrurile
acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis. (Ioan 5.35, 36)
Acţiunea pripită este uşor executabilă, acţiunea prudentă cere judecată. (Kalidasa)
Adevărata măsură după care se judecă orice putere: cât de bine a făcut pe lume, nu după cât zgomot
a făcut. (Alexandru Vlahuţă)
Am stat lângă multe persoane care şi-au dat sfârşitul, am stat lângă mulţi muribunzi, i-am vegheat până la capăt. Toţi, invariabil toţi, cereau o clipă în plus de viaţă, ca să-şi rezolve criza, problema lăuntrică. (Un duhovnic în vârstă, pomenit de părintele Arsenie Papacioc. Din păcate nu-i ştim numele.) Este cutremurător!
Şi spunea: Care este clipa? Este clipa pe care tu acum o pierzi, care a trecut pe lângă tine. Cum a definit
Dostoievski infernul?: “Prea târziu, când nu mai poţi face nimic.” (Părintele Vasile Gavrilă)
Am văzut oameni simpli smerindu-se cu fapta şi s-au făcut mai înţelepţi decât înţelepţii.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Apoi s-a dus repede în cortul unde era sălaşul Iuditei, dar n-a găsit-o. Şi alergând apoi în mulţime, a strigat:
"O, roabe viclene! O singură femeie evreică a făcut de ocară casa regelui Nabucodonosor. Olofern
zace la pământ, cu capul retezat!" (Iudita 14.17, 18)
Arta nu este ceea ce vezi, ci ceea ce-i faci pe alţii să vadă. (Edgar Degas)
Arta rămâne o taină şi o credinţă. Iar când se face după vreo teorie, este falsă. (Constantin Brâncuşi)
Aşteptarea este dureroasă. Uitarea este dureroasă. Dar cea mai mare suferinţă este aceea de a nu şti ce să
faci. (Paulo Coelho)
Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Cain: "Pentru ce te-ai întristat şi pentru ce s-a posomorât faţa ta?
Când faci bine, oare nu-ţi este faţa senină? Iar de nu faci bine, păcatul bate la uşă şi caută să te
târască, dar tu biruieşte-l!" (Facerea 4.6, 7)
Atunci, luând Domnul Dumnezeu ţărână din pământ, a făcut pe om şi a suflat în faţa lui suflare de viaţă şi
s-a făcut omul fiinţă vie. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, şi a pus acolo pe omul pe care-l zidise. Şi a făcut Domnul Dumnezeu să răsară din pământ tot soiul de pomi, plăcuţi la vedere şi cu roade bune de mâncat; iar în mijlocul raiului era pomul vieţii şi pomul cunoştinţei
binelui şi răului. (Facerea 2.7-9)
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Aurul nu poate face zgomotul ce-l face arama. (Proverb indian)
Bătutul laptelui dă untul, lovitura peste nas face să ţâşnească sângele, iar întărâtarea mâniei duce la ceartă.
(Solomon 30.33)
Beţia este demon de bunăvoie, băgat în suflete de către plăcere. Beţia este mama păcatului şi vrăjmaşa virtuţii.
Face fricos pe cel viteaz, desfrânat pe cel înfrânat, nu ştie de dreptate şi ucide chibzuinţa. După cum
apa stinge focul, aşa şi vinul, nemăsurat, întunecă mintea. (Sfântul Vasile cel Mare)
Beţia nu-i ia omului numai judecata, ci îi schimbă şi simţurile şi-l face pe cel ce se îmbată mai rău decât orice
animal. Care vită îşi răneşte într-atât vederea şi auzul cum şi le răneşte beţivul? Nu-i aşa că nu-şi mai
cunosc cunoscuţii? Nu aleargă adeseori la străini ca la nişte prieteni? Nu sar de multe ori peste umbre,
ca peste nişte şanţuri şi prăpăstii? … (Sfântul Vasile cel Mare)
Bine este a învăţa, dacă cel ce învaţă şi face.(Sfântul Ignatie Teoforul)
Bine este, deci, frate a nu face răul nici cu gândul, iar de eşti ispitit, nevoieşte-te ca să nu faci cu lucrul.
(Patericul)
Binele desăvârşit nu constă numai în a se abţine cineva de la a face răul, ci şi de a-l gândi. (Scriitorul bisericesc Metodiu de Olimp)
Binele făcut la nevoie ţi-l răsplăteşte înzecit Dumnezeu când nici nu gândeşti. (Mircea Eliade)
Binele pe care omul îl doreşte, nu rămâne nelucrător în el, ci dumnezeiescul izvor, în oricine s-ar afla el, preface pe cel ce s-a atins de el şi-i împărtăşeşte puterile Sale proprii. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Binele nu este bine, dacă nu se face bine. (Sfântul Ioan Damaschin)
Binele nu face zgomot şi zgomotul nu face bine. (Proverb)
Binele poate lua forma Răului, dar tot Bine rămâne şi face parte din planul creat de El pentru omenire.
(Paulo Coelho)
Birocraţia este arta de a face posibilul imposibil. (Javier Pascual Salcedo)
Bogăţia e făcută să slujească, nu să conducă. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Bolta înstelată şi conştiinţa morală mă fac să cred că este un Creator al lumii. (Immanuel Kant)
Botezul lui Ioan de unde a fost? Din cer sau de la oameni? Iar ei cugetau întru sine, zicând: De vom zice: Din
cer, ne va spune: De ce, dar, n-aţi crezut lui? Iar de vom zice: De la oameni, ne temem de popor,
fiindcă toţi îl socotesc pe Ioan de prooroc. Şi răspunzând ei lui Iisus, au zis: Nu ştim. Zis-a lor şi
El: Nici Eu nu vă spun cu ce putere fac acestea. (Matei 21.25-27)
Bucuria şi durerea noastră măsoară rău orele: prima le face secunde, cealaltă secole. (Victor Hugo)
Bucurie se face în cer pentru un păcătos care se căieşte. 11.1
Bună este ispitirea, că aceasta face pe om mai lămurit. (Avva Pimen)
Butoaiele goale fac gălăgie multă. (Sofocle)
Ca să devină stăpân, politicianul se preface că este servitor. (Charles de Gaulle)
Ca să te îndoieşti de linia dreaptă trebuie să ştii mai întâi din câte puncte este făcută. (Nichita Stănescu)
Ca să-ţi faci duşmani nu trebuie să declari război, e suficient să spui ce gândeşti. (Martin Luther King)
Calomnia este o patimă ciudată; încercarea de a o înlătura o face să trăiască; indiferenţa o distruge în mod
inevitabil. (Thomas Paine)
Calomnia nu este altceva decât “zgomotul” pe care îl fac cei nebuni. (Diogene din Sinope)
Care din aceşti trei ţi se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a zis: Cel care a făcut milă
cu el. Şi Iisus i-a zis: Mergi şi fă şi tu asemenea. (Luca 10.36, 37)
Că mie acum păcatele mi s-au făcut zid întunecat între mine şi Dumnezeu. (Avva Ammoi)
Căci beţivul şi desfrânatul sărăcesc, iar dormitul mereu te face să porţi zdrenţe. (Solomon 23.21)
Căci eu de la Domnul am primit ceea ce v-am dat şi vouă: Că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut,
a luat pâine, şi, mulţumind, a frânt şi a zis: Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru
voi. Aceasta să faceţi spre pomenirea Mea. Asemenea şi paharul după Cină, zicând: Acest pahar este
Legea cea nouă întru sângele Meu. Aceasta să faceţi ori de câte ori veţi bea, spre pomenirea Mea.
(I Corinteni 11.23-25)
Căci judecata este fără milă pentru cel care n-a făcut milă. Şi mila biruieşte în faţa judecăţii. (Iacob 2.13)
Căci milostenia izbăveşte de la moarte şi curăţă orice păcat. Cei ce fac milostenie şi dreptate vor trăi mult.
(Tobit 12.9)
Căci nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc, pe acela îl săvârşesc. (Romani 7.19)
Căci răsuflarea vieţii, care l-a făcut pe om fiinţă vie este una, iar duhul dătător de viaţă este altul,
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Cel ce-l face pe om fiinţă duhovnicească. [Sfântul Irineu de Lugdunum(Lyon)]
Când am intrat la început în chinovie, am zis cugetului meu: că tu şi măgarul una sunteţi. Precum măgarul se
bate şi nu grăieşte, se ocărăşte şi nimic nu spune, aşa şi tu. După cum zice psalmistul: dobitoc
m-am făcut la Tine şi eu pururea cu Tine. (Avva Nistero cel din chinovie)
Când Mântuitorul porunceşte iubirea de vrăjmaşi, El n-o face ca să te îngenuncheze în faţa celui rău, ci ca
să te elibereze de răul din tine şi în felul acesta să-l limiteze. (Părintele Arsenie Boca)
Când noi facem tot ceea ce trebuie făcut, Dumnezeu ne ajută cu prisosinţă. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Când omul face un pas spre Dumnezeu, Dumnezeu face o mie de paşi spre el. 10.18
Când omul se roagă înseamnă că este liber. Când nu se mai roagă înseamnă că ceva îl ţine sub o stăpânire nevăzută. De aceea se spune: “Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta.” Numai când
iubeşte pe Dumnezeu şi pe semeni, omul este cu adevărat liber. Când urăşte pe semeni şi când uită pe
Dumnezeu este înrobit, este limitat, este înrobit într-o stare de egoism, de singurătate. De aceea, o mulţime de oameni care nu se mai roagă, suportă cu greu suferinţa, suportă cu greu boala şi mulţi dintre ei,
din deznădejde, se sinucid. Sunt studii ştiinţifice care arată că omul credincios trece mai uşor prin greutăţile vieţii decât cel necredincios. (Patriarhul Daniel)
Când trupul se desfată, se face uşă de intrare a diavolului în suflet. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Când vorbesc rău, să-i lăsăm să vorbească, şi noi să facem ce e bine. (Lorenzo de Medici)
Ce altceva este secularizarea, dacă nu neputinţa de a-L înţelege pe Dumnezeu şi pogorârea lui Dumnezeu între noi? Haideţi să-L facem ca noi, doar, doar ne-o înţelege, doar, doar, o gândi ca noi şi s-o mixa ca şi
noi şi va înţelege lucrurile, aşa cum înţelegem noi, şi atunci viaţa noastră va fi foarte comodă şi foarte normală. Nu voi mai avea mustrări de conştiinţă. …..
(Episcopul vicar patriarhal Sebastian
Ilfoveanu, vezi Dumnezeu/)
Ce eşti te priveşte la urma urmei numai pe tine; ce vrei, priveşte şi pe ceilalţi; ce faci, aceea poate privi pe
toţi. (Nicolae Iorga)
Ce poate face Dumnezeu cu puterea, face Maica Domnului cu rugăciunea. (Sfinţii Părinţi)
Ce fiinţă laşă şi jalnică făcuse din mine în acele zile frica, născută din pedepsa nedreaptă. (Charlotte Brontë)
Ce ne-am face fără ispite? (Sfinţii Părinţi)
Cei răi pot avea noroc. Numai cei buni pot fi fericiţi. Norocul? De când alergi după el, ţi-l făceai singur.
(Alexandru Vlahuţă)
Ce-mi doresc eu mie, să-ţi dea Dumnezeu ţie. (O zicală din popor) Ce-mi doreşti tu mie, să-ţi dea Dumnezeu tot ţie! (O completare făcută de părintele Constantin Galeriu)
Cea mai mare viclenie a diavolului este aceea de a ne face să credem că nu există. 9.11
Cea mai stăruitoare şi urgentă întrebare este: ce faci tu pentru ceilalţi? (Martin Luther King)
Cearta îl dă pe om mâniei, mânia îl dă orbirii, şi orbirea îl face de lucrează tot răul. (Patericul)
Ceea ce are omul dumnezeiesc în el este putinţa de a face binele. (Sfântul Grigorie de Nazianz)
Ceea ce urăşti tu însuţi, aceea nimănui să nu faci. Vin până la îmbătare să nu bei şi beţia să nu călătorească
cu tine pe cale! (Tobit 4.15)
Cere sfatul unui duşman şi fă invers. (Proverb evreiesc)
Cei ce rabdă neagoniseala, necaz adevărat au cu trupul, dar odihnă cu sufletul. Căci precum hainele cele
vârtoase, călcându-se şi cu sila făcându-se se spală, aşa şi sufletul cel tare, prin sărăcia cea de bună
voie, mai mult se întăreşte. (Amma Singlitichia)
Cel care are ranchiună pe demon, nu poartă ranchiună oamenilor. Cel care face pace cu demonul, acela
îl războieşte pe fratele său. (Evagrie Ponticul)
Cel ce ascultă, orice ar face, are pace în inima sa. 9.22
Cel ce face binele şi caută răsplată, nu slujeşte lui Dumnezeu, ci voii sala. (Sfântul Marcu Ascetul)
Cel ce se însoţeşte cu cei înţelepţi ajunge înţelept, iar cel ce se întovărăşeşte cu cei nebuni se face rău.
(Solomon 13.20)
Cel ce păzeşte legea este un fiu înţelept, iar cel ce se întovărăşeşte cu clevetitorii face ruşine tatălui său.
(Solomon 28.7)
Cel ce vrea să facă ceva şi nu poate, e socotit de către cunoscătorul de inimi, Dumnezeu, ca şi când
ar fi făcut. Iar aceasta trebuie să o înţelegem atât cu privire la cele bune, cât şi la cele rele.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Cel mai bun test de inteligenţă constă în ceea ce facem cu timpul nostru liber. (Laurence J. Peter)

89/782
Cel mai fericit om este acela care face fericiţi un număr cât mai mare de oameni. (Lev Tolstoi)
Cele ce ţi se întâmplă să le primeşti ca bune, ştiind că nimic nu se face fără Dumnezeu.
(Din “Învăţăturile celor 12 Apostoli”)
Cele trei lucruri esenţiale în această viaţă este să ai ceva de făcut, ceva care să-ţi placă şi ceva la care să
speri. (Joseph Addison)
"Cerul este tronul Meu şi pământul aşternut picioarelor Mele. Ce casă Îmi veţi zidi Mie? - zice Domnul – sau
care este locul odihnei Mele? Nu mâna Mea a făcut toate acestea?" (Faptele Apostolilor 7.49, 50)
Ci S-a deşertat pe Sine, chip de rob luând, făcându-Se asemenea oamenilor, şi la înfăţişare aflându-Se ca
un om, S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, şi încă moarte pe cruce.
(Filipeni 2.7, 8)
Ci toate câte voiţi să vă facă vouă oamenii, asemenea şi voi faceţi lor, că aceasta este Legea şi proorocii.
(Matei 7.12)
Cine face totdeauna ce vrea, face rareori ceea ce trebuie. (Oxenstierna)
Cine îşi face rânduială în minte, îşi face rânduială în viaţă. 2.11
Cine îşi păzeşte gura îşi păzeşte sufletul său; cel ce deschide prea tare buzele o face spre pieirea lui.
(Solomon 13.3)
Cine l-a vândut pe Iosif? – Fraţii lui. – Nu, ci smerenia lui l-a vândut. Că putea să spună că frate al lor este
şi să răspundă împotrivă; ci tăcând, pentru smerenie, s-a vâdut pe sine şi smerenia l-a făcut
ocârmuitor peste Egipt. (Avva Ioan Colov)
Concentrează-te asupra unui singur lucru şi fă-l foarte, foarte bine; astfel, vei ajunge foarte, foarte departe.
(Kevin Systrom)
Conservele sunt o afacere strălucită…, ambalarea porcilor e cea mai lucrativă profesie după politică.
(Oscar Wilde)
Conştiinţa curată te face să fii cuvios faţă de Dumnezeu şi drept faţă de oameni. (Cuviosul Clement
Alexandrinul)
Conştiinţa este o carte naturală; cel ce o citeşte cu fapta, face experienţa ajutorului dumnezeiesc. Domnul e
ascuns în poruncile Sale şi cel ce-L caută pe El Îl găsesc pe măsura împlinirii lor. (Sfântul Marcu Ascetul)
Creativitatea nu înseamnă să găseşti un lucru, ci să faci ceva din el după ce l-ai găsit. (James Russell Lowell)
Credinţa în Dumnezeu, care face atât cât e cu putinţă pe om asemenea cu Dumnezeu, ia pe Dumnezeu
ca dascăl potrivit, singurul care poate face ca omul să semene cu Dumnezeu.
(Cuviosul Clement Alexandrinul)
Credinţa înseamnă să faci primul pas chiar dacă nu vezi toată scara. (Martin Luther King)
Credinţa neclintită este un turn întărit, iar Hristos se face toate celui care crede. (Sfântul Marcu Ascetul)
Creştinismul este o religie absolută, dar, vorba lui Gandhi, are un cusur: e prea perfect! Poţi să-l imiţi, imperfect, dar una e imitarea şi alta e participarea care te face să te realizezi în tine, prin el, în mod total.
(Petre Ţuţea)
Crucea este făcută din slăbiciunile şi înfrângerile noastre, însă chemarea este clară: Să ne iubim crucea!
Poate că acesta să fie actul cel mai dificil, să te accepţi aşa cum eşti. (Teologul Paul Evdochimov)
Crucea pe care o facem, e o scurtă rugăciune. (Părintele Dumitru Stăniloae)
Cu cât un lucru este mai greu de făcut, cu atât cere mai multă artă şi virtute. (Aristotel)
Cu o memorie omenească se pot face lucruri uimitoare, dacă o îndrepţi către un singur domeniu de activitate. (Mark Twain)
Cu prudenţă se pot comite tot felul de imprudenţe. (Jules Renard)
Cum poţi să biruieşti un duşman decât făcându-ţi-l prieten! (Abraham Lincoln)
Cumpătare în orice faci. (Plaut)
Cumplit lucru e beţia. E în stare să adoarmă simţurile, să întunece mintea. Face mort şi fără de putere pe
omul înzestrat cu raţiune, omul care a primit stăpânirea peste toate, îl doboară la pământ
legându-l cu lanţuri de nedezlegat. … (Sfântul Ioan Gură de Aur, vezi Beţia/ )
Curăţirea sufletului se face prin dispreţuirea plăcerilor simţurilor. (Sfântul Vasile cel Mare)
Cuvântul lui Dumnezeu S-a făcut om, ca şi tu să afli de la om, că omul poate ajunge Dumnezeu.
(Cuviosul Clement Alexandrinul)
Dacă ai făcut un jurământ lui Dumnezeu, nu pierde din vedere să-l împlineşti, că nebunii nu au nici o trecere; tu însă împlineşte ce ai făgăduit. (Ecclesiastul 5.3)
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Dacă ai multe fapte bune, poţi uşor să-ţi acoperi cu ele păcatele; dar dacă eşti gol de fapte bune, fiecare
păcat îţi face o rană de moarte. Ca să nu se întâmple asta, să ne înarmăm cu fapte bune.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dacă ai păcate, ele se vor arde şi se vor distruge uşor prin necazuri. Dacă ai virtuţi, prin necazuri ele se vor
face mai luminoase şi mai strălucitoare. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dacă dorim să facem ceva pentru sufletul nostru, trebuie să primim jugul Mântuitorului.
(Părintele Dumitru Păduraru)
Dacă Dumnezeu ne-ar face nouă după faptele noastre, cu adevărat n-am mai fi. (Sfântul Ignatie Teoforul)
Dacă ne purtăm ca oile, învingem; dar dacă ne facem lupi, suntem biruiţi. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dacă oamenii ţi-ar face dreptate, atunci Dumnezeu cum te-ar mai răsplăti? (Părintele Arsenie Boca)
Dacă omul nu este făcut pentru Dumnezeu, de ce nu este fericit decât întru Dumnezeu? Dacă omul este
făcut pentru Dumnezeu, de ce îi este el atât de potrivnic lui Dumnezeu? (Blaise Pascal)
Dacă ştii să pui pe Dumnezeu în tot ce faci, Îl vei regăsi în tot ceea ce ţi se petrece. (Vladimir Ghika)
Dacă ştiinţa nu are patrie, omul de ştiinţă trebuie să se gândescă mereu la tot ceea ce poate face pentru
gloria patrie sale. (Louis Pasteur)
Dacă văd o nedreptate şi nu fac nimic să o îndrept, sunt laş. (Confucius)
Dacă vom face ca mânia să asculte de raţiune, ea va fi un nerv al sufletului care îi dă un impuls pentru
săvârşirea faptelor bune. (Sfântul Vasile cel Mare)
Dacă vrei succes, atunci nu te baza pe alte persoane să facă ceea ce tu poţi face! (Sasha Azevedo)
Dar grijile veacului şi înşelăciunea bogăţiei şi poftele după celelalte, pătrunzând în ei, înăbuşă cuvântul şi
îl fac neroditor. (Marcu 4.19)
Dar una fac: uitând cele ce sunt în urma mea, şi tinzând către cele dinainte, alerg la ţintă, la răsplata chemării
de sus, a lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus. (Filipeni 3.14)
Darul cu care fiecare a fost înzestrat să-l aibă de la Dumnezeu, să-l înmulţească spre facerea de bine, aducând folos multora, căci nimeni nu este neîmpărtăşit de bunătatea lui Dumnezeu.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Dă sfat celui înţelept, şi el se va face şi mai înţelept; învaţă pe cel drept, şi el îşi va spori ştiinţa lui. Începutul
înţelepciunii este frica de Dumnezeu şi priceperea este ştiinţa Celui Sfânt. (Solomon 9.9, 10)
De 86 de ani Îl slujesc pe Hristos şi nu mi-a făcut niciodată niciun rău. Cum aş putea blestema pe Binefăcătorul şi Mântuitorul meu? (Sfântul Sfinţit Mucenic Policarp al Smirnei, ucenicul Sfântului Ioan
Evanghelistul, înainte de a fi ars de viu. A scris 5 epistole, dar patru dintre ele s-au pierdut)
De aceea facem semnul crucii înainte de rugăciune, ca să ne ordoneze şi să ne adune, să ne cuprindă gândurile şi inima şi voinţa în Dumnezeu. După rugăciune, ca să rămână în noi ceea ce ne-a dăruit
Dumnezeu, ca să ne apere de primejdii. (Romano Guardini, 8.7)
De aceea ne şi străduim ca, fie că petrecem în trup, fie că plecăm din el, să fim bineplăcuţi Lui. Pentru că noi
toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, ca să ia fiecare după cele ce
a făcut prin trup, ori bine, ori rău. (II Corinteni 5.9, 10)
De am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău şi de am jefuit pe vrăjmaşii mei fără temei, să prigonească vrăjmaşul sufletul meu şi să-l prindă, să calce la pământ viaţa mea şi mărirea mea în ţărână să o aşeze.
(Psalmi 7.4, 5)
De ce te ruşinezi păcătosule? Când ai făcut păcatul nu te-ai ruşinat şi acum când cauţi să-l uşurezi, te ruşinezi?
Nu ştii că ruşinea aceasta este de la diavol, care când face păcatul îţi dă îndrăzneală şi neruşinare,
iar când îl mărturiseşti îţi dă frică şi ruşinare? (Sfântul Nicodim Aghioritul)
De faci bine, să ştii cui faci, şi vei avea mulţumire pentru fapta ta bună. Fă bine celui binecredincios şi vei afla răsplătire, dacă nu de la el, de la Cel Preaînalt. Nu este bine pentru cel care pururea petrece în răutăţi
şi nu dă milostenie. Dă celui binecredincios, şi să nu ajutorezi pe cel păcătos. (Ecclesiasticul 12.1-4)
De-a lungul istoriei, ceea ce a făcut ca răul să triumfe a fost inerţia celor care ar fi putut acţiona, indiferenţa
celor care aveau mai multă minte, tăcerea vocii justiţiei când conta cel mai mult. (Haile Selassie)
Decât să-ţi faci o fală din merite străine, cu bruma ta de bunuri te-ai mulţumi mai bine. (Phaedrus)
Deci I-au zis: Dar ce minune faci Tu, ca să vedem şi să credem în Tine? Ce lucrezi? (Ioan 6.30)
Deci, să-ţi mărturiseşti păcatele, nici adăugând, nici scăzând, nici spunând jumătate din păcatele tale
la un duhovnic şi jumătate la altul, cum fac oarecare vicleni, nici arătându-te cu oarecare cuvinte meşteşugite ca să-ţi împuţinezi ruşinea, căci să ştii că nu numai se va face urâtă mărturisirea ta la Dumne-
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zeu, ci încă şi păcatele pe care le-ai mărturisit vor răsări la tine iarăşi, după puţină vreme.
(Sfântul Nicodim Aghioritul)
Deznădejdea învaţă cu încetul să se prefacă în resemnare. (Cezar Petrescu)
Diavolul este asemenea unui câine în lanţ; latră, se agită, dar nu te poate muşca. Dar dacă te apropii de el,
îţi poate face mult rău. (Sfinţii Părinţi)
Din toate timpurile, diavolul a făcut tot ce i-a stat în putinţă, ca să pună minciuna în locul adevărului.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Diogene a fost întrebat: Ce-ai să faci dacă ţi se sparge butoiul în care trăieşti? Nu mă frământă, răspunse filosoful. Locul pe care îl ocup eu nu se poate sparge. (Diogene din Sinope)
Disciplina şi controlul ce singur ţi-l faci sunt începuturile înţelepciunii practice. (Samuel Smiles)
Doamne, ajută-mă ca rugăciunea pe care o fac să se împlinească după voia Ta cea sfântă. 9.4
Doamne, dacă îţi cer uneori o dovadă sensibilă a harulu Tău, n-o fac pentru a fi mai sigur de Tine, ci pentru a fi mai sigur de mine. (Vladimir Ghika)
Doamne, fă cu mine ceea ce am făcut eu altuia. 6.11
Doamne, facă-se voia Ta în viaţa mea. 9.4
Doamne, fă-mă robul Tău, ca să devin cu adevărat liber. (Fericitul Augustin)
Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul. (Psalmi 117.6)
Dragostea faţă de Dumnezeu şi de aproapele se face cunoscută mai ales prin ascultare şi prin împărtăşirea cuvântului Domnului Iisus Hristos, dar şi prin slujirea jertfelnică a aproapelui.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Dreptatea judecăţii dumnezeieşti dă simţirii omeneşti faţă de cei în suferinţă, o întărire înaltă, încât îl face pe
om în oarecare fel judecător al său propriu sau astfel simţirea lui dă prin judecata făcută supuşilor
o hotărâre asupra lui însuşi. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Dumnezeu a creat lumea din nimic. Minunat, vei spune. Fii sigur că e aşa, dar face lucruri şi mai minunate:
face sfinţi din păcătoşi. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Dumnezeu a zidit pe om spre nestricăciune şi l-a făcut după chipul fiinţei Sale. Iar prin pizma diavolului
moartea a intrat în lume şi cei ce sunt de partea lui vor ajunge s-o cunoască.
(Cartea înţelepciunii lui Solomon 2.23, 24)
Dumnezeu face sărbătoare cerească din întoarcerea păcătoşilor. (Sfântul Macarie Egipteanul)
Dumnezeu ne dă cinstire făcându-ne pe noi colaboratori ai Săi. (Sfântul Petru Damaschin)
Dumnezeu nu ne-a făcut numai ca pe nişte oi sau ca pe nişte vite, ca să pierim şi să dispărem apoi fără urmă.
(Atenagora Atenianul)
Dumnezeu nu se face cunoscut prin ştiinţă. 1.1
Dumnezeu nu se uită la fapte, ci la dragostea cu care au fost făcute acele fapte. (Sfântul Vasile cel Mare)
Dumnezeu S-a făcut purtător de trup, pentru ca omul să se facă purtător de duh.
(Sfântul Atanasie cel Mare)
Dumnezeu s-a făcut totul pentru tine, aşa că şi tu fă-te totul pentru El. (Sfântul Ioan de Kronstadt)
Dumnezeu se face cunoscut prin Duhul Sfânt. 1.1
După ce au răstignit pe Iisus, ostaşii au luat hainele Lui şi le-au făcut patru părţi, fiecărui ostaş câte o parte,
şi cămaşa. Dar cămaşa era fără cusătură, de sus ţesută în întregime. Deci au zis unii către alţii: Să n-o
sfâşiem, ci să aruncăm sorţii pentru ea, a cui să fie; ca să se împlinească Scriptura care zice: "Împărţitau hainele Mele loruşi, şi pentru cămaşa Mea au aruncat sorţii". Aşadar ostaşii acestea au făcut.
(Ioan 19.23, 24)
Durerea din timpul rugăciunii se preface în bucurie şi astfel mai facem un pas către mântuire. 11.9
Educarea bine făcută trupului şi cumpătarea, nu produc dorinţe de neînfrânat. (Sfântul Vasile cel Mare)
Este sădită în noi o lege naturală, care ne învaţă să ne apropiem de bine şi să ne depărtăm de cele care
ne fac rău. (Sfântul Vasile cel Mare)
Efectele postului nu se pot simţi imediat. Uneori e nevoie de 40 de zile, alteori , ca în cazul proorocului Ilie,
trei ani şi şase luni, sau poate o viaţă întreagă. Cert este faptul că postul ne face mai înţelepţi, ne poate
arăta pregătiţi pentru toate ispitele şi valurile vieţii. Alte roade pe care le dobândim în urma postului
sunt tainice. (Sfântul Vasile cel Mare)
Ei înşişi fiind nedrepţi îşi vor lua plata nedreptăţii, socotind o plăcere desfătarea de fiecare zi; ei
sunt pete şi ocară, făcându-şi plăcere, în rătăcirile lor, să ospăteze cu voi la mesele voastre;
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având ochii plini de pofta desfrânării şi fiind nesăţioşi de păcat, ei amăgesc sufletele cele nestatornice; inima lor e deprinsă la lăcomie şi sunt fiii blestemului. (II Petru 2.13, 14)
Elocinţa este lumina ce face să strălucească inteligenţa. (Cicero)
Esenţa matematicii nu este aceea de a face lucrurile mai complicate, dar de a face lucrurile complicate mai
simple. (S. Gudder)
Este foarte primejdios să ai de-a face cu oameni deznădăjduiţi. (Walter Scott)
Este o însuşire regească să faci bine şi să rămâi surd la insulte. (Antistene)
Eşecul nu te omoară… te motivează să faci ceva să se întâmple. (Kevin Michael Costner)
Eu în lume las o dâră/ De o carte tăinuită/ Care face după moarte/ Toată viaţa mea, vădită. (Sfântul Ioan
Iacob de la Neamţ)
Exagerarea, vrând să mărească lucrurile mici, le face să pară şi mai mici. (Jean le Rond d’Alembert)
Face-ţi ce-aţi învăţat! [Un călugăr, la Serile Filocalice Dumitru Stăniloae (nu-i ştim numele)]
Faţa Lui s-a făcut albă ca lumina şi hainele străluceau ca zăpada. 12.9
Fă bine cât poţi de mult şi vorbeşte despre asta cât poţi de puţin. (Charles Dickens)
Fă bine celui smerit, şi nu da celui nelegiuit. (Ecclesiasticul 12.5)
Fă ce vrei, că după 10 ani vei regreta. (Socrate)
Fă ceva bun mereu, pentru ca diavolul să te găsescă întotdeauna ocupat. (Fericitul Ieronim)
Fă lucrul de care te temi şi frica va dispare. (David Joseph Schwartz)
Făcând vâlvă în jurul jignirii ce ţi s-a adus nu micşorezi amărăciunea, dar măreşti ruşinea. (Boccaccio)
Făcut-a tărie cu braţul Său, risipit-a pe cei mândri în cugetul inimii lor. (Luca 1.51)
Fără har nu se poate face nimic. (Sfântul Simeon Noul Teolog)
Fără îndoială la ziua Judecăţii nu vom fi întrebaţi ce-am citit, ci ce-am făcut; nici dacă vom vorbi cu dibăcie,
ci dacă am trăit cum se cuvine. (Părintele Arsenie Boca)
Fără voinţa omului, Dumnezeu nu face nimic, din respect faţă de liberul arbitru. (Sfântul Macarie Egipteanul)
Fereşte-te de rău şi fă bine, caută pacea şi o urmează pe ea. (Psalmi 33.13)
Fericirea este armonia dintre ceea ce gândeşti, ceea ce spui şi ceea ce faci. (Mahatma Gandhi)
Fericirea nu e ceva gata făcut, ea vine din faptele noastre. (Dalai Lama)
Fericit este bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se va lua cununa vieţii, pe care a făgăduit-o
Dumnezeu celor ce Îl iubesc pe El. Nimeni să nu zică, atunci când este ispitit: De la Dumnezeu sunt
ispitit, pentru că Dumnezeu nu este ispitit de rele şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este tras şi momit de însăşi pofta sa. Apoi pofta, zămislind, naşte păcat, iar păcatul, odată
săvârşit, aduce moarte. (Iacob 1.12-15)
Fericiţi sunt cei care nu citesc ziare, analfabeţii, neimplicaţii, căci au bun-simţ. Pentru a ne simţi deplin mulţumiţi, trebuie să trăim mai simplu. Lectura ziarelor a făcut să crească numărul proştilor. (Lev Tolstoi)
Feriţi-vă de iubirea de argint şi îndestulaţi-vă cu cele ce aveţi, căci însuşi Dumnezeu a zis: "Nu te voi lăsa,
nici nu te voi părăsi". Pentru aceea, având bună îndrăzneală, să zicem: "Domnul este într-ajutorul meu;
nu mă voi teme! Ce-mi va face mie omul?". (Iacob 13.5, 6)
Fie găsim o cale, fie ne facem una. (Hannibal)
Fiecare ar trebui să se teamă de a muri până ce nu a făcut ceva care va trăi. (Proverb englezesc)
Fiecare prostie găseşte pe cineva care s-o facă. (Tennesse Williams)
Fii sigur că un stat în care nu există pedeapsă pentru neobrăzare şi pentru libertatea de a face orice sfârşeşte prin a se prăbuşi. (Sofocle)
Frica face lupul să fie mai mare decât în realitate. (Proverb german)
Fuga de răutate, exerciţiul cel mai la îndemână în timpul postului. Răutatea este o dispoziţie internă a
sufletului de a face rău, opusă bunătăţii. … (Teologul Teoclitos)
Gândirea este izvorul acţiunii, vieţii şi manifestării; fă izvorul curat şi totul va fi curat. (James Allen)
Gândurile care mişcă patimile animalice se fac mai cuminti şi mai slabe. 2.10
Gloria este o băutură veninoasă care face bine numai dacă e luată în doze mici. (Honoré de Balzac)
Greşeala lui Adam o fac toti umaniştii de astăzi. 5.14
Grija de trup să nu o faceţi spre poftă. 5.10
Harul dumnezeiesc completa prin foarte multe binefaceri insuficienţa naturii noastre. 4.12
Hristos nu S-a făcut cunoscut când S-a născut, ci când S-a botezat. (Sfântul Vasile cel Mare)
Iar sămânţa semănată în pământ bun este cel care aude cuvântul şi-l înţelege, deci care aduce rod şi face:
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unul o sută, altul şaizeci, altul treizeci. (Matei 13.23)
Iar de la ceasul al şaselea, s-a făcut întuneric peste tot pământul, până la ceasul al nouălea. Iar în ceasul al
nouălea a strigat Iisus cu glas mare, zicând: Eli, Eli, lama sabahtani? adică: Dumnezeul Meu,
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit? (Matei 27.45, 46)
Iar El a zis: Mergeţi în cetate, la cutare şi spuneţi-i: Învăţătorul zice: Timpul Meu este aproape; la tine vreau
să fac Paştile cu ucenicii Mei. (Matei 26.18)
Iar el, răspunzând, a zis unuia dintre ei: Prietene, nu-ţi fac nedreptate. Oare nu te-ai învoit cu mine un
dinar? (Matei 20.13)
Iar el, răspunzând, a zis: Doamne, lasă-l şi anul acesta, până ce îl voi săpa împrejur şi voi pune gunoi. Poate
va face rod în viitor; iar de nu, îl vei tăia. (Luca 13.8, 9)
Iar de la ceasul al şaselea, s-a făcut întuneric peste tot pământul, până la ceasul al nouălea. Iar în ceasul al
nouălea a strigat Iisus cu glas mare, zicând: Eli, Eli, lama sabahtani? adică: Dumnezeul Meu,
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit? (Matei 27.45, 46)
Iar noi toţi, privind ca în oglindă, cu faţa descoperită, slava Domnului, ne prefacem în acelaşi chip din
slavă în slavă, ca de la Duhul Domnului. (II Corinteni 3.18)
Iar Petru şi cei ce erau cu el erau îngreuiaţi de somn; şi deşteptându-se, au văzut slava Lui şi pe cei doi bărbaţi stând cu El. Şi când s-au despărţit ei de El, Petru a zis către Iisus: Învăţătorule, bine este ca noi să
fim aici şi să facem trei colibe: una Ţie, una lui Moise şi una lui Ilie, neştiind ce spune. Şi, pe când vorbea el acestea, s-a făcut un nor şi i-a umbrit; şi ei s-au spăimântat când au intrat în nor. Şi glas s-a făcut din nor, zicând: Acesta este Fiul Meu cel ales, de acesta să ascultaţi! (Luca 9.32-35)
Iar poruncile, ca nişte jaloane, ne ajută să nu rătăcim într-o parte sau într-alta, ci să facem din sufletele
noastre o iesle curată în care să Se nască Domnul Iisus Hristos. (Mitropolitul Andrei)
Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa,
blândeţea, înfrânarea, curăţia; împotriva unora ca acestea nu este lege. (Galateni 5.22, 23)
Iar sutaşul, văzând cele ce s-au făcut, a slăvit pe Dumnezeu, zicând: Cu adevărat, Omul Acesta drept a
fost. Şi toate mulţimile care veniseră la această privelişte, văzând cele întâmplate,
se întorceau bătându-şi pieptul. (Luca 23.47, 48)
Iată securea stă la rădăcina pomilor şi tot pomul care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc.
(Matei 3.10)
Iisus le-a zis: De ce vă este frică, puţin credincioşilor? S-a sculat atunci, a certat vânturile şi marea şi
s-a făcut linişte deplină. Iar oamenii s-au mirat, zicând: Cine este Acesta că şi vânturile şi
marea ascultă de El? (Matei 8.26, 27)
Indiferenţa este cea mai puternică armă din univers. Ea face tot ce atinge lipsit de sens. Iubirea şi ura nu au
nicio şansă împotriva ei. (Joan Vinge)
Ingineria este arta sau ştiinţa de a face util. (Samuel C. Florman)
Inteligenţa este ca un râu; cu cât este mai adânc, cu atât face zgomot mai puţin. (Proverb englezesc)
Inteligenţa este ceea ce foloseşti când nu ştii ce să faci. (Jean Piaget)
Inteligenţa nu înseamnă să nu faci greşeli, ci să vezi repede cum poţi să le îndrepţi. (Bertolt Brecht)
Intrarea în iad este pe gratis, dar intrarea în rai se face cu multă osteneală. (autor necunoscut)
Ironia te face temut, dar nu popular! (Tudor Vianu)
Ironia te face temut, dar nu puternic. (Tudor Vianu)
Iubirea este o forţă care transformă şi face ca sufletul omului să fie mai bun. (Paulo Coelho)
Împărtăşania nu trebuie făcută des, nici rar, ci bine. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Împrejurarea este foarte importantă în acţiunile omeneşti, astfel încât ceea ce ar fi cel mai bine de făcut
acum, mâine ar fi zadarnic şi rău. (Axel Oxenstierna)
În ceasul acela, a zis Iisus mulţimilor: Ca la un tâlhar aţi ieşit cu săbii şi cu ciomege, ca să Mă prindeţi. În fiecare zi şedeam în templu şi învăţam şi n-aţi pus mâna pe Mine. Dar toate acestea s-au făcut ca să
se împlinească Scripturile proorocilor. Atunci toţi ucenicii, lăsându-L, au fugit. (Matei 26.55, 56)
În ceea ce mă priveşte, nu am nicio certitudine, dar privitul la stele mă face să visez. (Vincent Van Gogh)
În clipa morţii îţi dai seama cum trebuia trăită viaţa, însă e prea târziu pentru a mai face ceva. (Sfinţii Părinţi)
În lume era şi lumea prin El s-a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut. (Ioan 1.10)
În tăcere suntem inundaţi de energia lui Dumnezeu care ne ajută să facem toate lucrurile în bucurie.
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(Maica Tereza)
În viaţă nu contează câţi paşi faci pentru a atinge scopul dorit. Important este să nu te opreşti din mersul tău.
(Confucius)
În viaţa noastră nu trebuie să căutăm justificări sau motivări, ci trebuie să căutăm soluţii şi ajutor. Dacă
facem ceea ce este bine, să-I mulţumim lui Dumnezeu, iar dacă nu reuşim să facem binele,
să-I cerem în schimb ajutorul. (Părintele Alexandru Barna)
În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustia Iudeii, spunând: Pocăiţi-vă că s-a
apropiat împărăţia cerurilor. El este acela despre care a zis proorocul Isaia: "Glasul celui ce strigă
în pustie: Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui". (Matei 3.1-3)
Înfrângerea nu ne face pe noi mai slabi: ne arată doar cât suntem de slabi. (Abraham Lincoln)
Înlăuntrul nostru suntem la fel, cultura e singura care face diferenţa. (Confucius)
Întâmplarea dureroasă face pe înţelept să-şi aducă aminte de Dumnezeu, şi întristează pe măsura ei
pe cel ce a uitat de Dumnezeu. (Sfântul Marcu Ascetul)
Întreaga viaţă este experimentare. Cu cât faci mai multe experienţe, cu atât este mai bine. (Ralph Waldo
Emerson)
Întru strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat; Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină; Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui; Cel ce pui norii suirea Ta; Cel
ce umbli peste aripile vânturilor; Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc; Cel ce ai
întemeiat pământul pe întărirea lui şi nu se va clătina în veacul veacului. (Psalmi 103.2-6)
Înţelegerea te face îngăduitor. (Doamna de Staël)
Înţelepciunea înalţă capul celui smerit şi-l face să şadă între cei mari. (Ecclesiasticul 11.1)
Înţelepciunea ne opreşte să judecăm după simple aparenţe, să credem tot ce auzim, să facem tot ce putem,
să spunem tot ce ştim şi să cheltuim tot ce avem. (Contele Axel Oxenstierna)
Învaţă repede din greşelile altora, că nu ai timp să le faci tu singur pe toate. (Sigmund Freud)
Învăţaţi de la smochin pilda: Când mlădiţa lui se face fragedă şi înfrunzeşte, cunoaşteţi că vara este aproape.
Tot aşa şi voi, când veţi vedea împlinindu-se aceste lucruri, să ştiţi că El este aproape, lângă uşi.
(Marcu 13.28, 29)
Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică? 9.17
Învăţătorule bun, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică? De ce-Mi zici bun? Nimeni nu este bun
decât unul Dumnezeu. (Marcu 10.17, 18)
Învăţându-l pe altul îl faci mai bogat, fără ca tu să devii mai sărac. (Proverb indian)
Jertfa făcută în dragoste şi credinţă, asemenea rugăciunii, este cea bine primită, aduce ajutorul lui Dumnezeu,
ţine la un loc casele, înmulţeşte roadele, apără de primejdie şi ne apropie, o clipă mai devreme, de raiul în
care ne-a vrut Dumnezeu. De aceea, atunci când vrem ajutorul lui Dumnezeu, se cuvine să ne străduim şi
noi mult mai mult, şi prin efortul nostru, prin mâna noastră întinsă către Dumnezeu, să primim de la El ajutorul cel de Sus. Şi cum putem face acest lucru? Uitându-ne cu atenţie la cei din jur, făcând binele semenilor noştri şi, cu siguranţă, răsplata lui Dumnezeu nu se va lăsa aşteptată.
(Profesorul Alexandru Nemoianu)
Judecata asupra celui de o fire cu tine peste care eşti stăpân se face o sentinţă asupra ta, aşa cum este.
(Sfântul Grigorie de Nyssa)
Judecata divină ne învaţă cine suntem; sapă adânc în pământ şi ne lasă să vedem din ce anume suntem
făcuţi. (Charles Haddon Spurgeon)
La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul. Şi pământul era netocmit şi gol. Întuneric era deasupra adâncului şi Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor. Şi a zis Dumnezeu: "Să fie lumină!" Şi a fost lumină. Şi a văzut Dumnezeu că este bună lumina, şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric.Lumina a numit-o Dumnezeu ziuă, iar întunericul l-a numit noapte. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua întâi. Şi a zis
Dumnezeu: "Să fie o tărie prin mijlocul apelor şi să despartă ape de ape!" Şi a fost aşa. (Facerea 1.1-6)
La început era vrăjmaş ascuns al omului, dar Dumnezeu l-a dat pe faţă ca fiind duşman primejdios, să
nu mai poată face rău omului prin prietenii înşelătoare. (Sfântul Ioan Casian, vezi Diavolul/)
Laudele şi ocările îl înnebunesc pe om pentru că îl fac să nu mai ştie cine este. (Părintele Savatie Baştovoi)
Lenea te face să cazi în toropeală; sufletului trândav îi va fi foame. O casă şi o avere sunt moştenire de la
părinţi, iar o femeie înţeleaptă este un dar de la Dumnezeu. (Solomon 19.14, 15)
Libertatea este să facem ce trebuie, nu ce vrem. (Sfântul Vasile cel Mare)
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Libertatea vă conferă facultatea de a alege între bine şi rău, adică între datorie şi egoism. Educaţia este însă
aceea care vă învaţă să faceţi alegerea. (Giuseppe Mazzini)
Limba este un instrument ale cărui resorturi nu trebuie să le faci să scârţâie. (Rivarol)
Lipsa mustrărilor de conştiinţă, în tot ce facem, e semnul unei inimi învârtoşate, al unui obicei al omului
de a se îndreptăţi pe sine însuşi, şi de a-l critica pe aproapele sau pe Dumnezeu 9.14
Lovitura biciului face vânătaie, iar lovitura limbii frânge oasele. Mulţi au pierit de ascuţişul sabiei, dar mai
mulţi de uneltirile limbii. (Ecclesiasticul 28.18, 19)
Luarea-aminte, ca discernământ, îl ajută pe om să-şi cunoască starea lăuntrică şi să ştie la ce treaptă a
ajuns, şi astfel să vadă limpede câtă cale a străbătut, şi câte îi mai rămâne de făcut până la
împărăţia cerurilor. (Sfinţii Părinţi)
Luaţi aminte ca faptele dreptăţii voastre să nu le faceţi înaintea oamenilor ca să fiţi văzuţi de ei; altfel nu veţi
avea plată de la Tatăl vostru Cel din ceruri. Deci, când faci milostenie, nu trâmbiţa înaintea ta, cum fac
făţarnicii în sinagogi şi pe uliţe, ca să fie slăviţi de oameni; adevărat grăiesc vouă: şi-au luat plata lor.
(Matei 6.1, 2)
Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, în
Duhul, tot felul de rugăciuni şi de cereri, şi întru aceasta priveghind cu toată stăruinţa şi
rugăciunea pentru toţi sfinţfii. (Efeseni 6.17, 18)
Lucrurile măreţe se fac de obicei cu riscuri foarte mari. (Herodot)
Lumina care străluceşte în inimă descoperă o altă lumină, mai lăuntrică, mai tainică şi mai adâncă. În această
lumină, în această contemplare plină de dulceaţă, afundându-se, omul nu mai este stăpân pe sine, devine
ca un străin pentru lumea aceasta, iar lucrul acesta se face din cauza iubirii şi a plăcerii care-l copleşeşte,
datorită tainelor celor ascunse care i se descoperă. În acel timp, omul acela fiind eliberat de povara celor
trecătoare, ajunge la măsura desăvârşirii, curat şi liber de păcat. (Sfântul Macarie Egipteanul)
M-am făcut văzătorul unor realităţi, ce-mi depăşeau întelegerea. 12.1
Mai bine să faci binele şi să te mândreşti, decât să faci răul şi să te smereşti. (Patericul)
Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi. Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu ştie ce face stăpânul
său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut cunoscute.
(Ioan 15.13-15)
Mai mult face o mâncare de verdeţuri şi cu dragoste, decât un bou îngrăşat şi cu ură. (Solomon 15.17)
Majoritatea persoanelor îşi irosesc sănătatea pentru a face avere apoi pentru a o avea înapoi.
(A. J. Reb Materi)
Mă tem ca nu cumva, venind iarăşi, să mă umilească Dumnezeul meu la voi şi să plâng pe mulţi care au
păcătuit înainte şi nu s-au pocăit de necurăţia şi de desfrânarea şi de necumpătarea pe care
le-au făcut. (II Corinteni 12.21)
Mândria ne face să ne amăgim întotdeuna. Dar adânc înăuntrul nostru, dincolo de suprafaţa conştiinţei obişnuite, o voce mică şi liniştită ne spune “Ceva e în neregulă”. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi
psiholog elveţian)
Mi-am distrus toţi duşmanii, făcându-i prietenii mei, prin iertare. (Abraham Lincoln)
Mi-e teamă de greci chiar şi atunci când fac cadouri. (Virgiliu)
Mic eram între fraţii mei şi tânăr în casa tatălui meu; păşteam oile tatălui meu. Mâinile mele au făcut harpa
şi degetele mele au întocmit psaltirea. (Psalmi 151.1, 2)
Minţilor generoase nu le face plăcere să-i oprime pe cei slabi, ci mai degrabă să-i preţuiască şi să-i protejeze. (Anne Brontë)
Mireasma unui pom în floare se face simţită până departe, ca şi balsamul unei fapte bune. (în Upanishade)
Moartea Domnului s-a făcut moarte morţii. 4.11
Moartea nu se află la polul opus al vieţii, ea face parte din viaţă. (Haruki Murakami)
Muzica mă transpune fulgerător şi nemijlocit în starea sufletească în care se găsea acela care a compus-o.
Mă contopesc sufleteşte cu el şi împreună cu dânsul trec de la o stare de spirit la alta, dar de ce fac
asta, nu ştiu. (Lev Tolstoi)
Nebunia înseamnă să faci acelaşi lucru în mod repetat şi să te aştepţi să obţii alt rezultat. (Albert Einstein)
Nedreptatea zguduie conştiinţa în fiecare zi, chiar când tace cel nedreptăţit. Cei care fac nedreptate,
aşteptându-se la pedeapsă, trăiesc în fiecare zi cu frică. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
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Nicio pasiune nu fură minţii toate puterile aşa de bine cum o face frica. (Edmund Burke)
Nimeni însă nu poate să scape de la moarte, nici să plătească lui Dumnezeu preţ de răscumpărare, că răscumpărarea sufletului e prea scumpă şi niciodată nu se va putea face, ca să rămână cineva pe
totdeauna viu şi să nu vadă niciodată moartea. (Psalmi 48.7-9)
Nimeni să nu dispreţuiască tinereţile tale, ci fă-te pildă credincioşilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea,
cu duhul, cu credinţa, cu curăţia. (I Timotei 4.12)
Nimic nu este mai dulce pentru un copil decât mama. Da, copii, iubiţi-vă mama! Viaţa nu vă aduce nicio
altă dragoste care să facă atâta bine. (Euripide)
Nimic nu este prea dificil dacă împarţi în paşi mici ceea ce ai de făcut. (Henry Ford)
Nimic nu mai poate fi inventat după facerea lumii. (Petre Ţuţea)
Nimic nu-l aseamănă pe om cu Dumnezeu, ca facerea de bine. 6.11
Norocul ţi-l faci prin tine însuţi. (Bruce Springsteen)
Nu are niciun farmec să fii prudent, să te mulţumeşti cu o viaţă în care faci mai puţin decât poţi.
(Nelson Mandela)
Nu avem nevoie de minuni în viaţa noastră pentru a ne mântui. Credinţa ţine loc de minuni şi chiar face câte
odată să se întâmple minuni fără să ne dăm seama. Origen susţinea acest lucru spunând că mereu se
deschid ochii celor orbi duhovniceşte şi urechile oamenilor surzi faţă de virtute.
Nu descuraja nicodată pe cineva care progresează, indiferent cât de încet o face. (Platon)
Nu este vorba de a avea suficient timp, ci despre a-ţi face suficient timp. (Rachael Bermingham)
Nu face rele şi nu te va prinde răul. (Ecclesiasticul 7.1)
Nu faceţi nimic din duh de ceartă, nici din slavă deşartă, ci cu smerenie unul pe altul socotească-l mai de
cinste decât el însuşi. (Filipeni 2.3)
Nu îmi distrug oare duşmanii când mi-i fac prieteni? (Abraham Lincoln)
Nu întrerupe niciodată un duşman atunci când face o greşeală.(Napoleon Bonaparte)
Nu lăsa pe mâine ceea ce poţi face astăzi. (Proverb)
Nu multul face binele, ci binele face multul. (Sfinţii Părinţi)
Nu porni la drum cu cel cutezător ca să nu-ţi cadă povară, căci el nu face decât după capul său, şi nebunia
lui te va pierde. (Ecclesiasticul 8.15)
Nu slăbi în rugăciunea ta şi nu trece cu vederea a face milostenie. (Ecclesiasticul 7.11)
Nu te certa cu nimeni fără pricină, de vreme ce nu ţi-a făcut nici un rău. (Solomon 3.30)
Nu trebuie să cunfundăm (cum fac unii oameni complexaţi) orice ironie cu batjocura, desconsiderarea,
insulta. Ironia civilizată face parte din panoplia dialogului. S-au scris cărţi despre ironie (Jankélévitch). (George Pruteanu)
Nu vârsta, ci înţelepciunea te face om întreg. (Proverb indian)
Numai virtuţile fac pe om fericit, fie că sunt singure, fie împreună cu alte bunuri.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Nu cumva poate smochinul, fraţilor, să facă măsline, sau viţa de vie să facă smochine? Tot aşa, izvorul sărat nu poate să dea apă dulce. (Iacob 3.12)
Nu poţi să te faci călugăr de nu te vei face ca focul, arzând tot. (Avva Iosif cel din Panefo)
Nu trebuie să lucrezi pentru a face bani, ci pentru a justifica viaţa. (Marc Chagall)
Nu trebuie să ne întristăm când păţim ceva rău, ci când facem ceva rău. (Sfântul Vasile cel Mare)
Nu trupul e frumos, ci alcătuirea şi înflorirea cu care sulfletul colorează trupul; iubeşte dar sufletul care
face ca şi trupul să fie frumos. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nu-ţi fie frică să faci un pas mare. Nu poţi trece o prăpastie din două sărituri mici. (David Lloyd George)
O linguriţă de isteţime face uneori cât un car de putere. (Liviu Rebreanu)
O mamă ne iartă toate greşelile, chiar şi câteva pe care nu le-am comis. (Robert Brault)
O persoană care nu a comis niciodată erori nu a încercat niciodată nimic nou. (Albert Einstein)
Oamenii fac o mare greşeală când se îngrijesc mai mult de vas decât de floare. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Ocara de la oameni aduce întristare inimii, dar se face pricină de curăţie celui ce o rabdă.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Odată, Diogene se încălzea la soare. Alexandru Macedon, care trecea pe acolo, s-a oprit asupra lui şi a
zis: Cere-mi ce vrei tu. Diogene a răspuns: Nu-mi fă umbră. (Diogene din Sinope)
Omeneşte vorbesc, pentru slăbiciunea trupului vostru. - Căci precum aţi făcut mădularele voastre roabe
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necurăţiei şi fărădelegii, spre fărădelege, tot aşa faceţi acum mădularele voastre roabe dreptăţii, spre
sfinţire. Căci atunci, când eraţi robi ai păcatului, eraţi liberi faţă de dreptate. (Romani 6.19, 20)
Omul bine informat face cât o armată. (Napoleon Bonaparte)
Omul care descoperă pe Dumnezeu se trezeşte ca dintr-o beţie: întreaga lui viaţă i se pare o pierdere de
timp. Dar omul necredincios face şi vorbeşte lucruri vrednice de râs; dacă-i dai bani se bucură şi
dacă îl lauzi te slujeşte ca un catâr. De tânăr îşi părăseşte casa în care s-a născut şi pleacă de-şi
pierde frumuseţea şi cinstea printre străini. (Părintele Savatie Baştovoi)
Omul care este cu Dumnezeu, acela face numai bine şi cu el este tot binele, în timp ce omul fără Dumnezeu
face numai rău şi cu el este tot răul. (Sfântul Dimitrie al Rostovului)
Omul e clădit astfel încât ficţiunile îi fac o impresie mai puternică decât adevărul. (Erasmus)
Omul e făcut să trăiască între oameni. Prin urmare, ori îl educi, ori îl suporţi. (Marcus Aurelius)
Omul milostiv îşi face bine sufletului său, pe când cel fără milă îşi chinuieşte trupul său. (Solomon 11.17)
Omul n-ar trebui să facă aceeaşi prostie de două ori. Există atâta prostie, că ai de unde alege.
(Bertrand Russell)
Omul nu ajunge niciodată atât de bătrân încât să nu mai poată face încă o prostie. (Woody Allen)
Omul nu ajunge să trăiască nici o sută de ani, dar se frământă şi îşi face griji pentru o mie de ani.
(Mitropolitul Filaret)
Omul prudent îşi face bine lui însuşi, cel virtuos face bine oamenilor. (Voltaire)
Ori faci avere în lumea aceasta, ori în cealaltă; cale de mijloc nu există. (Stendhal)
Orice om îşi face propriul noroc. (Proverb franţuzesc)
Orice operă mare se face cu pasiune. (Alexandru Vlahuţă)
Orice rău aduce mai multă vătămare celui care-l face decât celui care-l îndură. (Sfântul Toma de Aquino)
Orice vale se va umple şi orice munte şi orice deal se va pleca; căile cele strâmbe se vor face drepte şi
cele colţuroase, drumuri netede. (Luca 3.5)
Orice ziar este o tarabă unde se vând publicului vorbele care-i sunt pe plac. Dacă ar exista un ziar al cocoşaţilor, ar dovedi de dimineaţă până seara frumuseţea, minunăţia, necesitatea cocoşaţilor. Un ziar
nu mai e făcut să lumineze lumea, ci ca să-i susţină părerile. (Honoré de Balzac)
Păcatul meu face să strălucească dreptatea Ta. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Părintele duhovnicesc este medierea pe care Dumnezeu o alege şi ne-o dăruieşte, pentru a ne face să
cunoaştem voinţa Sa. 9.22
Până când omul nu va duplica un fir de iarbă, natura poate râde în hohote la aşa numita lui cunoştinţă
ştiinţifică. (Thomas Alva Edison)
Pe cât de puternic este adevărul, pe atât de slabă şi de neputincioasă este minciuna. Din omul cel mai
neînsemnat, din stratul cel mai de jos al societăţii, adevărul face o personalitate ilustră. Minciuna însă,
dimpotrivă, îl înjoseşte pe om şi dintr-un om mare face un om de nimic. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Pedeapsa care face ca iadul să fie iad este durerea că sufletul L-a pierdut pe Dumnezeu.( Sfântul Alfons de
Liguori)
Pentru a face un rău nu este nevoie de mult efort, însă când vrei să săvârşeşti un bine este nevoie de voinţă,
dorinţă şi dreaptă socotinţă. (Părintele Dumitru Păduraru)
Pentru că înţelepciunea este mai sprintenă decât orice mişcare, ea pătrunde şi îşi face loc pretutindeni prin
curăţia ei. Ea este suflul puterii lui Dumnezeu, ea este curata revărsare a slavei Celui Atotputernic, astfel
că nimic nu poate s-o mânjească. Ea este strălucirea luminii celei veşnice şi oglinda fără pată a lucrării
lui Dumnezeu şi chipul bunătăţii Sale. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 7.24-26)
Pentru că noi toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, ca să ia fiecare după
cele ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău. (II Corinteni 5.10)
Pentru ce ai făcut răul şi n-ai făcut binele, suflete? Lacrimile celor pe care i-ai îndurerat se vor scula
asupra ta la Judecată. (Părintele Savatie Baştovoi)
Pentru ce dracii se tem de tine? De când m-am făcut călugăr, mă nevoiesc ca să nu las mânia să se suie
până la gâtlejul meu. (Avva Isidor)
Poate că definiţia eroismului şi a sfinţeniei nu este decât aceasta: să faci imposibilul posibil. (Părintele
Nicolae Steinhardt)
Pocăinţa pentru păcate se face toată viaţa, nu doar într-un timp anume, ci toată viaţa. Pocăinţa devine lucrătoare în momentul în care nu mai săvârşeşti păcatul. (Sfântul Vasile cel Mare)
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Postul este doctorul sufletelor noastre, îl face pe fiecare să ia aminte la sine însuşi şi-l învaţă să-şi amintească de toate lipsurile vieţii sale. (Sfântul Simeon Noul Teolog)
Postul face parte din modelul de a fi creştin. 10.10
Postul face sufletul mai cuviincios, sfinţeşte cugetarea, alungă dracii. 2.10
Povara zilei de mâine, adăugată celei de azi, poate face să se clatine şi omul cel mai puternic.
(Thomas Carlyle)
Preadesfrânaţilor! Nu ştiţi, oare, că prietenia lumii este duşmănie faţă de Dumnezeu? Cine deci va voi să fie
prieten cu lumea se face vrăjmaş lui Dumnezeu. (Iacob 4.4)
Precum şi este scris: "Făcutu-s-a omul cel dintâi, Adam, cu suflet viu; iar Adam cel de pe urmă cu duh dătător de viaţă"; dar nu este întâi cel duhovnicesc, ci cel firesc, apoi cel duhovnicesc. Omul cel dintâi
este din pământ, pământesc; omul cel de-al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, aşa sunt şi
cei pământeşti; şi cum este cel ceresc, aşa sunt şi cei cereşti. Şi după cum am purtat chipul celui pământesc, să purtăm şi chipul celui ceresc. (I Corinteni 15.45-49)
Prefer să deranjez cu adevărul decât să fac pe plac cu linguşiri. (Seneca)
Prieteni are cel ce ştie să şi-i facă! (Ioan Slavici)
Primul pas spre bine este acela de a nu face rău. (Benjamin Franklin)
Prin credinţă, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a ales mai bine să pătimească cu poporul lui Dumnezeu, decât să aibă dulceaţa cea trecătoare a păcatului, socotind că batjocorirea pentru Hristos este mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, fiindcă se uita la răsplătire.
(Evrei 11.24-26)
Prin jertfă, Iisus Hristos ni se alătură, face parte din fiinţa noastră şi trăieşte în noi. 9.5
Prin porunci, Domnul face nepătimaşi pe cei care le împlinesc, iar prin dumnezeieştile dogme le dăruieşte
luminarea cunoştinţei. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Problema cu internetul este că îţi oferă orice, material de încredere şi material aiuritor. Problema este, aşadar, cum facem diferenţa între ele. (Umberto Eco)
Procedează întotdeauna corect, vei face plăcere unora şi vei produce uimire altora. (Mark Twain)
Progresul sufletului constă în a face din dragoste ceea ce ar trebui făcut din datorie. (Vladimir Ghika)
Prostia altora nu ne face mai deştepţi. (Napoleon Bonaparte)
Prostul face ce poate ca să nu treacă neobservat. (Tudor Muşatescu)
Putem studia cât poftim, totuşi nu-L putem cunoaşte pe Domnul câtă vreme nu vom vieţui după
poruncile Lui, căci nu prin stiinţă, ci prin Duhul Sfânt se face cunoscut Domnul. 1.1
Rămân un clovn, nimic mai mult. Asta mă face să fiu superior unui politician. (Charlie Chaplin)
Raţionamentele minţii se fac din experienţe sigure şi repetate. (Mihail V. Lomonosov)
Răul făcut altuia să-l aştepţi şi tu la rândul tău. (Seneca)
Răul pe care l-am făcut, gândit sau pe care l-am intenţionat, se va răzbuna pe sufletele noastre. (Carl
Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)
Răzbunându-te, te faci egalul adversarului; iertându-l, te arăţi superior. (Francis Bacon)
Ridicat-am ochii mei la munţi, de unde va veni ajutorul meu. Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut
cerul şi pământul. (Psalmi 120.1, 2)
Rugăciunea e mai puternică decât oricând atunci când este făcută fără cuvinte. (Samuel Chadwick)
Rugăciunea face pe om Biserică a lui Dumnezeu, dar şi preot al Lui, căci şi Hristos însuşi se află în sufletul
care se roagă împreună cu Duhul Sfânt, care se roagă cu suspine negrăite în noi sau se întipăreşte în
eul nostru în rugăciune, pentru că biserica nu este numai locul unde se roagă omul, ci şi locul unde se
află Hristos. (Părintele Dumitru Stăniloae)
Să facă ce e bine, să se înavuţească în fapte bune, să fie darnici, să fie cu inimă largă, agonisindu-şi lor bună
temelie în veacul viitor, ca să dobândească, cu adevărat, viaţa veşnică. (II Timotei 6.18, 19)
Să nu cumva să mijlociţi şi să fiu lipsit de bucuria de a fi mucenic. Sunt grâul lui Dumnezeu, lăsaţi-mă să
fiu măcinat de dinţii fiarelor, ca să mă fac pâine neprihănită lui Hristos. (Sfântul Ignatie Teoforul)
Să nu invocăm libertatea pentru a justifica răul pe care-l facem. (Sfinţii Părinti)
Să nu ne socotim mai mici pentru că nu facem minuni. N-am avea niciun câştig de-am face minuni, după
cum nu pierdem nimic dacă nu facem, dacă ducem o viaţă virtuoasă. Dacă facem minuni, noi suntem
datornicii lui Dumnezeu. Dacă însă ducem o viaţă virtuoasă, plină de fapte bune, atunci Dumnezeu ne
este dator. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
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Să nu spui tot ce ştii, să nu faci tot ce poţi, să nu crezi tot ce auzi, să nu dai tot ce ai.(Părintele Paisie Olaru)
Să nu te faci vrăjmaş în loc de prieten, că numele rău ruşine şi ocară va moşteni; aşa este păcătosul cel cu
două limbi. (Ecclesiasticul 6.1)
Să sărbătorim necontenit şi să nu facem niciun păcat; aceasta-i sărbătoarea. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Să se silească omul a-şi obişnui sufletul cu bunătatea, din care să facă o datorie.
(Sfântul Macarie Egipteanul)
Să suferi în tăcere este unica lecţie care face să o învăţăm în această viaţă. (Vincent van Gogh)
Se cuvine să te mărturiseşti fără ruşinare, căci ruşinarea pe care o înfrângi când te mărturiseşti îţi aduce
mărire şi dar de la Dumnezeu. De ce te ruşinezi păcătosule? Când ai făcut păcatul nu te-ai
ruşinat şi acum când cauţi să-l uşurezi, te ruşinezi? Nu ştii că ruşinea aceasta este de la diavol, care când face păcatul îţi dă îndrăzneală şi neruşinare, iar când îl mărturiseşti îţi dă
frică şi ruşinare? ….. (Sfântul Nicodim Aghioritul, vezi Păcatul/)
Se pare aşadar că oamenii sunt mult mai predispuşi să se răzbune decât să facă o faptă bună.
(Baruch Spinoza)
Se ştie că un profesor bun e cel care te face ca lucrurile grele să ţi se pară uşoare. (Grigore Moisil)
Secretul fericirii nu este să faci ceea ce îţi place, ci să-ţi placă ceea ce trebuie să faci. (James Matthew
Barrie)
Secretul mântuirii este de fapt păstrarea minţii ocupate pentru a nu ne purta gândurile spre patimi; ori
munca ne concentrează gândurile spre ceea ce facem, iar rugăciunea ne înalţă mintea către
Dumnezeu. (Sfinţii Părinţi)
Sfânta Cruce este măsura paşilor pe care-i facem noi spre veşnicia lui Dumnezeu. (Părintele Dumitru
Păduraru)
Simţămintele generoase fac din om o făptură sublimă. (Honoré de Balzac)
Simţul umorului face parte din arta de a conduce, de a te înţelege cu oamenii, de a duce lucrurile la bun
sfârşit. (Dwight David Eisenhower)
Singurul mod de a realiza lucruri minunate e să iubeşti ceea ce faci. (Steve Jobs)
Spune-mi, Doamne, trebuie să fac acest lucru, sau nu? 6.5
Strămutarea din tine în Hristos, a-L avea pe El în inima ta, a-L face pe El inima ta. 9.7
Succesul este simplu. Fă ceea ce este potrivt, pe calea potrivită, la timpul potrivit. (Arnold H. Glasow)
Suferinţa îl face mai puternic doar pe cel puternic, iar pe cel slab îl face şi mai slab. (Lion Feuchtwanger)
Sunt unii oameni care nu pot spune adevărul. Unii care nu pot spune o minciună şi mulţi alţii care nu pot
face diferenţa între adevăr şi minciună. (Plutarh)
Sunt un om liber şi fac ce vreau, nu mă tem de oameni! (După 12 ani de temniţă, întrebat dacă se supune
orânduirii comuniste, părintele Iustin Pârvu a răspuns: Sunt un om liber şi fac ce vreau, nu mă tem de
oameni! Acest cuvânt l-a costat alţi 5 ani de temniţă grea.)
Suntem ceea ce facem în mod repetat. De aceea măiestria nu este un dat, ci o deprindere. (Aristotel)
Speranţa înşeală mai mulţi oameni decât o face şarlatania. (Vauvenargues)
Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam. Căci Fiul
Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut. (Luca 19.9, 10)
Şi binevestind cetăţii aceleia şi făcând ucenici mulţi, s-au înapoiat la Listra, la Iconiu şi la Antiohia, întărind
sufletele ucenicilor, îndemnându-i să stăruie în credinţă şi (arătându-le) că prin multe suferinţe trebuie
să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu. Şi hirotonindu-le preoţi în fiecare biserică, rugându-se cu postiri,
i-au încredinţat pe ei Domnului în Care crezuseră. (Faptele Apostolilor 14.21-23)
Şi când Mielul a deschis pecetea a şaptea, s-a făcut tăcere în cer, ca la o jumătate de ceas.
(Apocalipsa 8.1)
Şi cele semănate între spini sunt cei ce ascultă cuvântul, dar grijile veacului şi înşelăciunea bogăţiei şi poftele
după celelalte, pătrunzând în ei, înăbuşă cuvântul şi îl fac neroditor. (Marcu 4.18, 19)
Şi celui sărac întinde-i mâna ta, ca binecuvântarea ta să fie desăvârşită. Dărnicia ta să atingă pe toţi cei în
viaţă şi chiar morţilor fă-le parte de dărnicia ta. (Ecclesiasticul 7.34, 35)
Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din
Tatăl, plin de har şi de adevăr. (Ioan 1.14)
Şi cuvintelor tale fă jug şi cumpănă şi gurii tale fă-i uşă şi încuietoare. (Ecclesiasticul 28.28)
Şi de ai făcut lucruri bune, nu te lăuda. (Neagoe Basarab)
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Şi deşteptându-se din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat la el pe logodnica sa. Şi fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut,
Căruia I-a pus numele Iisus. (Matei 1.24, 25)
Şi deşteptându-se temnicerul şi văzând deschise uşile temniţei, scoţând sabia, voia să se omoare, socotind că
cei închişi au fugit. Iar Pavel a strigat cu glas mare, zicând: Să nu-ţi faci nici un rău, că toţi suntem aici.
Iar el, cerând lumină, s-a repezit înăuntru şi, tremurând de spaimă, a căzut înaintea lui Pavel şi a lui Sila;
şi scoţându-i afară (după ce pe ceilalţi i-a zăvorât la loc), le-a zis: Domnilor, ce trebuie să fac ca să mă
mântuiesc? (Faptele Apostolilor 16.27-30)
Şi dându-i-se voie, Pavel, stând în picioare pe trepte, a făcut poporului semn cu mâna. Şi făcându-se mare
tăcere, a vorbit în limba evreiască, zicând: Bărbaţi fraţi şi părinţi, ascultaţi acum, apărarea mea
faţă de voi! (Faptele Apostolilor 21.40, 22.1)
Şi după ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în ţara aceea, şi el a început să ducă lipsă. (Luca 15.14)
Şi după ce au luat, cârteau împotriva stăpânului casei, zicând: Aceştia de pe urmă au făcut un ceas şi
i-ai pus deopotrivă cu noi, care am dus greutatea zilei şi arşiţa. (Luca 20.11, 12)
Şi iată s-a făcut cutremur mare, că îngerul Domnului, coborând din cer şi venind, a prăvălit piatra şi şedea
deasupra ei. Şi înfăţişarea lui era ca fulgerul şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Şi de frica lui
s-au cutremurat cei ce păzeau şi s-au făcut ca morţi. (Matei 28.2-4)
Şi iată un om având mâna uscată. Şi L-au întrebat, zicând: Cade-se, oare, a vindeca sâmbăta? Ca să-L învinuiască. El le-a zis: Cine va fi între voi omul care va avea o oaie şi, de va cădea ea sâmbăta în
groapă, nu o va apuca şi o va scoate? Cu cât se deosebeşte omul de oaie! De aceea se cade
a face bine sâmbăta. (Matei 12.10-12)
Şi m-am uitat când a deschis pecetea a şasea şi s-a făcut cutremur mare, soarele s-a făcut negru ca un sac
de păr şi luna întreagă s-a făcut ca sângele, şi stelele cerului au căzut pe pământ, precum smochinul îşi
leapădă smochinele sale verzi, când este zguduit de vijelie. Iar cerul s-a dat în lături, ca o carte de piele
pe care o faci sul şi toţi munţii şi toate insulele s-au mişcat din locurile lor. (Apocalipsa 6.12-14)
Şi s-a făcut război în cer: Mihail şi îngerii lui au pornit război cu balaurul. Şi se războia şi balaurul şi îngerii
lui. Şi n-a izbutit el, nici nu s-a mai găsit pentru ei loc în cer. Şi a fost aruncat balaurul cel mare, şarpele
de demult, care se cheamă diavol şi satana, cel ce înşeală pe toată lumea, aruncat a fost pe pământ
şi îngerii lui au fost aruncaţi cu el. (Apocalipsa 12.7-9)
Şi S-a schimbat la faţă, înaintea lor, şi a strălucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca
lumina. (Matei 17.2)
Şi sfârşindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către El: Nu mai au vin. A zis ei Iisus: Ce ne priveşte pe mine şi pe
tine, femeie? Încă n-a venit ceasul Meu. Mama Lui a zis celor ce slujeau: Faceţi orice vă va spune.
(Ioan 2.3-5)
Şi socoteşti tu, oare, omule, care judeci pe cei ce fac unele ca acestea, dar le faci şi tu, că tu vei scăpa de
judecata lui Dumnezeu? Sau dispreţuieşti tu bogăţia bunătăţii Lui şi a îngăduinţei şi a îndelungii
Lui răbdări, neştiind că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă? (Romani 2.3, 4)
Şi tu, Capernaume: N-ai fost înălţat până la cer? Până la iad te vei coborî. Căci de s-ar fi făcut în Sodoma
minunile ce s-au făcut în tine, ar fi rămas până astăzi. Dar zic vouă că pământului Sodomei îi va fi mai
uşor în ziua judecăţii decât ţie. (Matei 11.23, 24)
Ştiinţa îl face pe savant, raţiunea îl face pe om; ştiinţa aparţine câtorva, raţiunea este a tuturor.
(Henri Lacordaire)
Ştiinţa puţină îi face pe oameni pretenţioşi, în timp ce ştiinţa multă îi face modeşti. (Leonardo da Vinci)
Ştiinţa nu este decât arta de a făuri iluzii adevărate. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)
Talentul tău este darul lui Dumnezeu pentru tine. Ceea ce faci din el este darul tău pentru Dumnezeu.
(Leo Buscaglia)
Tăcerea este o virtute care ne face plăcuţi semenilor noştri. (Samuel Butler)
Teama a ucis milioane de oameni. Faceţi astfel încât credinţa să devină mai puternică decât teama.
(Joseph Murphy)
Toată lumea face erori pe care să le impute altora: asta înseamnă să faci politică. (Georges Clemenceau)
Toate interesele raţiunii mele, speculative ca şi practice, se combină în următoarele trei întrebări: 1. Ce pot
să ştiu? 2. Ce am de făcut? 3. La ce pot spera? (Immanuel Kant)
Tot ce face omul cu voia sa liberă, îl apropie sau îl depărtează de Dumnezeu. 9.21
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Totuşi, fiindcă văduva aceasta îmi face supărare, îi voi face dreptate, ca să nu vină mereu să mă supere.
(Luca 18.5)
Trebuie să deschidem uşa larg şi să facem acei paşi care ne pot conduce mai adânc în experienţă.
(James Redfield)
Trebuie să ne folosim de fiecare întâmplare din viaţa noastră pentru a dobândi răsplata cea bună a alegerii
pe care o facem. Este de neaparată trebuinţă să învăţăm cum să folosim fiecare din întâmplările
care vin peste noi, pentru ca printr-o bună vieţuire raţională să ajungem la viaţa veşnică.
(Cuviosul Clement Alexandrinul)
Trebuie să-L primim pe Dumnezeu aşa cum este El, iar neputinţa mea de a mă ridica la El, să nu-mi permită nicicând să vorbesc altfel despre Dumnezeu, de cum a făcut-o El. Neputinţa de a mă ridica la
Dumnezeu, să nu-mi permită să-L cobor pe Dumnezeu. Ce altceva este secularizarea, dacă nu neputinţa de a-L înţelege pe Dumnezeu şi pogorârea lui Dumnezeu între noi? ….
(Episcopul vicar patriarhal Sebastian Ilfoveanu, vezi Dumnezeu/)
Trecându-i într-una cu vederea, faci din prost un obraznic. (Publilius Syrus)
Trupul poate să supravieţuiscă şi fără carne şi toate celelalte. Problema pleacă tot din mintea noastră;
acolo se petrec dorinţele de a mânca de frupt în zi de post şi tot acolo se găsesc şi argumentele
pentru care am fi îndreptăţiţi să nu postim. Aşa dar, să ne cercetăm fiecare şi să vedem ceea ce
putem face şi ce nu. … (vezi Trupul/)
Tu fii treaz în toate, suferă răul, fă lucru de evanghelist, slujba ta fă-o deplin! (II Timotei 4.5)
Un avantaj în a fi dezordonat, este că tot timpul faci descoperiri interesante. (A. A. Milne)
Un inteligent observă tot timpul, un prost face tot timpul observaţii. (Heinrich Heine)
Un înţelept face din veninul său interior remediu pentru sine; sau precept de tămăduire pentru semeni… Însă
cine nu se luptă contra Răului, s-a şi predat inamicului. (Constantin Brâncuşi)
Un lucru făcut de mână de meşter este vrednic de laudă, dar conducătorul poporului să fie iscusit la cuvânt.
(Ecclesiasticul 9.17)
Un minut de îndoială face cât o veşnicie de suferinţă. (Honoré de Balzac)
Un mormânt scump este imaginea unei averi prefăcute în piatră. (Anaxagora)
Un om bun poate face dintr-o zi întunecată o zi luminată. (Sfinţii Părinţi)
Un om de geniu nu face greşeli. Erorile lui sunt voluntare şi sunt portaluri ale descoperirii. (James Joyce)
Un om de ştiinţă bun este o persoană cu ideii originale. Un inginer bun este o persoană care face un proiect
care funcţionează cu cât mai puţine idei originale posibil. (Freeman Dyson)
Un om, în general, are două motive pentru a face un lucru. Unul care sună bine şi unul real.
(John Pierpoint Morgan)
Un singur lucru face visele imposibile: frica de eşec. (Paulo Coelho)
Un slujitor al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând faţă cu toţi, destoinic să dea învăţătură, îngăduitor, certând cu blândeţe pe cei ce stau împotrivă, ca doar le va da Dumnezeu pocăinţă spre cunoaşterea adevărului, şi ei să scape din cursa diavolului, de care sunt prinşi, pentru a-i face voia.
(II Timotei 2.24-26)
Un ziar este cherestea făcută flexibilă. Este cerneală transformată în cuvinte şi imagini. Este conceput, se
naşte, creşte şi moare de bătrâneţe într-o singură zi. (Jim Bishop)
Un ziar este un mecanism pentru a-l face pe ignorant şi mai ignorant şi pe nebun mai nebun. (Scriitorul
american Henry Louis Mencken)
Unde se face semnul crucii, răutatea nu mai are nicio putere. (Sfântul Atanasie cel Mare)
Uneori, când inventezi, faci şi greşeli. E cel mai bine să le recunoşti imediat şi să mergi mai departe îmbunătăţindu-ţi inovaţiile. (Steve Jobs)
Unirea, Naţiunea a făcut-o! (Mihail Kogălniceanu)
Unui om bogat i-a rodit din belsug ţarina. Şi el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n-am unde să adun
roadele mele? Şi a zis: Aceasta voi face: Voi strica jitniţele mele şi mai mari le voi zidi şi voi strânge acolo
tot grâul şi bunătăţile mele. …. Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi? Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună comori sieşi şi nu se
îmbogăţeşte în Dumnezeu. (Luca 12.16-21)
Vai de cei viteji la băut vin şi meşteri la făcut băuturi îmbătătoare! (Isaia 5.22)
Vai de feciorii răzvrătiţi, zice Domnul, vai de cei ce fac planuri fără Mine, care fac legăminte ce nu sunt în
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Duhul Meu, ca să grămădească păcate peste păcate. (Isaia 30.1)
Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen, dar aţi lăsat
părţile mai grele ale Legii: judecata, mila şi credinţa; pe acestea trebuia să le faceţi şi pe acelea
să nu le lăsaţi. (Matei 23.32)
Vai vouă, celor ce aţi pierdut răbdarea! Ce veţi face când vă va cerca Domnul? (Ecclesiasticuul 2.15)
Varga şi certarea aduc înţelepciune, iar tânărul care este lăsat (în voia apucăturilor lui) face ruşine maicii sale.
(Solomon 29.15)
Văzând însă poporul că Moise întârzie a se pogorî din munte, s-a adunat la Aaron şi i-a zis: "Scoală şi ne
fă dumnezei, care să meargă înaintea noastră, căci cu omul acesta, cu Moise, care ne-a scos din
ţara Egiptului, nu ştim ce s-a întâmplat". (Ieşirea 32.1)
Viaţa e 90% cum ţi se dă şi 10% cum ţi-o faci. (Autorul cărţii Scrisori Caterinei, preotul ortodox
american, Charlie W. Shedd)
Viaţa este darul lui Dumnezeu pentru noi. Modul în care o trăim este darul pe care noi îl facem lui
Dumnezeu. (Michelangelo)
Viclenia face mai mult rău decât răutatea. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Vicleşugul este mai rău decât răutatea pentru că răul se numeşte acela care face prost răul, iar viclean se
numeşte acela ce face rău cu amăgire şi cu adâncă socotinţă. (Teofilact, un alt învăţat al Bisericii)
Viitorul este suma paşilor pe care îi faci, inclusiv a celor mici, ignoraţi sau luaţi în râs. (Henri Coandă)
Virtutea nu este făcută să stea singură. Cel ce o practică va avea vecini. (Confucius)
Voinţa care tinde către cunoaştere nu se mulţumeşte niciodată cu un lucru gata făcut. (Giordano Bruno)
Vrei să-i faci rău cuiva? Nu-l bârfi, ridică-l în slăvi. (André Siegfried)
Zadarnic vei vrea să-l înveţi pe cel ce nu e dornic să fie învăţat, dacă nu-l vei fi făcut mai întâi dornic de a
învăţa. (Jan Amos Comenius)
Zâmbim pentru că suntem fericiţi, dar zâmbetul în sine ne face totodată să ne simţim fericiţi.(Michael Lewis)
Zgomotul nu dovedeşte nimic: uneori găina face un ou şi cotcodăceşte de parcă ar fi ouat o planetă întreagă.
(Mark Twain)
Zis-a Amma: Bine este a nu te mânia. De ce urăşti pe omul care te-a mâhnit? Nu el ţi-a făcut nedreptate,
ci diavolul. Urăşte boala, nu pe cel bolnav.
Zis-a Avva Ilie: De nu va căuta mintea cu trupul, în zadar este osteneala, căci de iubeşte cineva necazul,
mai pe urmă i se face lui spre bucurie şi odihnă.
Zis-a Avva Isidor: Viaţa fără cuvânt mai mult foloseşte decât cuvântul fără viaţă. Căci viaţa chiar şi în
tăcere foloseşte. Cuvântul chiar şi strigând supără. Dar dacă şi cuvântul şi
viaţa se vor întâlni, fac o icoană a toată înţelepciunea.
Zis-a Avva Petru: Nu se cade să ne înălţăm când Domnul va face ceva prin noi, ci mai degrabă să
mulţumim că ne-am învrednicit să fim chemaţi de Dumnezeu.
Zis-a Avva Pimen: Mai mare dragoste nu este cu putinţă să afle cineva decât să-şi pună sufletul pentru
aproapele său. De va auzi un cuvânt rău de mâhnire, dar nu-l va zice, sau de i se va face nedreptate
şi va suferi, dar nu va răsplăti, unul ca acesta îşi pune sufletul pentru aproapele.
Zis-a Avva Teodor: Lucrul mâinilor îl avem sub lucrul sufletului, dar acum s-a făcut lucrul sufletului sub
lucrul mâinilor.
Zis-a Avva Xantie: Tâlharul pe cruce era şi cu un cuvânt s-a îndreptat, iar Iuda apostol împreună era
numărat şi într-o noapte a pierdut toată osteneala, coborându-se din cer în iad.
Drept aceea, nimeni făcând bine să nu se fălească, fiindcă toţi cei ce au nădăjduit în sineşi au căzut.
Ziua în care te decizi să faci un lucru important este ziua ta norocoasă. (Proverb japonez)
A fi aproape sau departe de Dumnezeu depinde doar de om, deoarece Dumnezeu este pretutindeni.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
A fi conştient că eşti ignorant este un mare pas spre educaţie. (Benjamin Disraeli)
A fi creştin 4.15, 5.5, 5.9, 8.4, 9.7
A fi creştin înseamnă a coborî Absolutul la nivel cotidian. (Petre Ţuţea)
A fi e o ficţiune inventată de cei care suferă de devenire. (Coleman Dowell)
A fi incapabil de entuziasm este un semn de mediocritate. (Honoré de Balzac)
A fi inteligent presupune a folosi şi inteligenţa altora. (Richard Aladjemoff)
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A fi într-o minoritate, chiar şi o minoritate de unul, nu te face nebun. (George Orwell)
A fi liber înseamnă a fi stăpân pe tine. (Henri Lacordaire)
A fi mânios înseamnă să te răzbuni pe tine însuţi pentru greşelile altora. (Alexander Pope)
A fi om al vremii tale înseamnă şi a îndrepta relele vremii tale, nu a te adapta la ele sau a le promova. (Mitropolitul
Antonie Plămădeală)
A fi patriot nu e un merit, e o datorie. Numai cine nu socoate iubirea de Ţară drept o datorie e în stare să se laude
cu ea. (George Topârceanu)
A fi poet este o condiţie şi nu o profesie. (Robert Frost)
A fi religios înseamnă a fi găsit un răspuns la întrebarea: “Care este capătul, nu însă scopul vieţii. (Michel de
Montaigne)
A fi religios înseamnă a găsi adevăratul sens al vieţii. (Albert Einstein)
A fi sfânt este datoria oricărui creştin, a fiecărui om. (Papa Benedict-XVI)
A fi/ „A arătat cu certitudine că Evanghelia lui Hristos este actuală şi vie“. Fragment din predica părintelui
Boris Bobrinskoi la înmormântarea lui Olivier Clément (Ziarul Lumina din 23.12.2014)
A avea voinţă nu înseamnă să spui că vrei, înseamnă să te ţii de treabă. (André Maurois)
A cunoaşte Esenţa Divină – acesta este cel mai înalt ţel al sufletului trimis de Creator pe Pământ! (Pitagora)
A defini înseamnă a exclude şi a nega. (Jose Ortega y Gasset)
A defini înseamnă a limita. (Oscar Wilde)
A face bine nu-i niciodată rău. (Sfinţii Părinţi)
A face înseamnă a fi. (Voltaire)
A face pe prostul la timpul potrivit este cea mai mare înţelepciune. (Cicero)
A gândi, a cugeta, e tot secretul voinţei, ca şi al memoriei. (William James)
A greşi e omeneşte, a ierta e dumnezeieşte. (Alexander Pope)
A greşi e omeneşte, a pluti – divin. (Woody Allen)
A ierta e o manieră teribilă de a te răzbuna. (Cezar Petrescu)
A iubi înseamnă a fi în comunicare cu celălalt şi a descoperi în el scânteia lui Dumnezeu. (Paulo Coelho)
A iubi pe cel drag este un lucru al firii; a iubi pe vrăjmaş este un lucru al harului. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
A merge cu un prieten prin întuneric, este mult mai bine decât a merge singur prin lumină, pentru că un prieten
ştie să te asculte, poate să te ierte şi să te înţeleagă mai bine decât un necunoscut, atunci când îi greşeşti.
(Scriitoarea americană Helen Keller, născută oarbă şi surdă)
A nu face binele înseamnă a face răul. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
A nu-ţi respecta duşmanul înseamnă a pierde o şansă de a-l învinge. (Lucian Blaga)
A observa liniştea şi a respira profund şi calm este cel mai uşor mod de a-ţi deschide inima. (Paul Ferrini)
A păcătui este o treabă umană, a justifica păcatele este o treabă diavolească. (Lev Tolstoi)
A petrece (a cheltui) timpul are conotaţia unei finalităţi, este fără întoarcere. (Herbert Harris)
A ponegri pe altul e cea mai mare crimă. (Părintele Vichentie Mălău)
A poseda un mare intelect nu este o cale spre fericire. (Stephen Fry)
A răspunde agresiunii prin nonviolenţă e un act de voită indiferenţă, dar de indiferenţă bine practicată.
(Andrei Pleşu)
A repeta aceleaşi succese înseamnă a întârzia în dezvoltare. (Miroslav Bustruc)
A spune adevărul, este cel mai mare dar al iubirii. (Patriarhul Fotie)
A suferi înseamnă a avea un secret comun cu Dumnezeu. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
A şti la scară umană poate fi folositor, dar în niciun caz mântuitor. (Petre Ţuţea)
A şti să iei o hotărâre este o mare artă.(Stendhal)
A şti să suferi înseamnă a putea iubi totul. (Vladimir Ghika)
A te apropia neîncetat de perfecţiunea absolută este o nevoie înnăscută, o necesitate impusă omului, este o
datorie. (Marie d’Agoult)
A te lupta cu tine însuţi este cel mai greu război – a te învinge este cea mai frumoasă victorie. (Friedrich von
Logau)
A te lupta cu tine însuţi este lupta cea mai grea. A te învinge pe tine însuţi este biruinţa cea mai frumoasă.
(Gottfried Wilhelm von Leibniz)
A te transforma pe tine însuţi şi a te desface în vitrina tiparului altfel de cum eşti, este culmea artei.
(Gala Galaction)
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A trăi fără speranţă înseamnă să încetezi să trăieşti. (Dostoievski)
A trăi o viaţă de succes este un lucru care se învaţă. (Herbert Harris)
A uita este marele secret al firilor tari şi creatoare, a uita asemenea naturii care nu-şi cunoaşte trecutul, care
reîncepe neîncetat tainele zămislirilor ei neobosite. (Honoré de Balzac)
A urmări gândurile unui om de seamă – este ştiinţa cea mai interesantă. (Alexandr Sergheevici Puşkin)
A zis deci iarăşi Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă: Eu sunt uşa oilor. Toţi câţi au venit mai înainte de Mine
sunt furi şi tâlhari, dar oile nu i-au ascultat. Eu sunt uşa: de va intra cineva prin Mine, se va mântui;
şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla. (Ioan 10.7-9)
A-i iubi pe vrăjmaşi, înseamnă a-L iubi pe Dumnezeu. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
A-şi impune voinţa altora înseamnă forţă. A şi-o impune sie însuşi înseamnă forţă superioară. (Lao Tse)
Abilitatea prin care guşti o glumă făcută ţie, şi nu cea de a face o glumă, este cea care-ţi dovedeşte simţul
umorului. (Max Eastman)
Absolutul poate fi cunoscut? Poate! Când? Niciodată! (Henri Wald)
Acceptarea, toleranţa şi iertarea sunt lecţiile ce ne străbat întreaga viaţă. (Jessica Lange)
Acela a cărui comportare depinde de opinia publică nu e niciodată sigur de el însuşi.
(Jean-François Marmontel)
Acela care nu practică virtutea decât în speranţa de a dobândi o mare faimă este foarte aproape de viciu.
(Napoleon Bonaparte)
Acela (Ioan) era făclia care arde şi luminează, şi voi aţi voit să vă veseliţi o clipă în lumina lui. Iar Eu am mărturie mai mare decât a lui Ioan; căci lucrurile pe care Mi le-a dat Tatăl ca să le săvârşesc, lucrurile acestea
pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis. (Ioan 5.35, 36)
Acolo unde este biserica, acolo este cea mai sigură casă a cugetului nostru. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Acolo unde ia sfârşit creatura, începe Fiinţa luiDumnezeu. Tot ceea ce Dumnezeu pretinde în mod expres, este
să ieşi din tine însuţi, în măsura în care eşti creatură, şi să-L laşi pe Dumnezeu să fie Dumnezeu în tine.
(Meister Eckhart)
Acolo unde interesul dictează, acolo nu există adevăr. (Mihai Eminescu)
Acolo unde nu este viziune, oamenii pier. (Stephen R. Covey)
Acolo unde sfânta pietate e alungată, domneşte desfrâul. (Publilius Syrus)
Acolo unde străluceşte privirea, e de prisos diamantul. (Victor Hugo)
Acţiunea este adevărata măsură a inteligenţei. (Napoleon Hill)
Acţiunea este ultimul refugiu al celor care nu pot visa. (Oscar Wilde)
Acţiunea fără cunoaştere este inutilă, iar cunoaşterea fără acţiune este zadarnică. (Abu Bakr)
Acţiunea înseamnă caracter. (Francis Scott Key Fitzgerald)
Acţiunea pripită este uşor executabilă, acţiunea prudentă cere judecată. (Kalidasa)
Acţiunile sunt cea mai bună traducere a gândurilor. (James Joyce)
Acum este judecata acestei lumi; acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Iar Eu, când Mă voi înălţa de pe pământ, îi voi trage pe toţi la Mine. (Ioan 12.31, 32)
Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui; peste munţi vor sta ape. (Psalmi 103.7)
Adesea, omul îşi este singur cel mai mare duşman. (Cicero)
Adeseori abţinerea da la o faptă este la fel de generoasă ca şi fapta însăşi. (Michel Montaigne)
Adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul şi acum este, când morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei
ce vor auzi vor învia. (Ioan 5.25)
Adevărata dreptate este cereasca înţelepciune. Mai degrabă să ne lăsăm nedreptăţiţi decât să nedreptăţim noi pe alţii, iar la vreme de restrişte să fim gata de suferinţă. În niciun caz să răspândim suferinţa. Nu cel nedreptăţit, ci dimpotrivă, cel ce nedreptăţeşte va avea parte de pedeapsa cea mai
cruntă. (Eusebiu de Cezareea)
Adevărata fericire e să găseşti idealul pentru care merită să trăieşti sau să mori. (Soren Kierkegaard, filosof
şi teolog danez)
Adevărata ignoranţă nu este absenţa cunoaşterii, ci refuzul de a o dobândi. (Karl Raimund Popper)
Adevărata nebunie nu poate fi atinsă fără inteligenţă. (Henrik Tikkanen)
Adevărata nobleţe nu e a titlului, ci a inimii. (Lope de Vega)
Adevărata operă de artă este umbra perfecţiunii divine. (Michelangelo)
Adevărata politeţe este sinceră. (Samuel Smiles)
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Adevărata smerenie este aceea care se ascunde în omenie, în modestie. 7.1
Adevărata trăsătură după care îl puteţi recunoaşte pe înţeleptul autentic este răbdarea. (Henrik Ibsen)
Adevăratele trăsături ale ignoranţei sunt vanitatea, mândria şi aroganţa. (Samuel Butler)
Adevăratul curaj este o încredere deplină pe care nimic nu o tulbură. (Condillac)
Adevăratul test al caracterului unui om este cum se comportă cu cei de care nu are nevoie. (Lee Corso)
Adevăraţii stâlpi ai societăţii sunt adevărul şi libertatea. (Henrik Ibsen)
Adevărul e mai ciudat decât ficţiunea. Ficţiunea trebuie să aibă sens. (Leon Rosten)
Adevărul este aerul fără de care nu se poate respira. (Ivan Turgheniev)
Adevărul este ca maşinile de epocă, le scoatem din garaj numai ocazional. (Jean-François Marmontel)
Adevărul este în marş şi nimic nu-l poate opri. (Emile Zola)
Adevărul este o torţă, dar una uriaşă, de aceea ne strecurăm cu toţii clipind, temându-ne să nu ne pârjolească.
(Johann Wolfgang von Goethe)
Adevărul lucrurilor este hrana de bază a intelectelor superioare. (Leonardo da Vinci)
Adevărul nu poate fi contrazis. (Giordano Bruno)
Adevărul poate fi denaturat prin minciună, dar şi prin tăcere. (Cicero)
Adevărul spus pe jumătate e mai rău decât minciuna. (Proverb)
Adevărul trebuie să existe undeva: doar nu noi l-am inventat. (Carmen Sylva, poetă şi prima regină a
României)
Adevărul, atunci când nu este căutat, rareori iese la lumină. (Oliver Wendell Holmes)
Adevărul, pur şi simplu, este rareori pur şi nu este niciodată simplu. (Oscar Wilde
Admiraţia este suprema bucurie a înţelegerii. (Albert Camus)
Admitaţia este un sentiment pe care îl simţim atunci când ne uităm într-o oglindă. (Pierre Véron)
Admiraţia este un vin generos pentru sufletele nobile. (Auguste Rodin)
Afacerea este o combinaţie de război şi sport. (André Maurois)
Agresivitatea este întotdeauna o consecinţă a frustrării. (John Dollard)
Aici este boala cea mai gravă pentru oameni, când vor să vindece răul prin rău. (Sofocle)
Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul
ei este şase sute şaizeci şi şase. (Apocalipsa 13.18)
Alături de hidrogen, prostia e cea care se găseşte în cea mai mare cantitate în univers. (Thomas Alva Edison)
Alături de un prieten adevărat este cu neputinţă să ajungi la deznădejde. (Honoré de Balzac)
Algebra este instrumentul intelectual care a fost creat pentru redarea clară a aspectelor cantitative ale lumii.
(Alfred North Whitehead)
Algebra nu este decât o geometrie scrisă, geometria nu este decât o algebră figurată. (Sophie Germain)
Alte roade pe care le dobândim în urma postului sunt tainice. (Sfântul Vasile cel Mare)
Am fost instruit să devin electrician. Probabil că am încurcat firele undeva de-a lungul traseului. (Elvis Presley)
Am fost mândru, extaziat şi extrem de surprins că am reuşit. (Neil Armstrong)
Am răbdare când e vorba de prostie, însă nu cu cei care sunt mândri de ea. (Edith Sitwell)
Am să vă spun eu ce realizează pustnicii. Dacă mergi foarte departe, într-o pădure, şi devii foarte tăcut, vei
ajunge să înţelegi că eşti conectat la tot. (Alan Watts)
Am stat lângă multe persoane care şi-au dat sfârşitul, am stat lângă mulţi muribunzi, i-am vegheat până la capăt.
Toţi, invariabil toţi, cereau o clipă în plus de viaţă, ca să-şi rezolve criza, problema lăuntrică. (Un duhovnic
în vârstă, pomenit de părintele Arsenie Papacioc. Din păcate nu-i ştim numele.) Este cutremurător! Şi
spunea: Care este clipa? Este clipa pe care tu acum o pierzi, care a trecut pe lângă tine. Cum a definit
Dostoievski infernul?: “Prea târziu, când nu mai poţi face nimic.” (Părintele Vasile Gavrilă)
Am trăit în acea singurătate care la tinereţe e dureroasă, însă la maturitate e minunată. (Albert Einstein)
Amânarea este cea mai criminală formă de negare. (Colin Turner)
Ambiţia este aliatul perfect al învingătorului. (Marcio Barrios)
Ambiţia este expresia normală a încrederii în sine. (Iovan Ducici)
Ambiţia este germenele din care purcede toată creşterea măreţiei. (Thomas Dunn English)
Ambiţia este ultimul refugiu al eşecului. (Oscar Wilde)
Ambiţia este un torent care nu se uită în urma lui. (Ben Jonson)
Ambiţia este un viciu, dar un viciu care poate deveni părintele unei virtuţi. (Quintilian)
Ambiţia este vecina trufiei sau, mai curând, fiica ei. (Michel de Montaigne)
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Analfabetul viitorului nu va mai fi cel care nu ştie să citească, ci acela nu ştie să înţeleagă. (Alvin Toffler)
Anii noştri s-au socotit ca pânza unui păianjen; zilele anilor noştri sunt şaptezeci de ani; iar de vor fi în putere
optzeci de ani şi ce este mai mult decât aceştia osteneală şi durere; că trece viaţa noastră şi ne vom duce.
(Psalmi 89.10-12)
Animalele cu sânge rece sunt singurele care au venin. (Schopenhauer)
Anxietatea este ameţeala libertăţii. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Apa este cel mai neglijat nutrient în dieta noastră, dar unul dintre cele mai vitale. (Kelly Barton)
Apa este singura băutură pentru un om înţelept. (Henry David Thoreau)
Aparenţele sunt deseori înşelătoare. (Esop)
Apele liniştite sunt adânci. (Dostoievski)
Aproapele nostru este oglinda noastră. Dacă suntem buni vedem în el bunătate, dacă suntem răi vedem în
el răutate. (Părintele Arsenie Boca)
Ar trebui să fiu gelos pe turn. E mai celebru decât mine. (Gustave Eiffel)
Aripile Soarelui dreptăţii sunt: pronia şi judecata. 7.14
Armonia este iubire pură, fiindcă iubirea e un concert. (Lope de Vega)
Aroganţa e conştiinţa de sine a complexului de inferioritate. (Jean Rostand)
Aroganţa este un monstru. Ea nu are simţuri, ci numai o limbă ascuţită si un deget arătător. (Toba Beta)
Arta - dar adevărata artă – este ţărmuită în graniţele etnice ale unui popor şi este unica graniţă a sufletului unui
popor. (Barbu Ştefănescu Delavrancea)
Arta adevărată este aceea care se ascunde. (Anatole France)
Arta e o plăcere, plăcerea nu-i o artă. (Luigi Casian)
Arta este efortul necontenit de a concura frumuseţea florilor. (Marc Chagall)
Arta de a fi fericit îşi are secretul în priceperea de a extrage fericirea din lucrurile mici. (Henry Ward Beecher)
Arta de a guverna este în România sinonimă cu arta de a amăgi poporul, de a-l cloroformiza cu utopii demagogice. (Mihai Eminescu)
Arta este contemplare. Este plăcerea minţii care caută în natură şi descrie spiritul de care Natura însăşi este
animată. (Auguste Rodin)
Arta este mai presus de orice, o revelaţie, o binecuvântare şi o sfinţire a vieţii omeneşti. (Michelangelo)
Arta este simbolul celor mai nobile eforturi umane de a construi şi a se reţine de la distrugere.
(Evelyn Waugh)
Arta este triumful asupra haosului. (John Cheever)
Arta medicinii constă în a amuza pacientul în timp ce natura vindecă boala. (Voltaire)
Arta medicinei nu poate fi moştenită şi nici nu poate fi copiată din cărţi. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog
şi filosof elveţian)
Arta nu este ceea ce vezi, ci ceea ce-i faci pe alţii să vadă. (Edgar Degas)
Arta nu este nimic altceva decât contemplarea lumii impregnate de har, luminată din interior. A revela prezenţa lui Dumnezeu îndărătul oricărui obiect, aceasta este funcţia artei. (Hermann Hesse)
Arta nu este o imitaţie a realităţii, ci o descoperire a acesteia. (Ernst Cassirer)
Arta rămâne o taină şi o credinţă. Iar când se face după vreo teorie, este falsă. (Constantin Brâncuşi)
Arta vieţii este arta de a evita durerea. (Thomas Jefferson)
Artistul nu este nimic fără dar, dar darul nu este nimic fără muncă. (Emile Zola)
Ascultă-ţi duşmanii pentru că ei sunt cei dintâi care-ţi observă greşelile. (Antistene)
Asemănarea cu Dumnezeu stă în a fi drept şi curat, cu pricepere. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Astăzi se înalţă şi mâine nu va mai fi, căci s-a întors în ţărâna sa şi planurile lui au pierit. (I Macabei 2.62)
Astfel, dar, mărturisiţi voi înşivă că sunteţi fii ai celor ce au ucis pe prooroci. Dar voi întreceţi măsura părinţilor
voştri! Şerpi, pui de vipere, cum veţi scăpa de osânda gheenei? (Matei 23.31-33)
Aşa sunt uneltirile vrăjmaşului: Ne urcă prin înşelăciune la mare înălţime, ca să ne coboare de acolo, în adâncul prăpastiei. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Aşa vreau, aşa ordon, voinţa să fie în serviciu raţiunii. (Juvenal)
Aşteptarea este dureroasă. Uitarea este dureroasă. Dar cea mai mare suferinţă este aceea de a nu şti ce să
faci. (Paulo Coelho)
Atacul este dovada pierderii controlului. (Morihei Ueshiba)
Atenţia umanităţii trebuie să treacă de la maşini şi lumea fizică la corpul şi spiritul omenesc, la acele procese
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fiziologice şi spirituale, fără de care Universul lui Newton şi Einstein nu ar exista. (Alexis Carrel,
medic chirurg şi biolog francez)
Atingerea de Dumnezeu este o trezire, trezire la sine, trezire la El. Nu există atingere de Dumnezeu în afara
acestei treziri. Nu există Dumnezeu-pentru-mine în afara acestei treziri. (Henri Le Saux)
Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Cain: "Pentru ce te-ai întristat şi pentru ce s-a posomorât faţa ta? Când
faci bine, oare nu-ţi este faţa senină? Iar de nu faci bine, păcatul bate la uşă şi caută să te târască,
dar tu biruieşte-l!" (Facerea 4.6, 7)
Atunci au venit la El ucenicii lui Ioan, zicând: Pentru ce noi şi fariseii postim mult, iar ucenicii Tăi nu postesc?
Şi Iisus le-a zis: Pot oare, fiii nunţii să fie trişti câtă vreme mirele este cu ei? Dar vor veni zile când
mirele va fi luat de la ei şi atunci vor posti. (Matei 9.14, 15)
Atunci când eşti iertat începi o viaţă nouă, dar, la fel, atunci când ierţi începi o viaţă nouă. Depinde de noi să
transformăm, prin iertare, viaţa veche într-o viaţă nouă. (Părintele Alexandru Barna)
Atunci când pregătirea ta nu este un succes, te-ai pregătit de fapt, pentru un eşec. (Benjamin Franklin)
Atunci le-a zis: Se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie. Şi vor fi cutremure mari şi, pe alocurea, foamete şi ciumă şi spaime şi semne mari din cer vor fi. (Luca 21.10, 11)
Atunci le-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus L-a biciuit şi L-a dat să fie răstignit. (Matei 27.26)
Au fost atei, până le-a bătut clopotul. (Jakov Ivandic)
Auzind Iisus i-a zis: Încă una îţi lipseşte: Vinde toate câte ai şi le împarte săracilor şi vei avea comoară în ceruri;
şi vino de urmează Mie. Iar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat. (Luca 18.22, 23)
Auzi rugăciunea mea, Doamne, şi cererea mea ascult-o; lacrimile mele să nu le treci, căci străin sunt eu la
Tine şi străin ca toţi părinţii mei. Lasă-mă ca să mă odihnesc, mai înainte de a mă duce şi de
a nu mai fi. (Psalmi 38.16-18)
Avantajul de a fi pesimist: fie ai dreptate, fie ai doar surprize plăcute. (George Will)
Avem în noi şi o dorinţă sau un impuls de a fi sau de a ajunge mai presus de lumea aceasta. Noi oamenii, fiind
şi o părticică a dumnezeiescului, purtăm în piept dragostea pentru viaţa viitoare.
(Sfântul Grigorie de Nazianz)
Avem nevoie să Îl găsim pe Dumnezeu, iar Dumnezeu nu poate fi găsit în zgomot şi agitaţie. (Maica Tereza)
Averea este fericirea celor săraci cu duhul. (Jules Renard)
Azi este elevul lui ieri. (Thomas Fuller)
Banul este cea mai sigură piatră de cercare a firii omeneşti. (Vasile Alecsandri)
Banul este nervul afacerilor. (Diogene)
Baza prudenţei constă în a înţelege bine ce e folositor şi ce e vătămător. (John Amos Comenius)
Bărbaţii sunt ca nişte copii. Plini de mândrie prostească. (James Clavell)
Bătaia de joc este o obrăznicie faţă de buna-cuviinţă. (Aristotel)
Beţia este demon de bunăvoie, băgat în suflete de către plăcere. Beţia este mama păcatului şi vrăjmaşa virtuţii. Face fricos pe cel viteaz, desfrânat pe cel înfrânat, nu ştie de dreptate şi ucide chibzuinţa. După
cum apa stinge focul, aşa şi vinul, nemăsurat, întunecă mintea. (Sfântul Vasile cel Mare)
Beţia este eşecul omului în a-şi controla gândurile. (Ray Stannard Baker)
Beţia este o nebunie voluntară. (Seneca)
Beţivul este şi mândru; el nu se va considera beţiv. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Biblia nu este doar o carte - este putere vie. (Napoleon Bonaparte)
Binele nu este o simplă calitate etică sau aptitudine morală, ci un reflex al harului, o “rază arătătoare de
Dumnezeu”, o lucrare îndumnezeitoare care vine în om din Binele ultim, suprem, care este
Dumnezeu. (Calist Catafygiotul)
Binele, din punct de vedere moral, este tot ceea ce se potriveşte cu firea omenească. (Ioan Slavici)
Birocraţia este arta de a face posibilul imposibil. (Javier Pascual Salcedo)
Birocraţia este un mecanism gigant acţionat de oameni mărunţi. (Honoré de Balzac)
Biserica e ca o mamă care naşte fii. (Sfinţii Părinţi)
Biserica e tinda raiului. (Sfinţii Părinţi)
Biserica este antecamera Împărăţiei lui Dumnezeu. (Sfântul Nicolae Cabasila)
Biserica este cerul pământean în care Dumnezeu din Cerul de Sus locuieşte şi se preumblă.
(Sfântul Gherman, patriarhul Constantinopolului)
Biserica este inima lumii, chiar dacă lumea nu-şi cunoaşte inima. (Mitropolitul George Khodr,
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citat de teologul Olivier Clément)
Biserica este laboratorul învierii. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Biserica este locul unde sunt salvaţi cei condamnaţi la moarte. (Sfântul Efrem Sirul)
Biserica este singurul loc unde cineva îmi vorbeşte fără să fiu nevoit să-i răspund. (Charles de Gaulle)
Biserica este una singură, care se extinde prin dezvoltarea sa îmbrăţişând mulţimea credinciosilor.
(Sfântul Ciprian al Cartaginei)
Biserica ne învaţă că uneori popoare întregi sunt călăuzite de un fals Hristos, care le aruncă în sminteală. 8.19
Biserica Ortodoxă este maica spirituală a neamului românesc, care a născut unitatea limbii şi unitatea etnică a
poporului, fiind păstrătoarea elementului latin, care a stabilit şi a unificat limba noastră într-un mod atât
de admirabil, încât suntem singurul popor fără dialecte propriu-zise. (Mihai Eminescu)
Blânda îndurare este adevărata emblemă a nobleţii. (William Shakespeare)
Blândeţea este stânca de care se sparg toate valurile grele ale vieţii. Prin ea se întăreşte răbdarea, care este
uşa înţelepciunii duhovniceşti. (Sfântul Ioan Scărarul)
Blânzi sunt aceia care pun capăt luptei de nepotolit din sufletul lor împotriva mâniei, a poftei şi a patimilor
înrudite cu acestea. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Blestemul este o revărsare de răutate. 10.3
Boala este încălcarea legilor naturii. (Charles Simmons)
Boala este un mod de a te întâlni cu Dumnezeu. (Sfinţii Părinţi)
Bogăţia e făcută să slujească, nu să conducă. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Bolile sufletului sunt mult mai periculoase şi mai numeroase decât cele ale trupului. (Cicero)
Bolta înstelată şi conştiinţa morală mă fac să cred că este un Creator al lumii. (Immanuel Kant)
Botezul lui Ioan de unde a fost? Din cer sau de la oameni? Iar ei cugetau întru sine, zicând: De vom zice: Din
cer, ne va spune: De ce, dar, n-aţi crezut lui? Iar de vom zice: De la oameni, ne temem de popor,
fiindcă toţi îl socotesc pe Ioan de prooroc. Şi răspunzând ei lui Iisus, au zis: Nu ştim. Zis-a lor şi
El: Nici Eu nu vă spun cu ce putere fac acestea. (Matei 21.25-27)
Botezul lui Ioan era îndepărtarea de păcat. Botezul creştin este unire cu Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)
Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă fiţi răbdători; la rugăciune stăruiţi. (Romani 12.12)
Bucuria este starea de spirit normală a omului. Cu cât dezvoltarea intelectuală şi morală a omului este mai ridicată, cu atât omul este mai liber şi viaţa îi dă mai multă satisfacţie. (Anton Pavlovici Cehov)
Bucuria nu este în lucruri, ci în noi. (Richard Wagner)
Buna creştere a tineretului este garanţia cea mai sigură a fericirii unui stat. (Oxenstierna)
Bună este milostenia ca pocăinţă a păcatului. (Sfântul Clement Romanul)
Bunătatea este limbajul pe care surdul îl poate auzi şi orbul îl poate vedea. (Mark Twain)
Bunătatea tinereţii este îngerească; cea a bătrâneţii este dumnezeiască. (Carmen Sylva, poetă şi prima regină
a României)
Bunul simţ este ceea ce judecă lucrurile furnizate de celelalte simţuri. (Leonardo da Vinci)
Bunul simţ este geniul îmbrăcat în haine de lucru. (Ralph Waldo Emerson)
Bunul simţ este instinct. Destul bun simţ este geniu. (George Bernard Shaw)
Bunul simţ este un instinct al adevărului. (Max Jacob)
Ca să ai o bătrâneţe lungă, trebuie să începi să fii bătrân foarte devreme. (Cato cel Bătrân)
Ca să devină stăpân, politicianul se preface că este servitor. (Charles de Gaulle)
Ca să fii respectat, începe prin a te respecta. (Tudor Arghezi)
Ca să înţelegi că eşti prost trebuie totuşi să-ţi meargă mintea. (Georges Brassens)
Ca să înveţi, trebuie să fii umil. Însă viaţa este marele învăţător. (James Joyce)
Ca să te îndoieşti de linia dreaptă trebuie să ştii mai întâi din câte puncte este făcută. (Nichita Stănescu)
Ca să-L întâlnim pe Dumnezeu, e destul să privim în jurul nostru. (Paulo Coelho)
Ca să-ţi faci duşmani nu trebuie să declari război, e suficient să spui ce gândeşti. (Martin Luther King)
Ca un câine care se întoarce unde a vărsat, aşa este omul nebun care se întoarce la nebunia lui.
(Solomon 26.11)
Ca un izvor tulbure şi stricat, aşa este dreptul care şovăie în faţa celui nelegiuit. (Solomon 25.26)
Calea celui nebun este dreaptă în ochii lui, iar cel înţelept ascultă de sfat. (Solomon 12.15)
Calea lui Hristos este Crucea de fiecare zi. Nimeni nu s-a urcat vreodată la cer prin comoditate. (Sfântul Isaac
Sirul)
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Calea păcătoşilor este netezită cu pietre, la sfârşitul ei este groapa iadului. (Ecclesiasticul 21.11)
Calea smereniei este pavată cu pietrele răbdării. (Părintele Dumitru Păduraru)
Calitate înseamnă să munceşti bine când nimeni nu te supraveghează. (Henry Ford)
Calitatea nu este decât cantitate condensată. (Iulia Haşdeu)
Calitatea nu este niciodată un accident, este întotdeauna rezultatul unui efort de inteligenţă. (John Ruskin)
Calomnia este fiica ignoranţei şi soră geamănă cu invidia. (F. Romero Robledo)
Calomnia este flagelul cel mai de temut, pentru că ea reprezintă doi vinovaţi şi o victimă. (Herodot)
Calomnia este o patimă ciudată; încercarea de a o înlătura o face să trăiască; indiferenţa o distruge în mod
inevitabil. (Thomas Paine)
Calomnia este răzbunarea laşului şi disimularea apărării sale. (Samuel Johnson)
Calomnia nu este altceva decât “zgomotul” pe care îl fac cei nebuni. (Diogene din Sinope)
Caracteristica vinovaţilor este neliniştea. (Seneca)
Caracterul celui care vorbeşte este acela care convinge, nu vorba. (Menandru)
Caracterul este întruchiparea unor principii generale de acţiune. (Titu Maiorescu)
Caracterul este o deprindere îndelungată. (Plutarh)
Caracterul este proprietatea ce nu se poate preţui. (Samuel Smiles)
Caracterul unui om poate fi judecat după gusturile sale muzicale. (Platon)
Care este cel mai mare duşman al omului, dacă nu propria sa minte? (Buddha)
Care este păcatul cel mai mare? Păcatul care te stăpâneşte. (Patericul)
Care este prima datorie a omului? Răspunsul este simplu: să fie el însuşi. (Henrik Ibsen)
Cartea e ca şi o conversaţie cu un om deştept. (Lev Tolstoi)
Casele memoriale sunt templele unui popor. (Ana Blandiana)
Caută-L pretutindeni pe Cel ce este pretutindeni. (Sfântul Ioan Damaschin)
Cauza principală a dezordinii din noi înşine este căutarea realităţii promise de o altă persoană. (Krishnamurti,
filosof indian)
Că înţelepciunea îndreptăţeşte numele ei şi nu la mulţi este arătată. (Ecclesiasticul 6.23)
Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine şi
dreptatea Ta celor drepţi la inimă. (Psalmi 35.9, 10)
Că lesne este înaintea Domnului, în ziua sfârşitului, să dea omului după căile lui. (Ecclesiasticul 11.28)
Că pe aceasta Dumnezeu a împlinit-o cu noi, copiii lor, înviindu-L pe Iisus, precum este scris şi în Psalmul al
doilea: "Fiul Meu eşti Tu; Eu astăzi Te-am născut". (Faptele Apostolilor 13.33)
Căci căruia dintre îngeri i-a zis Dumnezeu vreodată: "Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut"; şi iarăşi:
"Eu Îi voi fi Lui Tată şi El Îmi va fi Mie Fiu"? (Evrei 1.5)
Căci cunoaştem pe Cel ce a zis: "A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti". Şi iarăşi: "Domnul va judeca pe poporul Său". Înfricoşător lucru este să cădem în mâinile Dumnezeului celui viu. (Evrei 10.30, 31)
Căci cuvântul lui Dumnezeu e viu şi lucrător şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri, şi pătrunde până la
despărţitura sufletului şi duhului, dintre încheieturi şi măduvă, şi destoinic este să judece simţirile şi
cugetările inimii. (Evrei 4.12)
Căci dacă ne-am rândui viaţa noastră cu mintea trează, dacă am întrebuinţa tot răgazul vieţii noastre cu cele
duhovniceşti şi am mânca atâta doar să fim în nevoie numai şi am cheltui viaţa noastră în fapte
bune, nici n-am mai avea nevoie de ajutorul pe care ni-l dă postul. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Căci dacă nu ştie cineva să-şi rânduiască propria lui casă, cum va purta grijă de Biserica lui Dumnezeu?
Episcopul să nu fie de curând botezat, ca nu cumva, trufindu-se, să cadă în osânda diavolului.
(I Timotei 3.5, 6)
Căci de ne-am fi judecat noi înşine, nu am mai fi judecaţi. (I Corinteni 11.31)
Căci dorinţa cărnii este moarte dar dorinţa Duhului este viaţă şi pace; fiindcă dorinţa cărnii este vrăjmăşie
împotriva lui Dumnezeu, căci nu se supune legii lui Dumnezeu, că nici nu poate. Iar cei ce sunt în
carne nu pot să placă lui Dumnezeu. (Romani 8.6-8)
Căci Dumnezeu este Cel ce lucrează în voi şi ca să voiţi şi ca să săvârşiţi, după a Lui bunăvoinţă.
(Filipeni 2.13)
Căci eu de la Domnul am primit ceea ce v-am dat şi vouă: Că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut,
a luat pâine, şi, mulţumind, a frânt şi a zis: Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru
voi. Aceasta să faceţi spre pomenirea Mea. Asemenea şi paharul după Cină, zicând: Acest pahar este
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Legea cea nouă întru sângele Meu. Aceasta să faceţi ori de câte ori veţi bea, spre pomenirea Mea.
(I Corinteni 11.23-25)
Căci eu sunt cel mai mic dintre apostoli, care nu sunt vrednic să mă numesc apostol, pentru că am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt; şi harul Lui care este în mine n-a
fost în zadar, ci m-am ostenit mai mult decât ei toţi. Dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine.
(I Corinteni 15.9, 10)
Căci în El trăim şi ne mişcăm şi suntem, precum au zis şi unii dintre poeţii voştri: căci ai Lui neam şi suntem.
(Faptele Apostolilor 17.28)
Căci însăşi existenţa lui Dumnezeu nu este câtuşi de puţin combătută prin faptul că nu poate fi demonstrată,
deoarece ea stă neclintită pe un teren mult mai sigur. Este vorba despre o chestiune de revelaţie.
(Arthur Schopenhauer)
Căci judecata este fără milă pentru cel care n-a făcut milă. Şi mila biruieşte în faţa judecăţii. (Iacob 2.13)
Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh.
(Filipeni 6.12)
Căci nu este nimic ascuns, care să nu se dea pe faţă şi nimic tainic, care să nu se cunoască şi să nu vină la
arătare. (Luca 8.17)
Căci răsuflarea vieţii, care l-a făcut pe om fiinţă vie este una, iar duhul dătător de viaţă este altul,
Cel ce-l face pe om fiinţă duhovnicească. [Sfântul Irineu de Lugdunum(Lyon)]
Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Sfântul Duh, şi Aceşti trei Una sunt. Şi trei sunt care
mărturisesc pe pământ:Duhul şi apa şi sângele, şi aceşti trei mărturisesc la fel. (I Ioan 5.7, 8)
Căderea este “păcatul firii” sau “moartea firii”. (Sfântul Maxim Mărturisitirul)
Călătoriile ne învaţă să fim mai toleranţi. (Benjamin Disraeli)
Cărţile sunt oglinzile sufletului. (Virginia Woolf)
Căsătoria este triumful imaginaţiei asupra inteligenţei. (Oscar Wilde)
Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu. Spre Tine am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în
veac, nici să râdă de mine vrăjmaşii mei. (Psalmi 24.1, 2)
Când a ajuns la trepte, a trebuit, de furia mulţimii, să fie purtat de ostaşi. Căci mergea după el mulţime de
popor, strigând: Omoară-l! (Faptele Apostolilor 21.35, 36)
Când cel batjocoritor e pedepsit, cel fără minte se înţelepţeşte şi când cel înţelept este dojenit, el câştigă în
ştiinţă. (Solomon 21.11)
Când dezbaterea este pierdută, calomnia devine unealta ratatului. (Socrate)
Când eşti în pace şi nu ai altă luptă, atunci mai mult te smereşte, ca nu cumva bucurie străină intrând,
să ne lăudăm şi să fim daţi la război. Că de multe ori Dumnezeu pentru neputinţele noastre,
nu ne lasă să fim daţi spre luptă, ca să nu pierim. (Avva Visarion)
Când eşti nefericit, nu conta pe prieteni. (Euripide)
Când îţi doreşti ceva, nu e foarte uşor. Trebuie să ştii ce vrei şi să tot încerci să-l obţii. (Taylor Hanson)
Când ne spovedim e bine să folosim săpunul pocăinţei şi izvorul lacrimilor. (Sfântul Macarie Egipteanul)
Când nu mai eşti copil, ai murit de mult. (Constantin Brâncuşi)
Când plecăm din această lume trebuie să fim împăcaţi cu semenii nostri, cu noi înşine şi cu Dumnezeu.
(Sfinţii Părinţi)
Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi smolesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat
grăiesc vouă, şi-au luat plata lor. (Matei 6.16)
Când se află în dubiu, omul bun urmăreşte drumul indicat de intuiţie. (Kalidasa)
Când soarele s-a întunecat; iar catapeteasma templului s-a sfâşiat pe la mijloc. Şi Iisus, strigând cu glas tare, a
zis: Părinte, în mâinile Tale încredinţez duhul Meu. Şi acestea zicând, Şi-a dat duhul. Iar sutaşul, văzând cele ce s-au făcut, a slăvit pe Dumnezeu, zicând: Cu adevărat, Omul Acesta drept a fost.
(Luca 23.45-47)
Când spunem că Dumnezeu este iubire, spunem că El se comunică pe Sine la infinit. (Soren Kierkegaard,
filosof şi teolog danez)
Când statul nu plăteşte profesorii, copiii vor fi cei care vor plăti. (Guy Bedos)
Când te găseşti în fundul prăpastiei să nu disperi, iar dacă ai ajuns pe vârful muntelui să nu ameţeşti. Şi să ştiţi
că această a doua primejdie, este mai mare decât cea dintâi. Pentru că, în fundul prăpastiei apelezi la rugă-
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ciune ca izvor de putere. Când ai ajuns în vârful muntelui, uiţi de ea. (Mitropolitul Bartolomeu Anania)
Când trupul este rănit curge sânge. Când sufletul este rănit curg lacrimi. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Când vine peste tine mânie sau amărăciune, cunoaşte că el, adică diavolul, este în tine.
(Herma, autorul scrierii “Păstorul”)
Când voi renunţa la ceea ce sunt, voi deveni ceea ce aş putea fi. (Lao Tse)
Cântarul strâmb este urgisit de Domnul, şi cântărirea dreaptă este plăcerea Lui. Dacă vine mândria, va veni
şi ocara, iar înţelepciunea este cu cei smeriţi. (Solomon 11.1, 2)
Cât este de mare milostivirea Domnului şi mila spre cei care se întorc la El! (Ecclesiasticul 17.24)
Câteodată trebuie să urci foarte sus pentru a-ţi da seama cât eşti de mic. (Felix Baumgartner)
Căci ce este mai lesne a zice: Iertate sunt păcatele tale, sau a zice: Scoală-te şi umblă? (Matei 9.5)
Ce adevărate sunt cuvintele celor care nu pot minţi! (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Ce altceva este arta, decât un mod de a privi? (Thomas Berger)
Ce este greu? Să păstrezi un secret. (Chilon din Lacedemona)
Ce este toleranţa? Este consecinţa umanitătii. Cu toţii suntem caracterizaţi de slăbiciuni şi erori; să ne
iertăm reciproc pentru acest lucru – acesta este cea dintâi lege a naturii. (Voltaire)
Ce eşti te priveşte la urma urmei numai pe tine; ce vrei, priveşte şi pe ceilalţi; ce faci, aceea poate privi pe
toţi. (Nicolae Iorga)
Ce greşeală este să crezi că un copil, pentru că e mic, poartă în el visuri minuscule. (George Enescu)
Ce uşor e să-i faci pe oameni să creadă o minciună şi ce greu e să le-o scoţi din cap. (Mark Twain)
Cea dintâi condiţie a fericirii este înţelepciunea. (Sofocle)
Cea mai bună filosofie e a acţiunii. (Nicolae Iorga)
Cea mai bună viziune este înţelegerea. (Malcom Forbes)
Cea mai importantă lecţie pe care ţi-o dă viaţa e că şi nebunii au uneori dreptate. (Winston Churchill)
Cea mai importantă şi cea mai neglijată dintre toate conversaţiile este convorbirea cu sine însuşi.
(Oxenstierna)
Cea mai înaltă artă este întotdeuna cea mai religioasă, iar cel mai mare artist este întotdeauna o persoană
devotată credinţei. (Abraham Lincoln)
Cea mai înaltă dovadă de virtute este să ai putere nelimitată, fără să abuzezi de ea. (Thomas Babington
Macaulay)
Cea mai înaltă formă a gândirii pure există în matematică. (Platon)
Cea mai înaltă treaptă a inteligenţei omeneşti este capacitatea de a observa fără să judeci.
(Krishnamurti, filosof indian)
Cea mai înverşunată luptă este cu tine însuţi; te afli în ambele tabere. (Voltaire)
Cea mai lungă cale este calea de la minte la inimă. (Părintele Arsenie Boca)
Cea mai mare artă a diavolului este să ne convingă că nu există. (Charles Baudelaire)
Cea mai mare înşelătorie căreia îi sunt supuşi oamenii se trage din propriile lor opinii. (Leonardo da Vinci)
Cea mai mare înşelăciune este să crezi că nu te înşeli. (Sfântul Ignatie Briancianinov)
Cea mai mare mustrare este “mustrarea de conştiinţă” (John Ellis Large)
Cea mai mare viclenie a diavolului este aceea de a ne face să credem că nu există. 9.11
Cea mai mare virtute este dreapta-socoteală, echilibrul în viaţa noastră, în fiecare zi din viaţa noastră.
(Sfântul Antonie cel Mare)
Cea mai rea închisoare este o inimă închisă. (Papa Ioan-Paul-II)
Cea mai scumpă podoabă a capului este coroana caracterului frumos. (Valeria Mahok)
Cea mai stăruitoare şi urgentă întrebare este: ce faci tu pentru ceilalţi? (Martin Luther King)
Cea mai subtilă viclenie este să te porţi simplu şi firesc. (Dostoievski)
Ceea ce are preţ înainte lui Dumnezeu este frumuseţea sfinţeniei, un duh blând şi liniştit. (Ellen G. White)
Ceea ce deosebeşte ştiinţa teologică de ştiinţa umană e tocmai caracterul nemodificabil al Revelaţiei, care e
obiectul ei. (Nichifor Cainic)
Ceea ce eşti tu este şi lumea. Şi fără ca tu să te schimbi, nu poate exista nicio schimbare a lumii.
(Krishnamurti, filosof indian)
Ceea ce percepem drept încercări amare ale sorţii, adesea sunt binecuvântări deghizate. (Oscar Wilde)
Ceea ce se caută poate fi găsit; dar ceea ce se neglijează, scapă. (Sofocle)
Ceea ce suntem contribuie mai mult la fericirea noastră, decât ceea ce avem. (Arthur Schopenhauer)
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Ceea ce ştim este ca o picătură. Ceea ce nu ştim este ca un ocean. (Isaac Newton)
Cei absenţi sunt asasinaţi prin bârfă. (Paul Scarron)
Cei care au succes în viaţă sunt cei puţini care sunt eficienţi. Sunt cei puţini care au ambiţia şi puterea necesară pentru a se dezvolta. (Herbert N. Casson)
Cei care merită să fie lăudaţi suportă mai cu uşurinţă să fie criticaţi. (Alexander Pope)
Cei ce se căiesc cu adevărat, sunt oameni fericiţi. (Mircea Eliade)
Cei înţelepţi ascund ştiinţa, iar gura celui fără de socotinţă este o nenorocire apropiată. (Solomon 10.14)
Cei mai buni medici din lume sunt: dr. Dietă, dr. Linişte şi dr. Veselie. (Jonathan Swift)
Cei mai nefericiţi oameni sunt aceia care râd de nefericirea altora. (Valeria Mahok)
Cei mai puternici doi luptători sunt răbdarea şi timpul. (Lev Tolstoi)
Cei mândri sunt mereu chinuiţi aşa de demoni. 6.15
Cei mai puternici ochelari din lume sunt ochii unui om care se priveşte pe sine însuşi. (Alexander Pope)
Cei patru stâlpi ai cârmuirii sunt: religia, justiţia, consiliul şi vistieria. (Francis Bacon)
Cei răi pot avea noroc. Numai cei buni pot fi fericiţi. Norocul? De când alergi după el, ţi-l făceai singur.
(Alexandru Vlahuţă)
Cei slabi nu pot niciodată să ierte. Iertarea este atributul celor puternici. (Mahatma Gandhi)
Cei smeriţi sunt mai puternici decât cei puternici, căci poartă jugul lui Hristos. (Evagrie Ponticul)
Cel care a primit de la Dumnezeu darul cuvântului şi al învăţăturii, spre a fi de folos semenilor săi, dar nu se
foloseşte de el, pierde darul; şi dimpotrivă, cel ce se sârguieşte să fie de folos semenilor cu darul
acesta, capătă şi mai mult dar, după cum celălalt pierde şi ce a primit. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Cel care ascunde ura are buze mincinoase; cel ce răspândeşte defăimarea este un nebun. (Solomon 10.18)
Cel care ezită este un nebun (Mae West)
Cel care ia aminte la cuvânt află fericirea, iar cel ce se încrede în Domnul este fericit. (Solomon 16.20)
Cel care Îl vede pe Dumnezeu în lucrările Sale şi crede în El văzându-le, acela este cu adevărat bogat.
(Paracelsus, alchimist, medic, astrolog şi filosof elveţian)
Cel care se sileşte să fie asemenea lui Dumnezeu, datorită marii lui lipsă de răutate, iartă de şaptezeci
de ori câte şapte, adică tot timpul vieţii şi în tot circuitul cosmic, pentru că aceasta înseamnă
numărul şapte. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Cel ce are smerenie, smereşte pe draci, iar cel ce nu are smerenie, este batjocorit de draci. (Patericul)
Cel ce ascultă muzică simte dintr-o dată cum singurătatea îi este umplută de alţi oameni. (Robert Browning)
Cel ce gândeşte să-şi păstreze curăţenia în mijlocul săturării şi luxului, este asemenea omului care, culcându-se
în mijlocul noroiului, trage nădejde să rămână curat. (Arhiepiscopul Inochenţie)
Cel ce îşi stăpâneşte cuvintele sale are ştiinţă şi cel ce îşi ţine cumpătul este un om priceput. (Solomon 17.27)
Cel ce nu citeşte este mai bine educat decât cel ce citeşte doar ziare. (Thomas Jefferson)
Cel ce păzeşte legea este un fiu înţelept, iar cel ce se întovărăşeşte cu clevetitorii face ruşine tatălui său.
(Solomon 28.7)
Cel ce se transformă în vierme nu se poate plânge după aceea că e călcat în picioare. (Immanuel Kant)
Cel curajos este cel căruia, fiindu-i frică, merge înainte. (Gabriel Liiceanu)
Cel de lângă noi este un alt eu. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Cel încet la mânie este bogat în înţelepciune, iar cel ce se mânie degrabă îşi dă pe faţă nebunia.
(Solomon 14.29)
Cel mai bun lucru pentru muritori este ordinea, şi cel mai rău dezordinea. (Hesiod)
Cel mai bun mod de a crea o idee de calitate înaltă este să creezi o mare cantitate de idei. (Joey Reiman)
Cel mai bun şi cel mai mare câstig este un prieten adevărat; şi cea mai mare pierdere este pierderea timpului.
(Pitagora)
Cel mai dificil lucru este să vezi ceea ce este în faţa ochilor tăi. (Goethe)
Cel mai fericit om este acela care face fericiţi un număr cât mai mare de oameni. (Lev Tolstoi)
Cel mai frumos moment din viaţa unui om este atunci când reuşete să învingă răul în favoarea binelui.(Pitagora)
Cel mai înalt rezultat al educaţiei este toleranţa. (Helen Keller)
Cel mai îngust este drumul adevărului. (Proverb italian)
Cel mai mare duşman al omului este stomacul său. (Proverb arab)
Cel mai mare om din lume nu este cuceritorul, ci acela care se stăpâneşte pe sine însuşi.
(Arthur Schopenhauer)
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Cel mai mare păcat faţă de oameni nu este ura, ci indiferenţa faţă de ei. (George Bernard Shaw)
Cel mai mare soi de duşmani este cel al lăudătorilor. (Tacit)
Cel mai mare test de curaj de pe pământ este să suporţi înfrângerea fără să te descurajezi. (Robert G.
Ingersoll)
Cel mai periculos duşman al adevărului este majoritatea compactă. (Henrik Ibsen)
Cele două cuvinte “informaţie” şi “comunicare” sunt adesea folosite ca având acelaşi înţeles, deşi ele semnifică
lucruri total diferite. Informaţia o primeşti, în timp ce comunicarea o dai. (Sydney J. Harris)
Cele două piscuri ale neştiinţei sunt: necredinţa în Dumnezeu şi superstiţia. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Cele mai bune şi mai frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute, nici măcar atinse fizic. Ele trebuie simţite în inimă, iar unul dintre ele este prietenia. (Scriitoarea americană Helen Keller, născută oarbă şi surdă)
Cel mai important lucru e să vrei ceea ce poţi. (André Maurois)
Cele mai frumoase mere sunt mâncate de cei mai obraznici porci. (Proverb bulgăresc)
Cele trei lucruri esenţiale în această viaţă este să ai ceva de făcut, ceva care să-ţi placă şi ceva la care să speri.
(Joseph Addison)
Cele trei lucruri esenţiale pentru a înfăptui ceva care să merite osteneală sunt munca stăruitoare, perseverenţa
şi bunul simţ. (Thomas Alva Edison)
Celebritatea este o latură a puterii şi un privilegiu dat de Dumnezeu. (Constantin Cotimanis)
Celor ce sunt necăsătoriţi şi văduvelor le spun: Bine este pentru ei să rămână ca şi mine. Dacă însă nu pot să
se înfrâneze, să se căsătorească. Fiindcă mai bine este să se căsătorească, decât să ardă. Iar celor ce sunt
căsătoriţi, le poruncesc, nu eu, ci Domnul: Femeia să nu se despartă de bărbat! (I Corinteni 7.8-10)
Cercetaţi Scripturile, că socotiţi că în ele aveţi viaţă veşnică. Şi acelea sunt care mărturisesc despre Mine.
(Ioan 5.39)
Certitudinea este criteriul adevărului. (Baruch Spinoza)
"Cerul este tronul Meu şi pământul aşternut picioarelor Mele. Ce casă Îmi veţi zidi Mie? - zice Domnul - sau
care este locul odihnei Mele? Nu mâna Mea a făcut toate acestea?" (Faptele Apostolilor 7.49, 50)
Chiar şi atunci când este susţinută de cincizeci de oameni, o prostie tot prostie rămâne. (Anatole France)
Chiar şi nebunul, când tace, trece drept înţelept; când închide gura este asemenea unui om cuminte.
(Solomon 17.28)
Chibzuinţa este bunul cel mai de preţ. (Sofocle)
Chopin este şi rămâne cel mai îndrăzneţ şi mândru spirit poetic al vremii…. (Robert Schumann)
Ci în acele zile, după necazul acela, soarele se va întuneca şi luna nu-şi va mai da lumina ei. Şi stelele vor cădea
din cer şi puterile care sunt în ceruri se vor clătina. Atunci vor vedea pe Fiul Omului
venind pe nori, cu putere multă şi cu slavă. (Marcu 13.24-26)
Ci toate câte voiţi să vă facă vouă oamenii, asemenea şi voi faceţi lor, că aceasta este Legea şi proorocii.
(Matei 7.12)
Cine ascultă toate sfaturile care i se dau n-are timp să fie el însuşi. (Carlo Goldoni)
Cine cunoaşte numai teoretic adevărul Evangheliei, poate să fie un savant, dar nu un creştin. (Nichifor Crainic)
Cine este bun, mai bun să se facă şi cine a biruit ispita, să se roage pentru cel care e încă în ispite.
(Părintele Paisie Olaru)
Cine nu este cu Mine este împotriva Mea şi cine nu adună cu Mine risipeşte. (Matei 12.30)
Cine nu gândeşte şi nu lucrează ca Domnul, nu este al Lui. (Sfântul Vasile cel Mare)
Cine trădează va fi trădat. (Marin Preda)
Cine tuturor viselor şi tuturor vedeniilor nu crede, filosof duhovnicesc este. (Sfântul Ioan Scărarul)
Cinstea este cea mai bună strategie atunci când implică bani. (Mark Twain)
Cinstea este invers proporţională cu tentaţia. (George Bernard Shaw)
Cinsteşte pe doctor cu cinstea ce i se cuvine, că şi pe el l-a făcut Domnul. Că de la Cel Preaînalt este leacul şi
de la rege va lua dar. Ştiinţa doctorului va înălţa capul lui şi înaintea celor mari va fi minunat.
(Ecclesiasticul 38.1-3)
Civilizaţia este blana de miel cu care barbarismul se deghizează. (Thomas Bailey Aldrich)
Civilizaţia este doar un proces lent prin care învăţăm să fim mai buni. (Charles L. Lucas)
Clipă, întârzie puţin, eşti atât de frumoasă. (Goethe)
Coincidenţa este felul lui Dumnezeu de a rămâne anonim. (Albert Einstein)
Comportamentul este oglinda în care fiecare îşi reflectă imaginea. (Johann Wolfgang von Goethe)
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Comunicarea este esenţa lucrurilor. (Mooji)
Comunicarea este esenţa ştiinţei. (Francis Crick)
Concentrarea este o deprindere care se învaţă. (Herbert Harris)
Conceptul fără intuiţie e gol, intuiţia fără concept e oarbă. (Immanuel Kant)
Conservele sunt o afacere strălucită…, ambalarea porcilor e cea mai lucrativă profesie după politică.
(Oscar Wilde)
Conştiinţa curată te face să fii cuvios faţă de Dumnezeu şi drept faţă de oameni.
(Cuviosul Clement Alexandrinul)
Conştiinţa este busola omului. (Vincent van Gogh)
Conştiinţa este îngerul lui Dumnezeu care îl păzeşte pe om. Conştiinţa pomeneşte păcatele noastre şi, pomenindu-le, ne smereşte. (Părintele Paisie Olaru)
Conştiinţa este judecătorul cel drept. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Conştiinţa este o carte naturală; cel ce o citeşte cu fapta, face experienţa ajutorului dumnezeiesc. Domnul e ascuns în poruncile Sale şi cel ce-L caută pe El Îl găsesc pe măsura împlinirii lor. (Sfântul Marcu Ascetul)
Conştiinţa este o făclie care luminează inima şi un judecător neadormit pe care omul îl poartă cu el. (Eschil)
Conştiinţa este o soacră a cărei vizită nu se termină niciodată. (Scriitorul american Henry Louis Mencken)
Conştiinţa este ochiul lui Dummnezeu în sufletele noastre. (Sfântul Cadoc)
Conştiinţa este oglinda sufletelor noastre, care înfăţişează greşelile din vieţile noastre în forma lor completă.
(George Bancroft)
Conştiinţa este “pârâşul nostru”, care, “ne pârăşte” de pe acum şi, dacă ne împăcăm cu el, este bine. Iar împăcându-ne cu pârâşul acesta, ne împăcăm cu Dumnezeu. (Părintele Ilie Cleopa)
Conştiinţa este tocmai punctul de gravitaţie al individului. (Mihai Eminescu)
Conştiinţa mea este busola care are drept magnet idealul. (Victor Hugo)
Conştiinţa noastră e un jucător ce nu dă greş atâta timp cât n-am ucis-o încă. (Honoré de Balzac)
Contrariul păcatului nu este virtutea, contrariul păcatului este libertatea. (Soren Kierkegaard, filosof şi
teolog danez)
Conversaţia este hrană pentru suflet. (Proverb mexican)
Convingerile sunt inamicii adevărului, mai periculoase decât minciunile. (Thomas Mann)
Copacii sunt efortul nesfârşit al Pământului de a vorbi cu cerul. (Rabindranath Tagore)
Copiii sunt educaţi de comportamentul adultului, nu de cuvintele sale. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi
psiholog elveţian)
Copiii trebuie să fie cuviincioşi şi să se distingă prin cuminţenie. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Copilul imită tot ceea ce vede. Totul îi este pildă în formarea obiceiurilor, gesturilor, apucăturilor, vorbirii şi
caracterului său. (Samuel Smiles)
Coroana literaturii este poezia. (William Somerset Maugham)
Coroana vieţii noastre este această încredere în noi. (Ion Agârbiceanu)
Corpul este veşmânt viu şi, în acelaşi timp, şi instrumentul spiritului. (Prentice Mulford)
Corupţia este schimbarea zilnică a legilor. (Lothar Schmid)
Corupţia este un cancer; un cancer care roade încrederea cetăţenilor în democraţie, diminuează instinctul
pentru inovare şi creativitate. (Joe Biden)
Creativitatea este distracţia inteligenţei. (Albert Einstein)
Creativitatea este o extensie naturală a entuziasmului nostru. (Earl Nightingale)
Creativitatea este un drog fără de care nu se poate trăi. (Cecil B. DeMille)
Creativitatea este un proces de învăţare aparte, la care elevul şi profesorul sunt una şi aceeaşi persoană.
(Arthur Koestler)
Creativitatea înseamnă a lua elemente cunoscute şi a le asambla în moduri unice. (Jacque Fresco)
Creativitatea înseamnă pur şi simplu conectarea unor lucruri. (Steve Jobs)
Creativitatea înseamnă să vezi ceva ce încă nu există. Trebuie să afli cum s-o transpui în realitate şi astfel să
devii un partener cu Dumnezeu. (Michele Shea)
Creativitatea înseamnă străpungerea lumescului pentru a găsi minunatul. (Bill Moyers)
Creativitatea nu este o evadare din disciplină, este o evadare însoţită de disciplină. (Jerry Hirschberg)
Creativitatea nu înseamnă să găseşti un lucru, ci să faci ceva din el după ce l-ai găsit. (James Russell Lowell)
Creaţioniştii par a sugera că o “teorie” este ceva ce ai inventat după o noapte de beţie. (Isaac Asimov)
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Cred că unul dintre cele mai mari riscuri în viaţă este să nu ai niciodată curajul să rişti. (Oprah Winfrey)
Credem că ştim ce este pictura, dar numai pictorii mari ştiu. (Drieu La Rochelle)
Credeţi-mă, rugăciunea este un strigăt de speranţă. (Alfred de Musset)
Credinţa e incidenţa divină care poate revela adevărul. (Petre Ţuţea)
Credinţa este contemplarea unui lucru tainic. (Sfântul Teodoret al Ciprului)
Credinţa este indefinitul în infinit. (Lev Tolstoi)
Credinţa este o continuare a raţiunii. (William Adams)
Credinţa este o luptă continuă cu necredinţa. [Un pastor anglican (nu-i stim numele)]
Credinţa este pasărea care cântă când zorii nu au apărut încă. (Rabindranath Tagore)
Credinţa este refuzul de a intra în panică. (David Martyn Lloyd-Jones)
Credinţa înseamnă să faci primul pas chiar dacă nu vezi toată scara. (Martin Luther King)
Creierul este o lume care constă dintr-un număr de constante neexplorate şi mari întinderi de teritorii
necunoscute. (Santiago Ramon y Cajal)
Creştin sunt, lasă-mă la mama mea! (Sfântul Mucenic Chiric, în vârstă de trei ani. Dregătorul l-a aruncat pe
treptele tronului său, s-a lovit la cap şi a murit. Sfânta Muceniţă Iulita, mama pruncului,
a fost decapitată)
Creştinismul este o religie absolută, dar, vorba lui Gandhi, are un cusur: e prea perfect! Poţi să-l imiţi, imperfect, dar una e imitarea şi alta e participarea care te face să te realizezi în tine, prin el, în mod total.
(Petre Ţuţea)
Creştinismul nu este o religie sau o filosofie, ci o relaţie şi un mod de viaţă. (Rick Warren)
Crima nu este nimic altceva decât energie direcţionată greşit. (Emma Goldman)
Crucea este făcută din slăbiciunile şi înfrângerile noastre, însă chemarea este clară: Să ne iubim crucea!
Poate că acesta să fie actul cel mai dificil, să te accepţi aşa cum eşti. (Teologul Paul Evdochimov)
Crucea este poarta tainelor. (Sfântul Isaac Sirul)
Cu calm şi cumpătare, doar astfel, răzbunarea-i o încântare. (Richard Wagner)
Cu cât creşti şi devii mai mare şi mai important prin creaţiile tale, cu atât îi priveşti cu mai mult respect şi cu mai
mare smerenie pe creatorii dinaintea ta. La vârsta voastră (a studenţilor cărora le vorbea), ziceam: Eu.
Eu eram cel mai mare. Când am împlinit vârsta de 25 de ani, am început să zic: Eu şi Mozart.
Astăzi, pot să spun doar: Mozart. (Charles François Gounod)
Cu cât e mai mică mintea, cu atât e mai mare îngâmfarea. (Esop)
Cu cât eşti mai fericit, cu atât timpul trece mai repede. (Plinius cel Tânăr)
Cu cât eşti mai mare, cu atât mai mult te smereşte şi înaintea Domnului vei afla har. Că mulţi oameni mari şi
slăviţi sunt, dar tainele se descopăr celor smeriţi. Că mare este puterea Domnului şi El este
preaslăvit de cei smeriţi. (Ecclesiasticul 3.18, 19)
Cu cât te vei cunoaşte mai bine pe tine, cu atât vei fi mai modest şi vei căpăta o mai mare încredere în puterile
tale. (Samuel Smiles)
Cu cât un lucru este mai greu de făcut, cu atât cere mai multă artă şi virtute. (Aristotel)
Cu Dumnezeu nu trebuie să fii politicos; pur şi simplu, varsă-ţi inima ta în faţa Lui. (Arhimandritul Sofronie
Saharov)
Cu îmbrăcămintea hainelor să nu te lauzi, nici în ziua măririi să nu te trufeşti, că minunate sunt lucrurile Domnului şi ascunse faptele Lui între oameni. (Ecclesiasticul 11.4)
Cu neputinţă este să împlinim poruncile lui Dumnezeu, fără de răbdare şi fără rugăciune.
(Sfântul Ioan Damaschin)
Cu puţină strategie, viaţa poate fi transfigurată. (Constantin Noica)
Cu siguranţă Dumnezeu nu a creat fiinţa umană să trăiască o zi! Nu, nu, omul a fost creat pentru eternitate.
(Abraham Lincoln)
Cugetarea este măreţia omului. (Blaise Pascal)
Cugetul curat e ca ochiul sănătos, nu poate suferi nicio murdărie. (Richard Wurmbrand)
Cultura este aflarea mai mult sau mai puţin conştientă a esenţei lucrurilor. (Vasile Băncilă)
Cultura este arta înălţată la un set de credinţe. (Tom Wolfe)
Cultura este puterea cea mai tare de pe pământ şi o cetate nouă a unităţii naţionale. (Simion Bărnuţiu)
Cultura este un al doilea soare pentru cei culţi. (Heraclit)
Cultura este un instrument mânuit de profesori pentru a fabrica profesori, care atunci când le vine rândul vor
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fabrica profesori. (Simone Weil)
Cultura înseamnă dezvoltarea perfectă şi egală a omului în toate privinţele. (John Burroughs)
Cultura înseamnă lărgirea minţii şi a spiritului. (Jawaharlal Nehru)
Cultura înseamnă să ştii ce s-a spus şi ce s-a gândit mai bun şi valoros în lume. (Matthew Arnold)
Cultura merită riscuri, riscuri enorme. Fără cultură suntem cu toţii doar bestii totalitariste. (Norman Mailer)
Cultura nu este urmare a şcolii, ci a dorinţei de o viaţă de a o dobândi. (Albert Einstein)
Cultura nu înseamnă să citeşti mult, nici să ştii multe; înseamnă să cunoşti mult. (Fernando Pessoa)
Cum a fost lucrat pomul, arată rodul lui; aşa şi cuvântul arată gândul cel din inima omului. Să nu lauzi pe nimeni
înainte de a vorbi cu el, căci cuvântul este piatra de încercare a omului. (Ecclesiasticul 27.6, 7)
Cum să pricinuieşti suferinţe celor care te invidiază? Să fii bine dispus. (Diogene din Sinope)
Cumpătarea e baza virtuţilor. (Proverb latinesc)
Cunoaşte-ţi ruşinea şi ascunde-ţi mândria, astfel vei fi un model sub ceruri. (Lao Tse)
Cunoaştere, prudenţă, discernămât; acestea sunt adevăratele cerinţe pe care trebuie să le adresăm lui
Dumnezeu. Cunoaştere, prudenţă, discernămât; acestea sunt darurile de care avem nevoie
şi nu alte bunuri trecătoare. (Sfântul Macarie Egipteanul)
Cunoaşterea de sine este pe cât de temută, pe atât de necesară. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog
elveţian)
Cunoaşterea greşelilor este începutul salvării. (Epicur)
Cunoaşterea lui Dumnezeu este rădăcina nemuririi şi scopul sublim al vieţii. 12.8
Cunoaşterea noastră nu poate fi decât limitată, în timp ce ignoranţa trebuie să fie în mod necesar infinită.
(Karl Popper)
Cunosc un om în Hristos, care acum paisprezece ani - fie în trup, nu ştiu; fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu
ştie - a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Şi-l ştiu pe un astfel de om - fie în trup, fie în afară
de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie - Că a fost răpit în rai şi a auzit cuvinte de nespus, pe care nu se cuvine
omului să le grăiască. (II Corinteni 12.2-4)
Cununa bătrânilor sunt nepoţii, iar mărirea fiilor sunt părinţii lor. (Solomon 17.6)
Curajul este rezistenţa în faţa fricii, meşteşugul de a domina frica, şi nu absenţa fricii. (Mark Twain)
Curajul este scara pe care urcă toate celelalte virtuţi. (Clare Bernard)
Cuvântul doare mai mult decât fapta, iar limba e mult mai ascuţită decât sabia. (Mihail Drumeş)
Cuvântul e un mijloc imperfect de comunicare. (Camil Petrescu)
Cuvintele noastre sunt cărările faptelor noastre. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Cuvioasa Maria Egipteanca este o icoană sau o pildă a pocăinţei şi a înnoirii duhovniceşti a omului, prin
rugăciune, smerenie şi prin post. (Patriarhul Daniel)
Dacă ai învăţat ceva din înfrângeri, înseamnă că nu ai fost învins cu adevărat. (Zig Ziglar)
Dacă capacitatea de a gândi nu este însoţită de capacitatea de a acţiona, mintea superioară este torturată.
(Benedetto Croce)
Dacă doreşti să fii inventiv, trebuie să doreşti să ratezi. (Jeff Bezon)
Dacă Dumnezeu este totdeauna cu tine, de ce tu trăieşti ca şi când El ar fi departe de tine?
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dacă Dumnezeu nu este pe primul loc în viaţa ta, atunci nu este pe locul care I se cuvine.
(Părintele Teofil Pârâian)
Dacă eşti bătrân la tinereţe, vei fi tânăr şi la bătrâneţe. (Părintele Arsenie Papacioc)
Dacă eu am văzut mai departe decât alţii, asta este că stăteam pe umerii unor giganţi. (Isaac Newton)
Dacă există în lume o forţă, care poate să depăşească frica pe deplin, să nimicească orice pericol, să rămână
nepăsătoare la orice pagubă până pe patul de moarte, această forţă este iubirea. (Poetul
bengalez Rabindranath Tagore)
Dacă februarie este încărcat de zăpadă, o vară frumoasă se prevesteşte. (Proverb enlegleesc)
Dacă Galileo ar fi spus în versuri că pământul se învârte, poate că inchiziţia l-ar fi lăsat în pace.
(Thomas Hardy)
Dacă în lume este mai întâi viaţa şi apoi moartea, în Biserica lui Hristos este întâi moartea şi apoi viaţa.
(Fericitul Augustin)
Dacă mintea se va elibera de tot ceea ce este potrivnic ei, se va odihni şi va afla un alt veac nou şi va cugeta la
cele noi şi nestricăcoase. (Sfântul Isaia Pustnicul)
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Dacă ne gândim că toate sunt rânduite cu socoteală şi cu înţelepciune, mai trebuie să avem credinţa că nimic
din tot ce se întâmplă nu are loc fără un motiv întemeiat şi fără înţelepciunea legată de Dumnezeu.
(Sfântul Grigorie de Nyssa)
Dacă ne purtăm ca oile, învingem; dar dacă ne facem lupi, suntem biruiţi. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dacă nu ai suferit niciodată, înseamnă că nu eşti binecuvântat. (Edgar Allan Poe)
Dacă nu ar exista Dumnezeu, nu ar exista nici atei. (G. K. Chesterton)
Dacă nu citeşti ziarele eşti neinformat, dacă le citeşti, eşti dezinformat. (Mark Twain)
Dacă nu eşti frumos la trup, atunci să ai un suflet curat şi luminos şi toată lumea te va îndrăgi pentru lumina
bunătăţii sufletului tău. (Sfântul Vasile cel Mare)
Dacă nu eşti pregătit să greşeşti, nu vei scoate niciodată nimic original. (Ken Robinson)
Dacă nu poţi sta lângă un om când îi este greu, nu ai dreptul să stai lângă el când îi este bine. (Paulo Coelho)
Dacă nu rişti nimic riscul este şi mai mare. (Erica Jong)
Dacă nu vei căuta să te dai în vânt după cuvinte, vei fi la bătrâneţe o comoară de înţelepciune. (Platon)
Dacă o faci pe grijuliul, fii grijuliu mai întâi cu tine însuţi, unde păcatul este şi mai vădit şi mai mare. Iar dacă nu
eşti grijuliu cu tine însuţi, apoi lămurit lucru este că şi pe fratele tău nu-l judeci pentru că te îngrijeşti de
soarta lui, ci pentru că îl urăşti şi vrei să-l faci de ocară. Dacă aproapele tău trebuie judecat, apoi s-o
facă unul care nu are astfel de păcate. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dacă oamenii ar şti ce mare lucru este a fi în harul lui Dumnezeu, nu s-ar înspăimânta de nicio suferinţă şi ar
suporta în linişte orice durere, deoarece harul este rodul răbdării. (Sfânta Roza de Lima, patroana
Americii Latine, a statului Peru şi a Insulelor Filipine)
Dacă omul nu este făcut pentru Dumnezeu, de ce nu este fericit decât întru Dumnezeu? Dacă omul este făcut
pentru Dumnezeu, de ce îi este el atât de potrivnic lui Dumnezeu? (Blaise Pascal)
Dacă orice credinţă mântuieşte, atunci jertfa lui Hristos este fără rost. Dacă orice interpretare a Bibliei este corectă, atunci toată istoria Bisericii este o absurditate. (Părintele Constantin Necula)
Dacă s-ar baza toţi pe premiza că lucrurile acceptate ca adevărate sunt într-adevăr adevărate nu ar mai exista
speranţă de progres. (Orville Wright)
Dacă ştii să te bucuri de viaţă, nu-ţi este greu să păstrezi sentimentul de uimire. (Ray Bradbury)
Dacă taci atunci când trebuie să vorbeşti, să ştii că eşti fricos. (Abraham Lincoln)
Dacă te arăţi slab în ziua strâmtorării, puterea ta nu este decât slăbiciune. (Solomon 24.10)
Dacă te conduce mintea, eşti un rege; dacă te conduce corpul, un sclav. (Cato cel Bătrân)
Dacă tu eşti înţelept, eşti înţelept pentru tine, şi dacă eşti batjocoritor, singur vei purta ponosul.
(Solomon 9.12)
Dacă vreţi să fiţi fericiţi, dacă vreţi să înfloriţi, trebuie să vă gândiţi la armonie, să vă puneţi în armonie cu
universul întreg. (Omraam Mikhael Aivanhov)
Dacă un om nu este smintit, poate fi vindecat de orice nebunie în afară de vanitate. (Jean Jacques Rousseau)
Dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă şi cu dor de ţară, este pierdut pentru totdeauna. Aceste vlăstare ale tinereţii ţin pe umerii lor viitorul, precum odinioară Atlas ţinea pământul. (Vasile Conta)
Dacă va fi să minţi, minte în privinţa vârstei tale! Dacă va fi să pierzi, pierde-ţi frica. (Pablo Neruda)
Dacă văd o nedreptate şi nu fac nimic să o îndrept, sunt laş. (Confucius)
Dacă vine mândria, va veni şi ocara, iar înţelepciunea este cu cei smeriţi. (Solomon 11.2)
Dacă vrei să fii fericit o clipă, răzbună-te! Dacă vrei să fii fericit o viaţă, iartă! (Henri Lacordaire)
Dacă vrei să te ştie Dumnezeu, fii după putinţă necunoscut printre oameni. (Avva Teognost)
Dacă zăreşti un uriaş, priveşte mai întâi poziţia soarelui şi vezi dacă uriaşul nu este umbra unui pigmeu.
(Novalis)
Dacă-mi place mai mult muzica decât conţinutul, e deja un păcat. (Fericitul Augustin)
Dar întunericul nu este întuneric la Tine şi noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, aşa este şi lumina
ei. Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele maicii mele. Te voi lăuda, că sunt
o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrurile Tale şi sufletul meu le cunoaşte foarte.
(Psalmi 138.12-14)
Dar una fac: uitând cele ce sunt în urma mea, şi tinzând către cele dinainte, alerg la ţintă, la răsplata chemării
de sus, a lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus. (Filipeni 3.14)
Dar văzând Ioan pe mulţi din farisei şi saduchei venind la botez, le-a zis: Pui de vipere, cine v-a arătat să fugiţi
de mânia ce va să fie? (Matei 3.7)
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Datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioşi şi să nu căutăm plăcerea noastră.
(Romani 15.1)
Daţi băutură îmbătătoare celui ce este gata să piară şi vin celui cu amărăciune în suflet, ca să bea şi să uite sărăcia şi să nu-şi mai aducă aminte de chinul lui. (Ecclesiastul 31.6, 7)
Dă piept cu cele mai mari frici ale tale. După aceea, ele nu vor mai evea forţă, iar tu vei fi liber. (Jim Morrison)
Dă sfat celui înţelept, şi el se va face şi mai înţelept; învaţă pe cel drept, şi el îşi va spori ştiinţa lui. Începutul înţelepciunii este frica de Dumnezeu şi priceperea este ştiinţa Celui Sfânt. (Solomon 9.9, 10)
De 86 de ani Îl slujesc pe Hristos şi nu mi-a făcut niciodată niciun rău. Cum aş putea blestema pe Binefăcătorul
şi Mântuitorul meu? (Sfântul Sfinţit Mucenic Policarp al Smirnei, ucenicul Sfântului Ioan Evanghelistul,
înainte de a fi ars de viu. A scris 5 epistole, dar patru dintre ele s-au pierdut)
De aceea, cel căruia i se pare că stă neclintit să ia seama să nu cadă. Nu v-a cuprins ispită care să fi fost peste puterea omenească. Dar credincios este Dumnezeu; El nu va îngădui ca să fiţi ispitiţi mai mult decât
puteţi, ci odată cu ispita va aduce şi scăparea din ea, ca să puteţi răbda. (I Corinteni 10.12, 13)
De aceea îţi zic: Iertate sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit. Iar cui se iartă puţin, puţin iubeşte.
Şi a zis ei: Iertate îţi sunt păcatele. (Luca 7.47, 48)
De aceea vă voi judeca pe voi din casa lui Israel, pe fiecare după căile sale, zice Domnul Dumnezeu: pocăiţi-vă
şi vă întoarceţi de la toate nelegiuirile voastre, ca necredinţa să nu vă fie piedică. (Iezechiel 18.30)
De aceea, vă rog să nu vă pierdeţi cumpătul, din pricina necazurilor mele pentru voi; ele sunt slava voastră.
(Efeseni 3.13)
De ai primit a fi creştin, sârguieşte-te să te faci asemenea cu Dumnezeu, îmbracă-te în Hristos.
(Sfântul Vasile cel Mare)
De câtva timp e mai uşor să fii intelectual decât să fii credincios. (Părintele Teofil Pârâian)
De ce te tulburi de grija unei zile, pe care nu eşti sigur c-o mai ajungi? (Sfântul Ioan Gură de Aur)
De Dumnezeul meu nu mă voi lepăda, al lui Hristos am fost, sunt şi voi fi, şi idolilor nu voi jertfi, nici nu le voi
pleca genunchiul meu. (Sfântul Mucenic Mina, înainte de a fi decapitat)
De eşti aşa de nebun ca să te laşi mânat de mânie, bate-te cu mâna peste gură. (Solomon 30.32)
De eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini. Iar El, răspunzând, a zis: Scris este: "Nu
numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu". (Matei 4.3, 4)
De la invidie la răzbunare nu e decât un pas. (Honoré de Balzac)
De la prima vedere se observă că cei doi duşmani ai fericirii omeneşti sunt: durerea şi plictiseala.
(Arthur Schopenhauer)
De la sublim la ridicol nu e decât un pas. (Napoleon Bonaparte, la întoarcerea din campania din Rusia)
De luptă se feresc doar laşii. Să lăsăm trecutul să fie trecut. (Homer)
De obicei oamenii care ştiu puţin sunt foarte vorbăreţi, în timp ce aceea care ştiu multe spun puţin.
(Jean Jeacques Rousseau)
De un singur lucru îi e ruşine adevărului, să se ascundă. (Lope de Vega)
De va fi unul vârtos la cerbice, minune va fi de se va îndrepta. (Ecclesiasticul 16.12)
De-a lungul istoriei, ceea ce a făcut ca răul să triumfe a fost inerţia celor care ar fi putut acţiona, indiferenţa
celor care aveau mai multă minte, tăcerea vocii justiţiei când conta cel mai mult. (Haile Selassie)
Decenţa în comportament este adevărata valoare a Omului. (Betty Marcovici)
Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei, plecând, au propovăduit pretutindeni şi Domnul lucra cu ei şi întărea cuvântul, prin semnele care urmau.
Amin. (Luca 16.19, 20)
Deci luaţi seama cu grijă, cum umblaţi, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca cei înţelepţi, răscumpărând vremea, căci
zilele rele sunt. Drept aceea, nu fiţi fără de minte, ci înţelegeţi care este voia Domnului.
(Efeseni 5.15-17)
Deci plecând ele ca să cumpere, a venit mirele şi cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă şi uşa s-a închis. Iar
mai pe urmă, au sosit şi celelalte fecioare, zicând: Doamne, Doamne, deschide-ne nouă. (Matei 25.10, 11)
Defăimarea este fiica amorului propriu şi a trândăviei. (Voltaire)
Definiţiile fericirii şi nefericirii sunt: ştiinţa şi neştiinţa. (Empedocle, citat de Cuviosul Clement Alexandrinul)
Deosebirea dintre literatură şi ziaristică este că a doua este de necitit, în timp ce literatura e necitită.
(Oscar Wilde)
Destinul este scuza celor slabi şi opera celor tari. (Nicolae Titulescu)

119/782
Deşi corpul vrea să fie pământ în pământ, sufletul vrea să fie cer în cer. (Lope de Vega)
Deşi este cât se poate de scundă, frica are o umbră lungă. (Ruth Gendler)
Deznădejdea este cea mai mare rătăcire a noastră. (Vauvenargues)
Dezvoltă-ţi obiceiul de a fi în permanenţă focalizat asupra unui scop. (Herbert Harris)
Diavolul este asemenea unui câine în lanţ; latră, se agită, dar nu te poate muşca. Dar dacă te apropii de el,
îţi poate face mult rău. (Sfinţii Părinţi)
Diavolul este un foarte bun contabil. Nu pierde nimic din catastiful lui, nu-i scapă niciun amănunt, însă Dumnezeu nu este un bun contabil. Registrelele Lui sunt pline de ştersături. (Părintele Nicolae Steinhardt)
Diavolul ştie că tinereţea este primăvara vieţii, atunci când toate lucrurile sunt noi şi că tinerii sunt cei mai vulnerabili. (Ezra Taft Benson)
Diferenţa dintre o armă şi un copac este diferenţa de tempo. Copacii explodează în fiecare primăvară.
(Ezra Pound)
Dificultatea literaturii nu este să scrii, ci să scrii ceea ce vrei să spui. (Robert Louis Stevenson)
Dificultăţile sunt mai uşor de învins decât îndoiala. (Isaac Newton)
Din aceeaşi gură ies binecuvântarea şi blestemul. Nu trebuie, fraţii mei, să fie acestea aşa. Oare izvorul aruncă
din aceeaşi vână, şi apa dulce şi pe cea amară? (Iacob 3.10, 11)
Din ce în ce mai mulţi oameni sunt preocupaţi de toleranţa religioasă şi din ce în ce mai puţini de religie.
(Alexander Chase)
Din momentul în care cunoşti că eşti păcătos, te-ai schimnat din vrăjmaşul lui Dumnezeu, în prietenul lui Dumnezeu. (Părintele Arsenie Boca)
Dintre dracii care care se împotrivesc lucrării noastre, cei dintâi, care se ridică la luptă, sunt cei încredinţaţi cu
poftele lăcomiei pântecelui. Toţi ceilalţi vin după aceştia să ia în primire pe cei răniţi de ei. Căci este cu
neputinţă să cadă cineva în mâinile duhului curviei, dacă n-a fost doborât întâi de lăcomia pântecelui.
(Evagrie Ponticul)
Dintre legile după care ne conducem, cea dintâi este onoarea. (Voltaire)
Dintre toate fiarele sălbatice, cea mai primejdioasă este bârfitorul, iar printre cele domestice e linguşitorul.
(Diogene din Sinope)
Dintre toate relele omeneşti, singur păcatul este adevăratul rău. Cu adevărat, infecţia sufletului este păcatul,
o stricăciune de nesuferit care duce la moarte veşnică. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dintre toate suferinţele, cele mai dureroase sunt cele pe care ţi le-ai provocat singur. (Sofocle)
Dintru început Tu, Doamne, pământul l-ai întemeiat şi lucrul mâinilor Tale, sunt cerurile. Acelea vor pieri, iar
Tu vei rămâne şi toţi ca o haină se vor învechi şi ca un veşmânt îi vei schimba şi se vor schimba.
(Pslami 101.26, 27)
Diogene a fost întrebat: Ce-ai să faci dacă ţi se sparge butoiul în care trăieşti? Nu mă frământă, răspunse filosoful. Locul pe care îl ocup eu nu se poate sparge. (Diogene din Sinope)
Disciplina este izvorul succesului. (Eschil)
Disciplina şi controlul ce singur ţi-l faci sunt începuturile înţelepciunii practice. (Samuel Smiles)
Disperarea este ultima soluţie a proştilor. (Benjamin Disraeli)
Dispreţuieşte plăcerile; plăcerea cumpărată cu durere e vătămătoare. (Quintus Horatius Flaccus)
Dispreţuirea credinţei prilejuieşte căderea popoarelor; necredinţa este ceva întâmplător. Numai credinţa religioasă costituie starea normală a omenirii. (Alexis de Tocqueille, gânditor şi istoric francez contemporan cu
Napoleon Bonaparte)
Dispreţul este forma cea mai subtilă a răzbunării. (Baltasar Gracian)
Dispreţul trebuie să fie cel mai tăcut sentiment al nostru. (Antoine de Rivarol)
Divinitatea nu glumeşte! Universul nu a fost creat în glumă, ci cu mare seriozitate de către o Putere care este
fără măsură de tainică, sfântă şi primitoare. (Annie Dillard)
Doamne, ajută-mă ca rugăciunea pe care o fac să se împlinească după voia Ta cea sfântă. 9.4
Doamne, dacă îţi cer uneori o dovadă sensibilă a harulu Tău, n-o fac pentru a fi mai sigur de Tine, ci pentru
a fi mai sigur de mine. (Vladimir Ghika)
Doar atunci când eşti la pământ realizezi ce forţe nebănuite ai. Abia atunci devii conştient de puterile tale.
(Pera Novacovici)
Doar două lucruri sunt infinite: universul şi prostia omenească. Şi nu sunt sigur în legătură cu primul.
(Albert Einstein)
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Doar iluzia este uşoară. Adevărul este întotdeauna dificil! (Rabindranath Tagore)
Doar iluziile te împiedică să recunoşti că eşti liber şi că ai fost liber întotdeauna. (Antony de Mello)
Dobândirea înţelepciunii este mai bună decât aurul, iar câştigarea priceperii este mai de preţ decât argintul.
(Solomon 16.16)
Domnul este ajutorul meu şi eu voi privi cu bucurie pe vrăjmaşii mei. (Psalmi 117.7)
Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul. (Psalmi 117.6)
Domnul este ajutorul şi apărătorul meu, în El a nădăjduit inima mea şi mi-a ajutat. (Psalmi 27.9)
Domnul este apărătorul vieţii mele; de cine mă voi înfricoşa? (Psalmi 26.2)
Domnul este de-a dreapta Ta; sfărâmat-a în ziua mâniei Sale împăraţi. (Psalmi 109.5)
Domnul este drept în mijlocul ei şi nu face nici o strâmbătate; în fiecare dimineaţă El dă la lumină dreptatea;
El nu lipseşte niciodată şi nici nu cunoaşte nedreptatea. (Sofonie 3.5)
Domnul este Duh, şi unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. (II Corinteni 3.17)
Domnul este Dumnezeu al dreptăţii; fericiţi sunt cei care nădăjduiesc în El! (Isaia 30.18)
Domnul este Dumnezeu şi nu este altul afară de El! (III Regi 8.60)
Domnul este în locaşul cel sfânt al Său, Domnul în cer are scaunul Său. Ochii Lui spre sărac privesc, genele
Lui cercetează pe fiii oamenilor. (Psalmi 10.4)
Domnul este îndelung-răbdător şi multmilostiv, dar nepedepsit nimic nu lasă. În vifor şi în furtună Îşi face loc,
norii sunt pulberea de sub picioarele Lui. (Naum 1.3)
Domnul este întărirea celor ce se tem de El, aşezământul Lui îl va arăta lor. (Psalmi 24.15)
Domnul este întărirea poporului Său şi apărător mântuirilor unsului Său. (Psalmi 27.11)
Domnul este judecător şi nu este la El părtinire. (Ecclesiasticul 35.13)
Domnul este Judecătorul nostru, Domnul este Căpetenia noastră, Domnul este Împăratul nostru,
El ne va izbăvi! (Isaia 33.22)
Domnul este luminarea mea şi mântuirea mea; de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieţii mele; de
cine mă voi înfricoşa? (Psalmi 26.1, 2)
Domnul este mare, El locuieşte în înălţime; Sionul este plin de judecată şi de dreptate. (Isaia 33.5)
Domnul este nădejdea ta şi va feri piciorul tău de cursă. (Solomon 3.26)
Domnul este partea moştenirii mele şi a paharului meu. Tu eşti Cel care îmi aşezi mie iarăşi moştenirea mea.
(Psalmi 15.5)
Domnul este Preaînalt, înfricoşător, Împărat mare peste tot pământul. (Psalmi 46.2)
Domnul este răsplătitor şi cu şapte părţi îţi va răsplăti. (Ecclesiasticul 35.11)
Două categorii de oameni se vor mântui: cei care păcătuiesc şi sunt suficient de puternici încât să se căiască şi
cei care sunt prea slabi să se căiască cu adevărat, dar sunt pregătiţi cu răbdare, smerenie şi recunoştinţă
să îndure toată povara consecinţelor păcatelor lor. În smerenia lor, Dumnezeu îi va primi şi pe aceştia.
(Părintele Ambrozie de la Optina, unul dintre ultimii stareţi ruşi de dinainte de venirea comunismului)
Două sunt criteriile care arată dacă ţinta pe care o urmărim este un lucru bun şi cinstit, şi anume: la timp
şi cu măsură. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Dovada că are geniu e că puţin îi pasă de asta. (Jules Renard)
Dragă, nu slujba e lungă, ci răbdarea ta e scurtă! (Părintele Teofil Pârâian)
Dragostea este cea mai sănătoasă boală. (Euripide)
Dragostea este triumful imaginaţiei asupra inteligenţei. (H. L. Mencken)
Dragostea însemnă a fi aspru cu tine, dar îngăduitor cu ceilalţi. (Sfântul Serghie de Radonej)
Dragostea nu cade niciodată. Cât despre proorocii - se vor desfiinţa; darul limbilor va înceta; ştiinţa se va sfârşi;
pentru că în parte cunoaştem şi în parte proorocim. Dar când va veni ceea ce e desăvârşit, atunci ceea
ce este în parte se va desfiinţa. (I Corinteni 13.8-10)
Dragostea nu poate fi manifestată în exterior fără fapte, aşa cum focul nu poate fi întreţinut fără combustibil.
(Ellen G. White)
Dragostea şi ura nu sunt opuse. Opusul dragostei este indiferenţa. (A. S. Neill)
Dragostea unei mame este balsamul minune care vindecă toate rănile. (Jean Gastaldi)
Dreapta judecată este o virtute însemnată, care nu poate fi cuprinsă cu mintea omenească, dacă nu suntem
ajutaţi de harul divin. (Sfântul Ioan Casian)
Dreapta-socoteală este făclie în întuneric şi luminarea celor cu vederea slabă. (Sfântul Ioan Scărarul)
Dreapta-socoteală este păzitoare a virtuţilor şi în acelaşi timp îl fereşte pe om de loviturile păcatului. Omul care
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urmează luării-aminte, niciodată nu se va depărta de faptele virtuoase şi nici nu va fi prins de prăpădul
păcatului. (Sfântul Vasile cel Mare)
Dreapta-socoteală este virtutea virtuţilor şi dreptatea virtuoşilor. (Sfinţii Părinţi)
Drept aceea, omorâţi mădularele voastre, cele pământeşti: desfrânarea, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia,
care este închinare la idoli. (Coloseni 3.5)
Dreptatea înalţă un popor, în vreme ce păcatul este ocara popoarelor. (Solomon 14.34)
Drumul spre pierzanie a fost întotdeauna însoţit de lipsa unui ideal. (Proverb englezesc)
Duhul este cel ce dă viaţă; trupul nu foloseşte la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh şi sunt viaţă.
(Ioan 6.63)
Dumnezeu a creat lumea din nimic. Minunat, vei spune. Fii sigur că e aşa, dar face lucruri şi mai minunate: face
sfinţi din păcătoşi. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Dumnezeu a zidit pe om spre nestricăciune şi l-a făcut după chipul fiinţei Sale. Iar prin pizma diavolului
moartea a intrat în lume şi cei ce sunt de partea lui vor ajunge s-o cunoască.
(Cartea înţelepciunii lui Solomon 2.23, 24)
Dumnezeu dă daruri şi unii chiar le multiplică…. Cred că sunt unul dintre ei! (Niccolò Paganini)
Dumnezeu e de infinite ori infinit mai presus de energiile tale. (Sfântul Grigorie Palama)
Dumnezeu este aproape neputincios în faţa libertăţii omului. (Părintele Dumitru Stăniloae)
Dumnezeu este ascuns în porunci. 9.19
Dumnezeu este asemenea unui cer ale cărei margini nu sunt nicăieri şi al cărui centru este pretutindeni.
(Fericitul Augustin)
Dumnezeu este Cel ce mă încinge cu putere şi calea cea dreaptă-mi arată; Care dă picioarelor mele sprinteneala cerbului, şi la locurile cele înalte mă aşează; Care-mi deprinde mâinile mele la război şi braţele mele să întindă arcul de aramă. (II Regi 22.33-35)
Dumnezeu este cel mai aspru pedepsitor al relelor. (Ovidius)
Dumnezeu este Domnul Savaot, Domnul este numele Lui. (Osea 12.6)
Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă. Tocmiţi sărbătoare cu ramuri umbroase, până la coarnele altarului.
(Psalmi 117.27)
Dumnezeu este fiinţa virtuţilor. 9.19
Dumnezeu este iubire. 9.5
Dumnezeu este în locul cel sfânt al Lui; Dumnezeu aşază pe cei singuratici în casă, scoate cu vitejie pe cei legaţi
în obezi, la fel pe cei amărâţi, pe cei ce locuiesc în morminte. (Psalmi 67.6, 7)
Dumnezeu este în mijlocul cetăţii, nu se va clătina; o va ajuta Dumnezeu dis-de-dimineaţă. (Psalmi 45.5)
Dumnezeu este începutul, mijlocul şi sfârşitul oricărui bine. (Sfântul Marcul Ascetul)
Dumnezeu este îndelung-răbdător şi mult-milostiv. 9.21
Dumnezeu este judecător drept, tare şi îndelung-răbdător şi nu se mânie în fiecare zi. (Psalmi 7.11)
Dumnezeu este judecătorul; pe unul îl smereşte şi pe altul îl înalţă. (Psalmi 74.7)
Dumnezeu este liman din vremi străvechi; căci cu braţul Lui cel veşnic El te sprijină şi din faţa ta gonind vrăjmaşii, zice: "Stârpeşte-i!" (Deutoronomul 33.27)
Dumnezeu este mai aproape de mine decât sunt eu însumi. 1.1
Dumnezeu este nespus de mare prin puterea Lui! Cine poate să înveţe ca El? (Iov 36.22)
Dumnezeu este ocrotitorul cel bun al răbdării noastre. Dacă ai lăsat pe seama Lui nedreptatea altora, El este
răzbunător, pentru daune - despăgubitor, pentru durere – medic, pentru moarte - dătător de
viaţă. Cât de mult poate răbdarea să-L aibă pe Dumnezeu datornic. (Tertulian)
Dumnezeu este opinia mea publică. (Abraham Lincoln)
Dumnezeu este poetul perfect. (Robert Browning)
Dumnezeu este prea puternic, dar nu leapădă pe nimeni; El este prea puternic prin înălţimea înţelepciunii Sale.
(Iov 36.5)
Dumnezeu este scăparea şi puterea noastră, ajutor întru necazurile ce ne împresoară. (Psalmi 45.1)
Dumnezeu este singurul care nu uită să iubească nici în mânia Sa. (Vladimir Ghika)
Dumnezeu este stânca mea cea de scăpare, scutul meu şi puterea cea mântuitoare, adăpostul meu cel tare şi
scăparea mea! Mântuitorul meu, din necaz m-ai izbăvit! (II Regi 22.3)
Dumnezeu este subtil, dar nu rău intenţionat. (Albert Einstein)
Dumnezeu este un adevăr universal. (Albert Einstein)
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Dumnezeu nu comunică la nivel de superficial cu omul, ci la nivelul adâncului, la rădăcină. Ori boala, oricare
ar fi ea, nu distruge adâncul. (Episcopul ortodox Antonie Blum din Londra; formaţia lui de bază: medic.)
Dumnezeu nu se uită la fapte, ci la dragostea cu care au fost făcute acele fapte. (Sfântul Vasile cel Mare)
După părerea mea, o mare parte din viaţă este determinată de dezordine pură. (Sidney Poitier)
După părerea mea, pesimistul ar fi un venin de moarte. (George Bariţiu)
Durerea este necesară numai acolo unde există scindare şi negare. (Paul Ferrini)
Durerea este soarta celor vii. (Alexandr Sergheevici Puşkin)
E bine să parcurgem propriul drum şi să ne mândrim ce el. (Lauren Bacall)
E câte un soi de laudă mai urâtă decât ocara. (Proverb armenesc)
E cu neputinţă şi nevrednica slavă să o primeşti, şi de cea veşnică să te învredniceşti. (Sfântul Nil Sinaitul)
E de datoria noastră să punem capăt dominaţiei politice a unei minorităţi care schilodeşte instituţiile economice
şi sociale ale tării noastre, umilind şi sărăcind pe toată lumea. (Martin Luther King)
E frumos să fii bun, dar trebuie să fii şi bun la ceva. (Tudor Muşatescu)
E mai bine să bei vin cu măsură, decât numai apă, dar cu mândrie. (Sfinţii Părinţi)
E mai bine să fie ţinuţi în frâu copiii prin sentimentul ruşinii şi prin îngăduinţă decât prin frică. (Terenţiu)
E mai bine să fii batjocorit de oameni decât de draci; dar cel plăcut lui Dumnezeu pe amândoi i-a biruit.
(Sfântul Marcu Ascetul)
E mai bine să fii liniştit decât fericit. (Proverb bengalez, care se referă la fericirea cea trecătoare din viaţa
aceasta, şi ea tot trecătoare)
E mai bine să mori din cauza proştilor decât să fii lăudat de ei. (Anton Pavlovici Cehov)
E mai bine să taci din gură şi să-i laşi pe ceilalţi să creadă că eşti prost, decât să vorbeşti şi să înlături orice
îndoială. (Mark Twain)
E mai bine să taci şi să fii luat de prost decât să vorbeşti şi să confirmi că eşti. (Abraham Lincoln)
E mai bine să-ţi cunoşti duşmanul decât prietenul. (Proverb bolivian)
E mai grav să nu ai ce oferi cu inima şi mintea decât să ai mâinile goale. (Vladimir Ghika)
E mai greu să-l convingi pe un om că e prost decât să-l minţi că e deştept. (Jean d`Ormesson)
E mai uşor să practici virtutea decât să susţii ipocrizia. (Jean Antoine Petit Senn)
E mai uşor să te păzeşti de o femeie sau de un bărbat iute la mânie decât de un om viclean şi tăcut. (Euripide)
E mare bogăţie să te mulţumeşti cu puţin. (Ioan Slavici)
E mare lucru să ştii să-ţi trăieşti viaţa. Majoritatea oamenilor doar există. (Oscar Wilde)
E mediocru ucenicul ce nu-şi depăşeşte maestrul. (Leonardo da Vinci)
E mult mai uşor să iei o hotărâre decât să o pui în practică. (William Somerset Maugham)
E nevoie de literatură pentru a înţelege lumea. (Alberto Manguel)
E o mare mângâiere să-ţi plângi părinţii la mormânt. (Mitopolitul Bartolomeu Anania)
E trist când lumea te bârfeşte, dar când nu te bârfeşte nimeni e groaznic! (Oscar Wilde)
E un mişel acela care-şi doreşte duşmanii îngenunchiaţi în nenorocire. (Nicolae Iorga)
E uşor să fii prieten cu cei amabili. Dar a fi prietenul celui ce se crede duşmanul tău este chintesenţa oricărei
religii. (Mahatma Gandhi)
E util să devii înţelept prin durere. (Eschil)
Echilibrul în stat e ca sănătatea în corp. (Mihai Eminescu)
Economia este arta de a obţine maximum de la viaţă. Grija de economie este rădăcina tuturor virtuţilor.
(Geoge Bernard Shaw)
Economia poate fi privită ca fiica prevederii, ca sora cumpătării şi mama libertăţii. (Samuel Smiles)
Editorii de ziar sunt oameni care separă grâul de pleavă şi apoi tipăresc pleava. (Adlai Stevenson)
Educaţia este cea mai bună asigurare pentru bătrâneţe. (Aristotel)
Educaţia este cea mai puternică armă pe care voi o puteţi folosi pentru a schimba lumea. (Nelson Mandela)
Educaţia este îmblânzirea unei flăcări, nu umplerea unui vas. (Socrate)
Educaţia este mişcarea din întuneric spre lumină. (Allan Bloom)
Educaţia este pâinea sufletului. (Giuseppe Mazzini)
Educaţia nu este umplerea unei găleţi, ci aprinderea unui foc. (William Butler Yeats)
Egoismul este piedica mântuirii. (Sfinţii Părinţi)
Egoismul ne separă de ceilalţi, iar singuri suntem vulnerabili. (Sfinţii Părinţi)
Ego-ul este doar o umbră, o obsesie şi o iluzie. (Swami Ramdas)
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El a zis: Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie: "Îndreptaţi calea Domnului", precum a zis Isaia proorocul.
(Ioan 1.23)
El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci câinilor. Dar ea a zis: Da, Doamne,
dar şi câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând, Iisus i-a
zis: O, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie după cum voieşti. Şi s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela.
(Matei 15.26-28)
Eliberează-te de frica de moarte recunoscând că moartea nu este altceva decât o transformare în ciclul vieţii,
nu un sfârşit.(Herbert Harris)
Elocinţa este lumina ce face să strălucească inteligenţa. (Cicero)
Epoca prezentă preferă semnul faţă de lucrul semnificat, copia faţă de original, imaginaţia faţă de realitate, aparenţa faţă de esenţă fiindcă acum numai iluzia este sacră, iar adevărul este laic. (Ludwig Feuerbach)
Era frumoasă vremea când casele erau biserici, faţă de acum, când bisericile sunt case. (Sfântul Ioan Gură
de Aur)
Era odată în ţinutul Uz un om pe care îl chema Iov şi acest om era fără prihană şi drept; se temea de Dumnezeu şi se ferea de ce este rău. (Iov 1.1)
Escrocheria şi linguşirea sunt relaţii de sânge. (Abraham Lincoln)
Esenţa Creaţiei este una singură, iar această esenţă se numeşte Dragoste. (Paulo Coelho)
Esenţa fericirii este sănătatea, iar a sănătăţii e mişcarea. (James Thomson)
Esenţa matematicii nu este aceea de a face lucrurile mai complicate, dar de a face lucrurile complicate mai
simple. (S. Gudder)
Este de ajuns un dicţionar pentru a conţine toate cuvintele. Dar gândirii îi trebuie infinitul. (Alexandr
Sergheevici Puşkin)
Este de o mie de ori mai bine să fii optimist şi să te înşeli, decât să fii pesimist şi să ai dreptate. (Jack Penn)
Este extrem de greu să convingi un elev de liceu că va întâlni o mulţime de probleme mult mai dificile decât
cele din algebră şi geometrie. (E. W. Howe)
Este foarte nefericit cel ce nu are niciun duşman. (Proverb englezesc)
Este foarte primejdios să ai de-a face cu oameni deznădăjduiţi. (Walter Scott)
Este greu să pierzi, dar mult mai rău este să nu fi încercat niciodată să reuşeşti. (Theodore Roosevelt)
Este imposibil să guvernezi lumea fără Dumnezeu şi fără Biblie. (George Washington)
Este îngrozitor să nu ai un prieten căruia să-i spui cât eşti de fericit sau de trist. (Panait Istrati)
Este mai bine să fii prost şi să cunoşti acest fapt, decât să fii prost şi să te crezi înţelept. (Buddha)
Este mai cinstit să urăşti pe faţă, decât să-ţi ascunzi gândul sub un chip înşelător. (Cicero)
Este mai uşor să cunoşti zece ţări decât un singur om. (Proverb idiş)
Este mai uşor să dezintegrezi un atom decât o prejudecată. (Albert Einstein)
Este mare lucru să fie cineva părinte, căci, chiar când suferă din pricina copiilor, el nu-i urăşte. (Sofocle)
Este minunat când te vizitează inspiraţia, însă scriitorul trebuie să ştie să acţioneze şi în restul timpului.
(Leonard Bernstein)
Este mult mai bine să dojeneşti decât, tăcând, să fierbi de mânie, şi cel care se mărturiseşte va fi apărat de
pagubă. (Ecclesiasticul 202.1, 2)
Este nevoie de multă înţelepciune pentru a înţelege diferenţa dintre bine şi rău. (Sfântul Grigorie Sinaitul)
Este o cruce destul de grea pentru părinţi să fie modele pentru copii. (Sfinţii Părinţi)
Este o însuşire regească să faci bine şi să rămâi surd la insulte. (Antistene)
Este o lecţie universală – intoleranţa este primul semn al unei educaţii neadecvate. O persoană rău educată
se poartă cu o nerăbdare arogantă, în vreme ce autentica, adevărata educaţie dă naştere modestiei.
(Aleksandr Soljeniţân)
Este o logică a inimii, foarte grea, care n-a fost scrisă. (Nicolae Iorga)
Este temperamentul părţii înfierbântate şi superstiţioase a omenirii, în probleme de religie, să îndrăgească misterele şi, din acest motiv, să le placă cel mai mult ceea ce înţeleg cel mai puţin.(Isaac Newton)
Este treaba artistului ca întotdeauna să adâncească misterul. (Francis Bacon)
Este un lucru bun să citeşti cărţi de citate, pentru că citatele, atunci când sunt gravate în memorie,
îţi aduc gânduri bune. (Winston Churchill)
Este un lucru destul de dureros să te uiţi la propiile necazuri şi să ştii că tu ţi le-ai creat. (Sofocle)
Este un lux să fii înţeles. (Ralph Waldo Emerson)
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Este un semn de nobleţe mentală să ştii să admiri ceea ce te depăşeşte. (Gabriel Liiceanu)
Eşecul ar trebui să ne fie profesor, nu gropar. (John C. Maxwell)
Eşecul este cheia succesului; fiecare greşeală ne învaţă ceva. (Morihei Ueshiba)
Eşecul este condimentul care dă savoare succesului. (Truman Capote)
Eşecul este locul de unde te ridici pentru a merge mai departe. (Gabriel Liiceanu)
Eşecul este numai o altă faţă a succesului. (Herbert Harris)
Eşecul este pur şi simplu ocazia de a începe din nou, de data aceasta cu mai multă inteligenţă. (Henry Ford)
Eşecul este un ocol temporar, nu o fundătură. (John C. Maxwell)
Eşecul ne învaţă umilinţa, ne confruntă cu propriile noastre limite şi ne arată că nu suntem invincibili.
(Hal Urban)
Eşecul nu este căderea, ci actul de a nu te ridica. (Mary Pickford)
Eşecul rareori te opreşte. Ceea ce te opreşte este teama de eşec. (Jack Lemmon)
Eşecurile sunt amprentele care pavează drumul spre succes. (C. S. Lewis)
Eşecurile sunt doar nişte lecţii în şcoala succesului. (Vikas Malkani)
Eşti tu în stare să azvârli fulgerele şi ele să plece şi să-ţi spună: Iată-ne? (Iov 38.35)
Eu cred că Biblia este cel mai mare dar dat omului. Tot ce este mai bun de la Mântuitorul lumii ne este dat
prin intermediul acestei cărţi. (Abraham Lincoln)
Eu cred că Dumnezeu este adevăratul nume şi adevăratul izvor al inconştientului colectiv şi de aceea este
suprema autoritate morală din univers. (Stephen R. Covey)
Eu împărat sunt astăzi! Că am împărăţit peste patimi. (Avva Iosif cel din Panefo)
Eu mă duc, dar de acolo de unde voi fi am să vă ajut mai mult ca şi până acum. (Părintele Arsenie Boca)
Eu nu cred că există Dumnezeu. Eu sunt sigur că există. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog
elveţian)
Eu spun adevărul. Şi ştiu despre ce vorbesc. De asta sunt o ameninţare. (Snoop Dogg)
Eu sunt de părere că a cere iertare înseamnă mai mult decât a avea remuşcări. (Sharat Chandra Chatterji)
Eu sunt episcop pentru voi, dar penitent împreună cu voi. (Fericitul Augustin)
Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vietii. (Ioan 8.12)
Eu unul vă botez cu apă spre pocăinţă, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine; Lui nu sunt
vrednic să-I duc încălţămintea; Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc. (Matei 3.11)
Evanghelia de astăzi (Întoarcerea Fiului risipitor, Luca 15.11-32) este în acelaşi timp, Evanghelia iertării
păcătosului pocăit şi a îndreptării credinciosului neiertător. (Patriarhul Daniel)
Evanghelia Duminicii a 14-a după Rusalii (Matei 22.2-14), ne vorbeşte despre pilda nunţii fiului de împărat
şi ea ne arată în esenţă că haina de nuntă cerească este lumina sufletului curat. (Patriarhul Daniel)
Evangheliile sunt calea tămăduirii de orice boală, luptă împotriva amintirilor prin cultivarea virtuţilor.
(Cuviosul Talasie)
Exactitatea nu înseamnă adevăr. (Eugene Delacroix)
Exagerarea cu privire la plăcere e necumpătare. (Aristotel)
Exagerarea este adevărul care şi-a pierdut răbdarea. (Khalil Gibran)
Există ceva mai îngrozitor decât calomnia: adevărul. (Talleyrand)
Există doar un lucru bun, ştiinţa, şi doar unul rău, neştiinţa. (Socrate)
Există două feluri de a împrăştia lumina: să fii lumânarea sau să fii oglinda care o reflectă. (Edith Wharton)
Există două feluri în care poţi fi prostit. Primul este să crezi ceea ce nu este adevărat; cel de al doilea este
să refuzi să crezi ceea ce este adevărat. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Există două impulsuri contrare care guvernează mintea umană – unul care determină un comportament normal,
sănătos şi un altul responsabil de comportamentul excentric. Cele două alternează la intervale regulate.
(Franz Schubert)
Există o bunătate care respinge şi o răutate care atrage. (Carmen Sylva, poetă şi prima regină a României)
Există o linie subţire între geniu şi nebunie. Iar eu am şters această linie. (Oscar Levant)
Există oameni care vorbesc cu o clipă înainte de a fi gândit. (Jean de la Bruyère)
Există poezie fără filosofie, dar nu există filosofie fără poezie. (Tudor Vianu)
Există puţin adevăr în fiecare exagerare şi puţină exagerare în fiecare adevăr. (Leonard Barnes)
Există suficient în lume pentru nevoile omului, dar nu şi pentru lăcomia lui. (Mahatma Gandhi)
Există trei metode de a dobândi înţelepciunea. Cea dintâi este reflecţia, care este cea mai înaltă. A doua este
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imitaţia, care este cea mai uşoară. A treia este experienţa, care este cea mai amară. (Confucius)
Există un drum al ochiului către inimă care nu trece prin intelect. (G. K. Chesterton)
Există un singur caz de deznădejde pură. Al condamnatului la moarte. (Albert Camus)
Există undeva, în domeniul înalt al geometriei, un loc luminos unde se întâlneşte cu poezia. (Poetul Ion Barbu)
Există unele conştiinţe pentru care cerul nu e niciodată senin. (Alexandre Dumas)
Existăm vremelnic prin ceea ce luăm din jur, dar vom trăi veşnic prin ceea ce dăruim. (Douglas Lawson)
Experienţa a arătat că armătura morală este mai importantă pentru individ şi pentru societate decât cunoştinţele ştiinţifice, literare, filozofice. (Alexis Carrel, medic chirurg şi biolog francez)
Experienţa este cel mai brutal dintre dascăli. Însă înveţi; Doamne, cât de mult poţi învăţa.
(Clive Staples Lewis)
Experienţa este cel mai dur profesor, pentru că întâi îţi dă testul şi apoi îţi spune care era lecţia. (Vernon
Sanders Law)
Experienţa este hrană pentru creier. (Bill Watterson)
Experienţa este un profesor grozav. (John Legend)
Experinţa nu e revelaţie, ci o acumulare de date. (Petre Ţuţea)
Extazul este emoţie împinsă la maxim. (Scott Shaw)
Extazul este starea derivând din ascultarea muzicii. (Al-Ghazali)
Extazul este un pahar cu ceai şi o bucăţică de zahăr în gură. (Puşkin)
Extraordinarele progrese realizate în domeniul comunicaţiilor reprezintă o serioasă ameninţare la adresa
vieţii private. (Earl Warren)
Factorul esenţial al progresului este timpul. (Roger Martin du Gard)
Falsa modestie este ultimul rafinament al vanităţii. (Jean de La Bruyère)
Familia este icoana Bisericii. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Fantezia este mai importantă decât cunoaşterea, căci cunoaşterea are limite. (Albert Einstein)
Faptele de azi nu sunt decât ideile de ieri. (Vladimir Ghika)
Făptuirea dreptăţii şi a judecăţii este mai de preţ pentru Domnul decât jertfa sângeroasă. (Solomon 21.3)
Fără deviaţii de la “normal”, progresul nu ar fi posibil. (Frank Zappa)
Fără Dumnezeu nu există scop, valoare sau sens în lume. (Jean-Paul Sartre)
Fără Dumnezeu, omul rămâne un biet animal raţional şi vorbitor, care vine de nicăieri şi merge spre nicăieri.
(Petre Ţuţea)
Fără să te abaţi de la reguli, progresul nu este posibil. (Frank Vincent Zappa)
Fără smerenie, adevărul e orb. (Ilie Ecdicul)
Fără Hristos am fost ca un peşte pe uscat, cu El sunt într-un ocean de dragoste. (Sadhu Sundar Singh)
Fără îndoială la ziua Judecăţii nu vom fi întrebaţi ce-am citit, ci ce-am făcut; nici dacă vom vorbi cu dibăcie,
ci dacă am trăit cum se cuvine. (Părintele Arsenie Boca)
Făţărnicia este omagiul pe care viciul îl aduce virtuţii.( François de La Rochefoucauld)
Felul meu de a glumi este să spun adevărul. Aceasta este cea mai nostimă glumă. (George Bernard Shaw)
Femeia este inima familiei. (Maica Tereza)
Femeia I-a zis: Doamne, nici găleată nu ai, şi fântâna e adâncă; de unde, dar, ai apa cea vie? Nu cumva eşti
Tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat această fântână şi el însuşi a băut din ea
şi fiii lui şi turmele lui? (Ioan 4.11, 12)
Femeile sunt o majoritate tratată ca o minoritate. (Lisa Kraemer)
Fereastra spre lume poate fi acoperită cu un ziar. (Stanislaw Jerzi Lec)
Fericirea e un urcuş continuu, o dinamică ce se adaptează permanent nevoilor noastre. (Părintele Pantelimon
de la Mănăstirea Oaşa)
Fericirea este armonia dintre ceea ce gândeşti, ceea ce spui şi ceea ce faci. (Mahatma Gandhi)
Fericirea este în noi, niciodată în jurul nostru. (Mihail Sadoveanu)
Fericirea este rădăcina longevităţii. (Valeria Mahok)
Fericirea înseamnă nervi calmi. (W. C. Fields)
Fericirea înseamnă să nu ai dureri în trup şi griji în minte. (Thomas Jefferson)
Fericirea la oamenii inteligenţi este cel mai rar lucru pe care-l ştiu. (Ernest Hemingway)
Fericirea nu depinde de ce eşti sau de ce ai, ci doar de ceea ce gândeşti. Mulţumirea aduce fericire chiar şi săracului, iar nemulţumirea aduce sărăcie chiar şi bogatului. Viitorul vine către noi bucăţică după bucăţică,
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puţin câte puţin. Nu ştim niciodată ce ne aşteaptă, dar dacă păstrăm o atitudine pozitivă, va fi mereu
loc pentru o nouă şansă şi vom putea fi mulţumiţi. (Confucius)
Fericirea nu e ceva gata făcut, ea vine din faptele noastre. (Dalai Lama)
Fericirea nu e o răsplată, este o consecinţă. Suferinţa nu e o pedeapsă, e un rezultat. (Robert G. Ingersoll)
Fericirea nu poate fi cumpărată cu bani şi dragostea nu poate fi dobândită cu forţa. (Emile Zola)
Fericirea nu ţine de lumea aceasta. Fericirea e ceva care vine de la Dumnezeu, ca răsplată a încercărilor
noastre de a fi alături de El. (Sfinţii Părinţi)
Fericirea poate fi întâlnită într-un simplu grăunte de nisip din deşert. (Paulo Coelho)
Fericirea reprezintă trecerea spiritului la o stare mai perfectă. Durerea, dimpotrivă, este trecerea la o stare
inferioară. (Baruch Spinoza)
Fericirea sau nefericirea este în mare parte opera lor. (John Locke)
Fericirea şi datoria morală sunt inseparabile una de cealaltă. (George Washington)
Fericirea tace şi se ascunde; numai nefericirea este militantă şi zgomotoasă. (Duiliu Zamfirescu)
Fericit este acela care are un suflet curat şi un trup nepângărit, pentru a le închina lui Dumnezeu. (Origen)
Fericit este bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se va lua cununa vieţii. (Iacob 1.12)
Fericit este cel care a aflat înţelepciunea şi cel care o grăieşte la urechile celor care o ascultă.
(Ecclesiastul 25.12)
Fericit este cel ce are o aşa dragoste faţă de Dumnezeu, precum are cel îndrăgostit nebuneşte de iubita sa.
(Teologul Olivier Clément)
Fericit este cel ce citeşte şi cei ce ascultă cuvintele proorociei şi păstrează cele scrise în aceasta! Căci vremea
este aproape. (Apocalipsa 1.3)
Fericit este omul care a aflat înţelepciunea şi bărbatul care a dobândit pricepere, căci dobândirea ei este mai
scumpă decât argintul şi preţul ei mai mare decât al celui mai curat aur. (Solomon 3.13, 14)
Fericit este omul pe care Dumnezeu îl mustră! Şi să nu dispreţuieşti certarea Celui Atotputernic. Căci El răneşte şi El leagă rana, El loveşte şi mâinile Lui tămăduiesc. De şase ori din nevoi te va scoate, iar a
şaptea oară, răul te va ocoli. (Iov 5.17-19)
Fericit este sufletul care iubeşte smerenia şi lacrimile şi care urăşte gândurile cele rele. (Cuviosul Siluan
Athonitul)
Fericiţi sunt cei care nu citesc ziare, analfabeţii, neimplicaţii, căci au bun-simţ. Pentru a ne simţi deplin mulţumiţi,
trebuie să trăim mai simplu. Lectura ziarelor a făcut să crească numărul proştilor. (Lev Tolstoi)
Fericiţi veţi fi când oamenii vă vor urî pe voi şi vă vor izgoni dintre ei, şi vă vor batjocori şi vor lepăda numele
voastre ca rău din pricina Fiului Omului. (Luca 6.22)
Feriţi-vă de aluatul fariseilor, care este făţărnicia. (Luca 12.1)
Ficţiunea este doar adevărul scriitorului, ţipând la pagină. (Monique Lloyd)
Fiecare clipă de căutare este o clipă de regăsire. (Paulo Coelho)
Fiecare copil este un artist. Problema care se pune este cum să rămână un artist şi după ce va creşte.
(Pablo Picaso)
Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câştigăm. (Victor Hugo)
Fiecare corp este singur, sufletul – niciodată. (Hermann Hesse)
Fiecare dintre noi e ca o carte neclintită pentru vecinii de viaţă. (Ionel Teodoreanu)
Fiecare început este o consecinţă – fiecare început încheie ceva. (Paul Valery)
Fiecare om este autorul propriei sale sănătăţi sau boli. (Buddha)
Fiecare om este unic. Nu te compara cu altcineva ca să nu intervii în planul lui Dumnezeu. (Baal Shem Tov)
Fiecare om doreşte un trai îndelungat, dar niciunul nu vrea să fie bătrân.(Jonathan Swift)
Fiecare om pe care îl întâlnesc în drumul meu îmi este superior prin ceva. De aceea încerc să învăţ câte ceva
pe lângă fiecare. (Sigmund Freud)
Fiecare om poate să fie un mic creion, prin care Dumnezeu să poată scrie lumii o scrisoare de dragoste.
(Maica Tereza de Calcuta)
Ficţiunea este obligată să se limiteze la posibilităţi. Adevărul nu. (Mark Twain)
Fiecare om posedă un anumit orizont. Când se îngustează şi devine infinit de mic, el se transformă în punct şi
atunci zice: “Acesta este punctul meu de vedere.” (David Hilbert, în Matematicienii glumesc)
Fii curat cu inima şi bogat cu duhul. (Din Epistola lui Barnaba)
Fii împăcat cu sufletul tău şi atunci cerul şi pământul se vor împăca cu tine. (Sfântul Isaac Sirul)
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Fii îngăduitor, căci toţi avem nevoie de iertare. (Seneca)
Fii unic, fii original! (Samuel Johnson)
Fii sigur că un stat în care nu există pedeapsă pentru neobrăzare şi pentru libertatea de a face orice sfârşeşte
prin a se prăbuşi. (Sofocle)
Fii stăpân pe pasiunile tale ca ele să nu ajungă stăpâne pe făptura ta. (Epictet)
Fii totdeauna cu Dumnezeu, dacă vrei ca Dumnezeu să fie cu tine. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Fii treaz, sfătuieşte-te, păzeşte cele prezente, poartă grijă de cele viitoare. (Sfântul Vasile cel Mare)
Fii tu însuţi schimbarea pe care o vrei să o vezi în lume. (Mahatma Gandhi)
Fii vigilent: fereşte-ţi mintea de gânduri negative. (Buddha)
Fiii mei, fiţi curajoşi, am pierdut tot ce-am avut în această lume, cel puţin să ne mântuim sufletul şi să ne spălăm
păcatele cu sângele nostru. (Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu, decapitat împreună cu cei patru fii
ai săi şi cu sfetnicul Ianache pentru că nu s-au lepădat de credinţa creştină.)
Fiind mereu activă, intuiţia are acces la banca de date a spiritului universal. (Colin Turner)
Filosofia este medicina sufletului. (Cicero)
Filosofia este microscopul gândirii. (Victor Hugo)
Fiindcă răutatea inimii este plină de temere, ca una ce se ştie vinovată şi mustrată ea de sine însăşi; ea îşi vede
mărită nenorocirea, căci spaima nu este altceva fără numai lepădarea oricărui ajutor care-ţi vine de
la dreapta judecată. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 17.10, 11)
Fiţi amabili ori de câte ori e posibil. Întotdeauna e posibil. (Dalai Lama)
Fiţi îngăduitori cu neputinţele oamenilor. (Părintele Arsenie Boca)
Fiţi treji, privegheaţi. Potrivnicul vostru, diavolul, umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită.
(II Petru 5.8)
Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este. (Matei 5.48)
Fiul meu, mănâncă miere, căci e bună şi un fagure de miere este dulce gurii tale. Să ştii că înţelepciunea este
la fel pentru sufletul tău; dacă o dobândeşti, ai un viitor, iar nădejdea ta nu este pierdută.
(Solomon 24.13, 14)
Flecăreala este mustrarea deşartă, care se manifestă prin ea, iar somnul lung este lenevirea sufletului. 9.18
Floarea nu-şi pierde puritatea, chiar dacă e prăfuită. (Rabindranth Tagore)
Foc am venit să arunc pe pământ şi cât aş vrea să fie acum aprins! Şi cu botez am a Mă boteza, şi câtă
nerăbdare am până ce se va îndeplini! (Luca 12.49, 50)
Foc! Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac şi al lui Iacov, nu dumnezeul filosofilor şi al înţelepţilor! ( Aceste cuvinte
au fost scrise pe o bucată de hârtie, găsită cusută în căptuşeala hainei lui Blaise Pascal,
după moartea sa, şi sună pentru noi ca un scurt testament)
Fraţilor, nu fiţi copii la minte. Fiţi copii când e vorba de răutate. La minte însă, fiţi desăvârşiţi.
(I Corinteni 14.20)
Fraţilor, prea-săturarea este maica desfrânării, iar postul şi înfrânarea este bogăţia sufletului. (Patericul)
Frica de Domnul este curată, rămâne în veacul veacului. Judecăţile Domnului sunt adevărate, toate îndreptăţite.
Dorite sunt mai mult decât aurul, şi decât piatra cea de mare preţ; şi mai dulci decât mierea şi fagurele.
(Psalmi 18.10, 11)
Frica de Dumnezeu duce la viaţă şi ne îndestulăm fără să fim loviţi de nenorocire. (Solomon 19.23)
Frica de Dumnezeu este începutul înţelepciunii; cei fără minte dispreţuiesc înţelepciunea şi stăpânirea de sine.
(Solomon 1.7)
Frica de Dumnezeu este învăţătură şi înţelepciune, iar smerenia trece înaintea măririi. (Solomon 15.32)
Frica de Dumnezeu este o virtute, pentru că prin aceasta se poate mântui. 11.9
Frica de Dumnezeu este urgisirea răului. Mândria şi obrăznicia, calea răutăţii şi gura cea aprigă le urăsc eu.
(Solomon 8.13)
Frica de moarte este provocată de frica de viaţă. Un om care trăieşte din plin este pregătit să moară oricând.
(Mark Twain)
Frica e a trupului: trupul tremură. Curajul e al sufletului: sufletul n-are cum să tremure. (Barbu Ştefănescu
Delavrancea)
Frica este consecinţa minciunii. (Cuviosul Paisie Aghioritul)
Frica este inamicul speranţei. (Dave Ramsey)
Frica face lupul să fie mai mare decât în realitate. (Proverb german)
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Frumosul este superior sublimului pentru că este permanent şi nu satură; în timp ce sublimul este relativ, trecător şi violent. (Henri-Frédéric Amiel)
Frumuseţea este doar imaginea sensibilă a Infinitului. (George Bancroft)
Frumuseţea este strălucirea adevărului şi mireasma bunătăţii. (Vincent McNabb)
Frumuseţea fizică este incompletă dacă nu este animată de frumuseţe spirituală. (Victor Hugo)
Fugiţi de desfrânare! Orice păcat pe care-l va săvârşi omul este în afară de trup. Cine se dedă însă desfrânării
păcătuieşte în însuşi trupul său. Sau nu ştiţi că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care este în voi,
pe care-L aveţi de la Dumnezeu şi că voi nu sunteţi ai voştri? (I Corinteni 6.18, 19)
Furia e mama trădării. (Proverb galez)
Furia unui rege e ca răcnetul unui leu, iar bunăvoinţa lui este ca roua pe iarbă. (Solomon 19.12)
Găseşte curajul de a fi tu însuţi, chiar dacă încă nu ştii cine eşti! (Paulo Coelho)
Gândirea e activitatea inteligenţei, visarea e voluptatea ei. (Victor Hugo)
Gândirea este izvorul acţiunii, vieţii şi manifestării; fă izvorul curat şi totul va fi curat. (James Allen)
Gândirea înseamnă activitate. Gândirea e întotdeauna exprimare, acţiune, poezie. (Eugeni d’Ors)
Gândirea mea este melodia. (Richard Strauss)
Gândul celui nebun nu este decât păcat; batjocoritorul este urgia oamenilor. (Solomon 24.9)
Gelozia e fiica iubirii pe care însă de multe ori o ucide cu veninul ei. (Lorenzo Stramusoli)
Generozitatea este virtutea celor tari. (Garabet Ibrăileanu)
Generozitatea nu înseamă să îmi dai ceva de care tu ai mai puţină nevoie decât mine, ci să îmi dai ceva de
care tu ai mai multă nevoie decât mine. (Khalil Gibran)
Genialitatea nu este altceva decât o mare aptitudine pentru răbdare. (Benjamin Franklin)
Geniul este abilitatea de a pune în practică ceea ce ai în minte. (Francis Scott Key Fitzgerald)
Geniul este abilitatea de a-ţi păstra viziunea neclintită până când devine realitate. (Benjamin Franklin)
Geniul este capacitatea de a suporta dureri infinite. (Thomas Carlyle)
Geniul este persistenţa copilăriei în maturitate. (Garabet Ibrăileanu)
Geniul este un procent inspiraţie şi nouăzeci şi nouă transpiraţie. (Thomas Alva Edison)
Geometria este arta de a găsi rezultate corecte pe figuri incorecte. Geometria analitică este arta de a găsi
rezultate corecte fără figuri. (Profesorul Marin Dumitrescu)
Geometria este arta de a raţiona corect pe figuri incorecte. (Henri Poincaré)
Geometria este cea mai bună şi mai simplă dintre toate logicile, cea mai potrivită să dea inflexibilitate judecăţii
şi raţiunii. (Denis Diderot)
Geometria proiectivă este toată geometria. (Arthur Cayley)
Gloria este o băutură veninoasă care face bine numai dacă e luată în doze mici. (Honoré de Balzac)
Gloria este trecătoare. Anonimatul este veşnic. (Napoleon Bonaparte)
Gloria este umbra virtuţii. (Seneca)
Gloria este un scop la care aspiră orice suflet deosebit, dar la care nu se ajunge cu dorinţa, ci cu capacitatea.
(Lorenzo Stramusoli)
Gluma e o trăsură bună pentru adevăr. (Francis Bacon)
Gluma este o sare ce trebuie întrebuinţată cu economie. (Pitagora)
Gluma este un fel de duel în care nu se varsă sânge. (Nicolas Chamfort)
Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. Atunci
drepţii Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau însetat şi
Ţi-am dat să bei? (Matei 25.36, 37)
Gradometrul cultural al popoarelor e literatura, căci ea reprezintă averea sufletească a lor. (Geoge Coşbuc)
Gramatica este logica vorbirii. (Richard C. Trench)
Greşelile politicianului sunt crime, căci în urma lor suferă milioane de oameni nevinovaţi, se împiedică dezvoltarea unei ţări întregi şi se împiedică, pentru zeci de ani, viitorul ei. (Mihai Eminescu)
Greşelile sunt portalurile descoperirilor. (James Joyce)
Grijile nu sunt altceva decât o deprindere mentală foarte dăunătoare, iar eu îmi pot schimba orice deprindere
cu ajutorul lui Dumnezeu. (Norman Vincent Peale)
Gura lumii este gura diavolului. (Sfinţii Părinţi)
Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea este veselă şi nevinovată şi drept vorbind, acesta-i adevărul.
(Ion Creangă)
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Haina de nuntă din Evanghelia de astăzi (Matei 22.2-14) este veşmântul credinţei şi al faptelor bune, care
luminează sufletul. (Patriarhul Daniel)
Haina de nuntă este nepătimirea sufletului raţional care s-a lepădat de poftele lumeşti. (Evagrie Ponticul)
Handel este cel mai mare compozitor care a trăit vreodată. Întotdeauna îmi voi scoate pălăria în faţa muzicii
lui şi voi îngenunchia cu umilinţă la mormântul său. (Ludwig van Beethoven)
Harul este ca un rai plin de binecuvântări; şi milostenia în veac rămâne. (Ecclesiasticul 40.19)
Harul nu e ceva ca un polen auriu care ar ninge din stele peste noi, ci o putere dinamică ce mistuie răul ca un
foc curăţitor. (Nichifor Cainic)
Hazardul este măsura ignoranţei noastre. (Jules Henri Poincaré)
Hărnicia este mama norocului. (Benjamin Franklin)
Hristos era pomul vieţii. L-am pierdut prin neascultare şi-L primim prin ascultare şi pocăinţă, prin Sfânta Euharistie. (Sfântul Simeon Noul Teolog)
Hristos este prezent în potirul din Sfântul Altar, dar şi în fiecare om sărac, umilit, în fiecare om care suferă şi
aşteaptă de la noi un semn al iubirii frăţeşti milostive. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Hristos este unica ieşire din această lume; toate celelalte ieşiri – extazul sexual, utopiile politice, independenţa
economică – nu sunt decât drumuri înfundate pe care putrezesc leşurile nenumăraţilor oameni ce le-au
încercat. (Părintele Serafim Rose)
Iadul este adevărul înţeles prea târziu. (H. G. Adams)
Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte şi, trimiţând a ucis pe toţi pruncii care erau în
Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai jos, după timpul pe care îl aflase de la magi. (Matei 2.16)
Iar El a zis: Aşa este, dar fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc. (Luca 11.28)
Iar El a zis: Mergeţi în cetate, la cutare şi spuneţi-i: Învăţătorul zice: Timpul Meu este aproape; la tine vreau să
fac Paştile cu ucenicii Mei. (Matei 26.18)
Iar El a zis: Vedeţi să nu fiţi amăgiţi, căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt, şi vremea s-a
apropiat. Nu mergeţi după ei. (Luca 21.8)
Iar El, răspunzând, a zis către ei: Mama mea şi fraţii Mei sunt aceştia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu
şi-l îndeplinesc. (Luca 8.21)
Iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel mai din afară; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.
(Matei 8.12)
Iar îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: Acestea zice Cel ce este Amin, martorul cel credincios şi adevărat,
începutul zidirii lui Dumnezeu: Ştiu faptele tale; că nu eşti nici rece, nici fierbinte. O, de ai fi rece sau
fierbinte! Astfel, fiindcă eşti căldicel - nici fierbinte, nici rece - am să te vărs din gura Mea.
(Apocalipsa 3.14-16)
Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine şi binecuvântând, a frânt şi, dând ucenicilor, a zis: Luaţi, mâncaţi,
acesta este trupul Meu. Şi luând paharul şi mulţumind, le-a dat, zicând: Beţi dintru acesta toţi, că
acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor.
(Matei 26.26-28)
Iar Petru şi cei ce erau cu el erau îngreuiaţi de somn; şi deşteptându-se, au văzut slava Lui şi pe cei doi bărbaţi
stând cu El. Şi când s-au despărţit ei de El, Petru a zis către Iisus: Învăţătorule, bine este ca noi să fim aici şi
să facem trei colibe: una Ţie, una lui Moise şi una lui Ilie, neştiind ce spune. Şi, pe când vorbea el acestea,
s-a făcut un nor şi i-a umbrit; şi ei s-au spăimântat când au intrat în nor. Şi glas s-a făcut din nor, zicând:
Acesta este Fiul Meu cel ales, de acesta să ascultaţi! (Luca 9.32-35)
Iar Petru, răspunzând, a zis: Doamne, dacă eşti Tu, porunceşte să vin la Tine pe apă. (Matei 14.28)
Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa,
blândeţea, înfrânarea, curăţia; împotriva unora ca acestea nu este lege. (Galateni 5.22, 23)
Iar Saul - care se numeşte şi Pavel - plin fiind de Duh Sfânt, a privit ţintă la el, şi a zis: O, tu cel plin de toată viclenia şi de toată înşelăciunea, fiule al diavolului, vrăjmaşule a toată dreptatea, nu vei înceta de a strâmba
căile Domnului cele drepte? Şi acum, iată mâna Domnului este asupra ta şi vei fi orb, nevăzând soarele
până la o vreme. Şi îndată a căzut peste el pâclă şi întuneric şi, dibuind împrejur, căuta cine să-l ducă de
mână. (Faptele Apostolilor 13.9-11)
Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchii lui Iisus, zicând: Ieşi de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Căci spaima îl cuprinsese pe el şi pe toţi cei ce erau cu el, pentru pescuitul
peştilor pe care îi prinseseră. (Luca 5.8, 9)
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Iar ţinta poruncii este dragostea din inimă curată, din cuget bun şi din credinţă nefăţarnică, de la care unii rătăcind s-au întors spre deşartă vorbire, (I Timotei 1.5, 6)
Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu. Şi a căzut cu faţa la pământ la picioarele lui Iisus, mulţumindu-I. Şi acela era samarinean. Şi răspunzând, Iisus a zis: Au nu zece
s-au curăţit? Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai
acesta, care este de alt neam? Şi i-a zis: Scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a mântuit. (Luca 17.15-19)
Iar vameşul, departe stând, nu voia nici ochii să-şi ridice către cer, ci-şi bătea pieptul, zicând: Dumnezeule,
fii milostiv mie, păcătosului. (Luca 18.13)
Iar vânzătorul le dăduse semn, zicând: Pe care-L voi săruta, Acela este. Prindeţi-L şi duceţi-L cu pază.
(Marcu 14.44)
Iată Eu vă trimit pe voi ca pe nişte oi în mijlocul lupilor; fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii.
(Matei 10.16)
Iată, fiii sunt moştenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui. Precum sunt săgeţile în mâna celui viteaz, aşa
sunt copiii părinţilor tineri. (Psalmi 26.3, 4)
Iată, v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii, şi peste toată puterea vrăjmaşului, şi nimic nu vă
va vătăma. Dar nu vă bucuraţi de aceasta, că duhurile vi se pleacă, ci vă bucuraţi că numele voastre
sunt scrise în ceruri. (Luca 10.19, 20)
Idealul perfecţiunii religioase este un ideal al tuturor creştinilor. 1.8
Ideile înseamnă putere. (Paulo Coelho)
Ideile sunt rădăcinile creaţiei. (Ernest Dimnet)
Ideile sunt un vânat rar în pădurea cuvintelor. (Victor Hugo)
Iertarea este mireasma pe care violeta o lasă pe călcâiul care a strivit-o. (Mark Twain)
Iertarea este răzbunarea omului nobil, ca şi uitarea. (Friedrich von Schiller)
Iertarea este singurul mod de a nu lăsa pe duşmanul tău să te atace şi înăuntru. (Gavriil Stiharul)
Iertarea este veşmântul care acoperă orgoliile şi mândriile nemăsurate. Iertarea ne smereşte, iertarea ne înalţă.
Cine iartă, învinge întotdeauna. (Părintele Dumitru Păduraru)
Iertarea înseamnă a te ridica mai sus decât cel care te-a insultat. (Napoleon Bonaparte)
Iertarea şi uitarea sunt răzbunările omului nobil. (Părintele Dumitru Păduraru)
Ignoranţa este fiica lenei. (Arthur Schopenhauer)
Ignoranţa este noaptea minţii, dar o noapte fără lună şi stele. (Confucius)
Ignoranţa este originea tuturor relelor. (Socrate)
Ignoranţa este un mare duşman al minţii. (Sfântul Nicodim Aghioritul)
Ignoranţa nu este inocenţă, ci păcat. (Robert Browning)
Ignoranţa nu înseamnă lipsă de inteligenţă; înseamnă lipsă de cunoştinţe. (Dave Ramsey)
Iisus a văzut pe Natanael venind către El şi a zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleşug.
Natanael I-a zis: De unde mă cunoşti? A răspuns Iisus şi i-a zis: Mai înainte de a te chema Filip, te-am văzut
când erai sub smochin. Răspunsu-I-a Natanael: Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti regele lui Israel.
Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea
vei vedea. Şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui
Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului. (Ioan 1.47-51)
Iisus Hristos este ascuns în poruncile Sale. (Sfântul Marcu Ascetul)
Iisus Hristos este numit cu două nume: cu numele Iisus, pentru că mântuieşte, şi cu numele Hristos, pentru că
este mare Preot. (Sfântul Chiril al Alezandriei)
Iisus i-a zis: Dacă voieşti să fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor şi vei avea comoară în cer;
după aceea, vino şi urmează-Mi. (Matei 19.21)
Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine. (Ioan 14.6)
Iluzia care ne exaltă ne este mult mai dragă decât zece mii de adevăruri. (Alexandr Sergheevici Puşkin)
Iluzia este prima aparenţă a adevărului. (Rabindranath Tagore)
Iluzia este un analgezic apărut din diferenţa dintre dorinţă şi realitate. (Herman Wouk)
Iluzia şi visul sunt temelia sufletului nostru. (Mihail Sadoveanu)
Iluziile sunt fluturii primăverii vieţii. (Peter Sirius)
Imaginaţia este primul pas în procesul creativ. (Herbert Harris)
Imaginaţia este şi ea o sursă de informare. (Grigore Moisil)
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Imaginaţia nu este o simplă închipuire. (Maurice Leblanc)
Imaginea evoluţiei omenirii nu este o linie dreaptă, ci o spirală. (Friedrich Adolf Wilhelm Diesterweg)
Imoralitatea nu poate fi decât o consecinţă a lipsei de sensibilitate estetică. (Ionel Teodoreanu)
Important este ceea ce suntem noi în faţa lui Dumnezeu, iar nu ceea ce gândesc oamenii despre noi.
(Avva Teognost)
Imposibil să fii şi liber, şi sărac. (Francis Scott Key Fitzgerald)
Imposibilul e o fantomă a timizilor şi refugiul laşilor. (Napoleon Bonaparte)
Imposibilul este un cuvânt întâlnit numai în dicţionarele proştilor. (Napoleon Bonaparte)
Indiferenţa este cea mai puternică armă din univers. Ea face tot ce atinge lipsit de sens. Iubirea şi ura nu au
nicio şansă împotriva ei. (Joan Vinge)
Indiferenţa este esenţa lipsei de comunicare. (Emil Hossu)
Indiferenţa este forma cea mai uşoară a intoleranţei. (Karl Jaspers)
Indiferenţa este mai abominabilă decât ura sau moartea. (Michelle Rosenberg)
Indiferenţa este paralizia sufletului, o moarte prematură. (Anton Pavlovici Cehov)
Indiferenţa este răzbunarea lumii faţă de mediocritate. (Oscar Wilde)
Indiferenţa nu-i decât laşitate. (Lev Tolstoi)
Indulgenţa este o parte a justiţiei. (Joseph Joubert)
Inel de aur în râtul porcului, aşa este femeia frumoasă şi fără minte. (Solomon 11.22)
Infernul este când rugăciunea este de neconceput. (Emil Cioran)
Infinit mai puternice decât raţiunea şi ştiinţa sunt ignoranţa şi nebunia. (Anatole France)
Informaţia este sufletul tuturor afacerilor publice. (Daniel Defoe)
Ingineria este arta sau ştiinţa de a face util. (Samuel C. Florman)
Inima celui înţelept va cugeta la pildele celor înţelepţi, şi o ureche ascultătoare este dorinţa celui înţelept.
(Ecclesiasticul 3.28)
Inspiraţia există, dar trebuie să te găsescă lucrând. (Pablo Picaso)
Instinctul este nasul minţii. (Delphine de Girardin)
Instinctul este un lucru mare. Eu am fost fricos din instinct. (William Shakespeare)
Instruirea minţii este la fel de necesară ca hrana pentru corp. (Cicero)
Insulta e declaraţia înfrângerii. (Nicolae Iorga)
Intelectualul este cineva aflat în căutarea adevărului dincolo de interesele sale. (Jean d’Ormesson)
Inteligenţa este ca un râu; cu cât este mai adânc, cu atât face zgomot mai puţin. (Proverb englezesc)
Inteligenţa este ceea ce foloseşti când nu ştii ce să faci. (Jean Piaget)
Inteligenţa este cel mai greu şi cel mai înalt produs al naturii, creaţiunea cea mai rară şi cea mai preţioasă
din câte există pe lume. (Arthur Schopenhauer)
Inteligenţa este pretutindeni utilă, dar nicăieri îndeajuns. (Henri-Frederic Amiel)
Inteligenţa fără ambiţie este ca o pasăre fără aripi. (Salvador Dali)
Inteligenţa înseamnă a înţelege şi a inventa. (Jean Piaget)
Inteligenţa noastră e o oglindă. (Comenius)
Inteligenţa nu este vorbire şi raţionament de logică; este pătrundere şi convingere. (Thomas Carlyle)
Inteligenţa nu înseamnă să nu faci greşeli, ci să vezi repede cum poţi să le îndrepţi. (Bertolt Brecht)
Intrarea în iad este pe gratis, dar intrarea în rai se face cu multă osteneală. (autor necunoscut)
Intrarea în templul înţelepciunii este o recunoaştere a propriei noastre ignoranţe. (Proverb hindus)
Intraţi prin poarta cea strâmtă, că largă este poarta şi lată este calea care duce la pieire şi mulţi sunt cei care
o află. Şi strâmtă este poarta şi îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt care o află.
(Matei 7.13, 14)
Intuiţia este alfabetul lui Dumnezeu. (Paulo Coelho)
Intuiţia este o aptitudine spirituală şi nu explică, ci doar indică calea. (Florence Scovel Shinn)
Invenţia este 99% transpiraţie şi 1% inspiraţie. [Thomas Alva Edison, autor sau coautor a peste 1000 de invenţii. Edison nu s-a întrebat niciodată dacă un lucru era realizabil, ci cum anume era
realizabil. (Enciclopedia Universală Britannica)]
Invenţia este o combinaţie de creiere şi materiale. Cu cât foloseşti mai mult creierul, cu atât ai nevoie de mai
puţin material. (Charles F. Kettering)
Invidia este o patimă nenorocită. (Mitropolitul Andrei Andreicuţ)
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Invidia este singura patimă care se hrăneşte din virtuţile altora. (Sfântul Vasile cel Mare)
Invidia este tristeţea pentru fericirea aproapelui. (Sfântul Vasile cel Mare)
Invidia este ulcerul sufletului. (Socrate)
Invidia este un grăunte de nisip în ochi. (Proverb chinezesc)
Ioan însă Îl oprea, zicând: Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine? (Matei 3.14)
Ironia e grăuntele de sare, datorită căruia mâncarea capătă gust. (Thomas Mann)
Ironia e pudoarea umanităţii. (Jules Renard)
Ironia este felul cel mai rafinat de a expune defectele altora. (John Locke)
Ironia este încărcată de subînţeles: ea spune una, dar dă de înţeles (cui pricepe) altceva. (George Pruteanu)
Ironia este rezolvarea unei perplexităţi. (Petre Pandrea)
Ironia este veselia gândirii şi bucuria înţelepciunii. (Anatole France)
Ispita e prilej de cercetare. (Părintele Teofil Pârâian)
Ispitele sunt adevăratele examene pentru cei credincioşi şi pedepse pentru cei necredincioşi.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Istoria este tulpina ştiinţelor sociale. (C. Wright Mills)
Iubesc muzica cu patimă. Muzica e pentru mine un prilej de inspiraţie, dar câteodată un motiv de durere.
(Gala Galaction)
Iubeşte-ţi sufletul tău şi-ţi mângâie inima ta şi departe de la tine goneşte întristarea, că pe mulţi i-a omorât întristarea şi nu este folos întru ea. (Ecclesiasticul 30.23, 24)
Iubirea aproapelui izvorăşte din iubirea de Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu se manifestă prin iubirea
aproapelui. Fiecare să fie aproapele celuilalt. (Din învăţăturile de la “Samarineanul Milostiv”)
Iubirea este adevărata energie a vieţii. (Paulo Coelho)
Iubirea este aripa dăruită de Dumnezeu sufletului, pentru ca să urce până la El. (Michelangelo)
Iubirea este o cale spre desăvârşire. (Origen)
Iubirea este o forţă care transformă şi face ca sufletul omului să fie mai bun. (Paulo Coelho)
Iubirea este singura forţă capabilă să transforme un inamic într-un prieten. (Martin Luther King)
Iubirea şi smerenia sunt sinonime. (Maica Gavrilia Papaiannis)
Izvoarele răutăţilor dintr-o ţară sunt cârciumile şi luxul. (Nicolae Iorga)
Îl numesc liber pe acela care este condus numai de raţiune. (Baruch Spinoza)
Îmbrăcarea este un mod de viaţă. (Yves Saint Laurent)
Împrejurarea este foarte importantă în acţiunile omeneşti, astfel încât ceea ce ar fi cel mai bine de făcut acum,
mâine ar fi zadarnic şi rău. (Axel Oxenstierna)
În aceasta am cunoscut iubirea: că El Şi-a pus sufletul Său pentru noi, şi noi datori suntem să ne punem sufletele pentru fraţi. (I Ioan 3.16)
În această lume pustie şi sfâşiată nu există iubire, fiindcă plăcerea şi dorinţa joacă rolurile cele mai importante.
(Krishnamurti, filosof indian)
În Biblie sunt mai multe semne sigure de autenticitate decât în toată istoria profană. (Isaac Newton)
În Biblie sunt scrise multe, dar nimeni nu le ia în serios. (Harriet Beecher Stowe)
În ceea ce priveşte iubirea de Dumnezeu, e singura iubire care nu riscă să fie oarbă. (Vladimir Ghika)
În clipa morţii îţi dai seama cum trebuia trăită viaţa, însă e prea târziu pentru a mai face ceva. (Sfinţii Părinţi)
În dicţionarul meu, cuvântul imposibil nu există. (Napoleon Bonaparte)
În esenţă, frica este lipsa credinţei în Dumnezeu. (Herbert Harris)
În faţa lui Dumnezeu toţi suntem la fel de deştepţi, dar şi la fel de proşti. (Albert Einstein)
În faţa lui Dumnezeu, geniul este văr primar cu idiotul. (Petre Ţuţea)
În general, inteligenţa noastră nu este garantul opiniilor pe care le împărtăşim. (Leonhard Euler)
În geometrie nu există drumuri speciale pentru regi. (Euclid)
În inconştient nu există nici negare, nici contraziceri şi nu există conceptul de timp. (Sigmund Freud)
În iubire nu este frică, ci iubirea desăvârşită alungă frica, pentru că frica are cu sine pedeapsa, iar cel ce se
teme nu este desăvârşit în iubire. (I Ioan 4.18)
În lagărele de concentrare trăiam minut cu minut şi trebuia să gândim cât de puţin, pentru că gândirea este
cheltuială. (Haim-Vidal Sephiha)
În lume era şi lumea prin El s-a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut. (Ioan 1.10)
În lume există un singur bine şi un singur rău. Unicul bine este mântuirea, iar unicul rău este pierderea ei.
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(Patericul)
În lumea aceasta vremelnică nu există stare de fericire deplină. (François Rabelais)
În natură apa este forţa motrice. (Leonardo da Vinci)
În necazuri e ascunsă mila lui Dumnezeu. (Sfântul Marcu Ascetul)
În noi se află Lumina Naturii, şi această Lumină este Dumnezeu. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog şi
filosof elveţian)
În ochii celor fără de minte, drepţii sunt morţi cu desăvârşire şi ieşirea lor din lume li se pare mare nenorocire.
(Cartea înţelepciunii lui Solomon 3.2)
În orice carieră duşmanii stau la pândă; ei nu pot fi învinşi decât prin stăpânire de sine şi veselie. (Goethe)
În orice cetate sau sat veţi intra, cercetaţi cine este în el vrednic şi acolo rămâneţi până ce veţi ieşi.
(Matei 10.11)
În Orient, a muri este o etapă a vieţii, în Occident, a trăi este o etapă a morţii. (Eise Osman)
În păcat este o căutare infinită a lucrurilor finite. (Maurice Blondel)
În politică este necesar fie să îţi trădezi ţara, fie electoratul. Prefer să-mi trădez electoratul. (Charles de Gaulle)
În politică, prostia nu e un handicap. (Napoleon Bonaparte)
În practica toleranţei, duşmanul îţi este cel mai bun învăţător. (Dalai Lama)
În război, poţi fi ucis o singură dată, dar în politică poţi fi ucis de mai multe ori. (Winston Churchill)
În republica mediocrităţii, geniul e periculos. (Robert G. Ingersol)
În sine, teama nu este ceva rău – este normală şi reprezintă baza mecanismului nostru de supravieţuire.
(Colin Turner)
În sufletul uman este o transformare minunată pe care Dumnezeu Însuşi o lucrează. (Harent)
În tăcere suntem inundaţi de energia lui Dumnezeu care ne ajută să facem toate lucrurile în bucurie.
(Maica Tereza)
În toate lucrurile, măsura e mai bună. (Homer)
În toate pătimind necaz, dar nefiind striviţi; lipsiţi fiind, dar nu deznădăjduiţi; prigoniţi fiind, dar nu părăsiţi;
doborâţi, dar nu nimiciţi; purtând totdeauna în trup omorârea lui Iisus, pentru ca şi viaţa lui
Iisus să se arate în trupul nostru. (II Corinteni 4.8-10)
În viaţă nu contează câţi paşi faci pentru a atinge scopul dorit. Important este să nu te opreşti din mersul tău.
(Confucius)
În viată, cel mai important lucru nu e unde te afli, ci încotro mergi. (Oliver Wendell Holmes)
În vremea aceea era în tot pământul o singură limbă şi un singur grai la toţi. (Facerea 11.1)
În ziua bunătăţilor este uitarea răutăţilor şi în ziua răutăţilor nu este pomenirea bunătăţilor.
(Ecclesiasticul 11.27)
În ziua de azi, iubirea de aproape este tot mai departe. (David Boia)
Înainte de orice, fiţi buni; bunătatea îi dezarmează pe cei mai mulţi dintre oameni. (Henri Lacordaire)
Încearcă să fii un om de valoare şi nu neapărat un om de succes. (Albert Einstein)
Începutul mântuirii este cunoaşterea de sine. Această cunoaştere se dobândeşte prin examinarea metodică a
conştiinţei. (Sfântul Efrem Sirul)
Începutul păcatului este trufia, şi cel care stăruieşte în ea este ca şi când i-ar ploua urâciune.
(Ecclesiasticul 10.12)
Încercarea de a fi prea prevăzător este cea mai riscantă. (Jawaharlal Nehru)
Încercarea, şi atunci când nu reuşeşte, e o şcoală. (George Coşbuc)
Încheierea tristeţii este începutul înţelepciunii. (Krishnamurti, filosof indian)
Încrederea nesocotită în dumnezeiasca milostivire este şi mai primejdioasă. 9.21
Îndoiala este începutul ştiinţei. (Descartes)
Îndrăzneala şi râsul sunt asemenea focului care arde paiele. (Patericul)
Înfrânarea nu ne învaţă să fim cumpătaţi, ci ne dă chiar cumpătarea pentru că este putere
şi har dumnezeiesc. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Înfrângerea nu ne face pe noi mai slabi: ne arată doar cât suntem de slabi. (Abraham Lincoln)
Îngerii sunt duhuri slujitoare, trimise spre slujire. (Sfântul Atanasie cel Mare)
Înjurăturile sunt ca procesiunile cu icoane, care se întorc totdeauna la biserica de unde au pornit.
(Arthur Schopenhauer)
Înlăuntrul nostru suntem la fel, cultura e singura care face diferenţa. (Confucius)
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Însă cei drepţi vor fi vii în veacul veacului şi răsplata lor este la Domnul şi Cel Atotputernic are grijă de ei.
(Cartea înţelepciunii lui Solomon 5.15)
Întâi ştim că Dumnezeu este începutul, mijlocul şi sfârşitul oricărui bine; iar binele este cu neputinţă
să fie crezut şi săvârşit altfel decât în Hristos Iisus şi Duhul Sfânt. (Sfântul Marcu Ascetul)
Întâia temelie pentru ca omul să desluşească şi să deosebească adevărul este smerenia. (Sfântul Porfirie
Kafsokalivitul)
Întâmplare este pseudonimul lui Dumnezeu când nu vrea să semneze. (Anatole France)
Întoarceţi-vă cu mintea şi inima voastră spre cer şi nu veţi fi prinşi de diavol. Pasărea, cu cât zboară mai sus,
cu atât este mai ferită de primejdii. (Sfântul Tihon din Zadonsk)
Într-adevăr, intelectualul e cel ce poate ieşi din el însuşi. (Părintele Nicolae Steinhardt)
Într-o lume a amăgirii universale, a spune adevărul e un act de curaj. (George Orwell)
Între caractere şi inteligenţe n-ar trebui să existe alegere. Inteligenţele se găsesc foarte adesea, caracterele
foarte rar. (Mihai Eminescu)
Între coperţile unei singure cărţi, Biblia, sunt toate răspunsurile la toate problemele cu care ne confruntăm
azi – numai să le citim şi să le credem. (Ronald Reagan)
Între mândrie sau vanitate, pe de o parte, şi smerenie, despre care nici tu nici eu nu ştiu nimic, deci nu te pot învăţa, se află un adăpost la jumătatea drumului. Acest loc, situat la jumătatea drumului dintre mândrie
şi smerenie, poartă numele de recunoştinţă. (Episcopul ortodox Antonie Blum din Londra)
Între oamenii buni şi Dumnezeu există o prietenie, prin virtutea care-i uneşte. Am spus prietenie? E totuşi un
cuvânt destul de slab, mai potrivit ar fi termenul unire duhovnicească cu Dumnezeu, asemenea legăturii
dintre soţ şi soţie. La o aşa unire sunt chemaţi toţi oamenii, fiindcă aşa cum zice Scriptura, suntem neam
sfânt, neamul lui Dumnezeu şi al Celui Preaînalt prin harul Lui. Dacă nu voim să pierdem acest dar, trebuie să-l păzim prin sfinţenia vieţii noastre. (Seneca)
Întreaga viaţă este experimentare. Cu cât faci mai multe experienţe, cu atât este mai bine. (Ralph Waldo
Emerson)
Într-un sens real, maximum de dezordine era echilibrul nostru. (T. E. Lawrence)
Înţelepciunea acestei lumi este mama şi rădăcina tuturor relelor. (Erasmus)
Înţelepciunea este armonia Sinelui omenesc cu lumea înconjurătoare. (Valeria Mahok)
Înţelepciunea este fiica experienţei. (Leonardo da Vinci)
Înţelepciunea este mai de preţ decât armele de luptă; dar o singură greşeală nimiceşte mult bine.
(Ecclesiastul 9.18)
Înţelepciunea este partea supremă a fericirii. (Sofocle)
Înţelepciunea este viaţă organizată. (Immanuel Kant)
Înţelepciunea domoleşte mânia omului şi faima lui este iertarea greşelilor. (Solomon 19.11)
Înţelepciunea înseamnă să ştii când nu poţi fi înţelept. (Paul Engle)
Înţelepciunea înseamnă să ştii unde să te opreşti, să ştii ce este permis şi ce e interzis. (Lev Tolstoi)
Înţelepciunea nu este altceva decât ştiinţa fericirii. (Denis Diderot)
Înţelepciunea nu este produsul şcolarizării, ci al încercării de o viaţă pentru a o capta. (Albert Einstein)
Înţelepciunea trebuie să fie în fruntea tuturor faptelor. (Sfântul Vasile cel Mare)
Înţelept este numai Dumnezeu. Ceilalţi sunt înţelepţi prin darul lui Dumnezeu. (Sfinţii Părinţi)
Înţelept nu este acela care ştie multe, ci acela ale cărui cunoştinţe sunt folositoare. (Eschil)
Înţeleptul prins de furtună pe drum se roagă lui Dumnezeu nu pentru a fi ferit de pericol, ci a fi izbăvit de frică.
(Ralph Waldo Emerson)
Înţeleptul totdeauna este bogat, dar rareori bogatul este înţelept. (Thales)
Înţeleptului toate îi sunt apropiate, în afară de cele potrivnice virtuţii. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Învăţaţi de la smochin pilda: Când mlădiţa lui se face fragedă şi înfrunzeşte, cunoaşteţi că vara este aproape.
Tot aşa şi voi, când veţi vedea împlinindu-se aceste lucruri, să ştiţi că El este aproape, lângă uşi.
(Marcu 13.28, 29)
Învăţătorule, care poruncă este mai mare în Lege? El i-a răspuns: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. Aceasta este marea şi întâia poruncă. Iar a doua,
la fel ca aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. (Matei 22.36-39)
Învingerea fricii este începutul înţelepciunii. (Bertrand Russell)
Jertfa făcută în dragoste şi credinţă, asemenea rugăciunii, este cea bine primită, aduce ajutorul lui Dumnezeu,
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ţine la un loc casele, înmulţeşte roadele, apără de primejdie şi ne apropie, o clipă mai devreme, de raiul în
care ne-a vrut Dumnezeu. De aceea, atunci când vrem ajutorul lui Dumnezeu, se cuvine să ne străduim şi
noi mult mai mult, şi prin efortul nostru, prin mâna noastră întinsă către Dumnezeu, să primim de la El ajutorul cel de Sus. Şi cum putem face acest lucru? Uitându-ne cu atenţie la cei din jur, făcând binele semenilor noştri şi, cu siguranţă, răsplata lui Dumnezeu nu se va lăsa aşteptată.
(Profesorul Alexandru Nemoianu)
Judecata divină ne învaţă cine suntem; sapă adânc în pământ şi ne lasă să vedem din ce anume suntem făcuţi.
(Charles Haddon Spurgeon)
Jurnalismul este literatură la repezeală. (Matthew Arnold)
Jurnalismul este o catapultă enormă pusă în mişcare de urile mărunte. (Honoré de Balzac)
Justiţia târzie este justiţie nulă. (William Gladstone)
Justiţia, subordonată politicii, a devenit o ficţiune. (Mihai Eminescu)
La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru început la
Dumnezeu. (Ioan 1.1, 2)
La mâncare să ai cumpătare şi la băutură să fii cu măsură. (Proverb)
La omul cu însuşiri mediocre şi virtutea e mediocră. (Jean Racine)
La răscruce de viaţă nu există indicatoare. (Charlie Chaplin)
La tinereţe domină intuiţia, la bătrâneţe cugetarea; de aceea, la tinereţe omul este mai mult poet, iar la
bătrâneţe mai mult filosof. (Arthur Schopenhauer)
La urma urmei, bunătatea nu e decât forma cea mai subtilă şi cea mai suplă a dreptăţii. (Vladimir Ghika)
Lacrimile invizibile sunt cel mai greu de şters. (Terri Guillemets)
Lacrimile sunt în stare să stingă şi focul iadului. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Lacrimile sunt puse între minte şi trup, ca semne în trup, pentru aşezarea minţii. (Sfântul Isaac Sirul)
Lacrimile sunt vorbele sufletului. (Mitropolitul Antonie Plămădeală)
Laşitate înseamnă nu numai să eviţi sau să fugi, tot laşitate e şi dacă nu-ţi pasă. (Octavian Paler)
Laşitatea este cel mai cumplit viciu. (Mihail Bulgakov)
Laşitatea este mama cruzimii. (Michel de Montaigne)
Lăcomia este o amăgire a ochilor. 10.14
Lăcomia este o beţie mai rea decât beţia. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Lăcomia este o slujire la idoli. (Sfântul Ioan Casian)
Lăcomia este pierzătoare de suflet. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Lăsaţi-L pe Cristos să vă găsească…. Să vă fie frică doar de nepăsare şi laşitate. (Papa Ioan Paul-II)
Lăsaţii pe ei; sunt călăuze oarbe, orbilor; şi dacă orb pe orb va călăuzi, amândoi vor cădea în groapă.
(Matei 15.14)
Legea nu înseamnă dreptate. Legea este un mecanism cu multe imperfecţiuni. Dacă apeşi butoanele corecte şi
mai ai şi noroc s-ar putea să apară dreptatea. Legea s-a dorit a fi un doar un mecanism.
(Raymond Chandler)
Legea şi proorocii au fost până la Ioan; de atunci împărăţia lui Dumnezeu se binevesteşte şi fiecare se sileşte
spre ea. (Luca 16.16)
Legile naturii sunt doar gândurile matematice ale lui Dumnezeu. (Euclid)
Lenea e cucoană mare, care n-are de mâncare. (Proverb)
Lenea este creativă: progresul este realizat de către oamenii leneşi care caută căi mai uşoare pentru a realiza
lucrurile. (Robert Heinlein)
Lenea şi mândria sunt cele două izvoare ale tuturor viciilor. (Blaise Pascal)
Lepădarea de sine este cuvânt unic. Până la Hristos nu l-a rostit nimeni. (Sfinţii Părinţi)
Lepădarea de sine este lepădarea de sinea mea, care vrea să se substituie lui Dumnezeu. (Părintele
Constantin Galeriu)
Lepădarea de sine înseamnă răstignirea egoului pătimaş din noi. (Patriarhul Daniel)
Libertatea e înţelegerea necesităţii. (Baruch Spinoza)
Libertatea este să facem ce trebuie, nu ce vrem. (Sfântul Vasile cel Mare)
Libertatea nu este absenţa regulilor, iar ordinea nu este absenţa libertăţii. (Antoine de Saint-Exupery)
Libertatea vă conferă facultatea de a alege între bine şi rău, adică între datorie şi egoism. Educaţia este însă
aceea care vă învaţă să faceţi alegerea. (Giuseppe Mazzini)
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Limba dulce este pom al vieţii, iar limba vicleană zdrobeşte inima. (Solomon 15.4)
Limba este cartea de nobleţe a unui neam. (Vasile Alecsandri)
Limba este putere, viaţă şi instrument al culturii, instrument de dominare şi eliberare. (Angela Carter)
Limba este un instrument ale cărui resorturi nu trebuie să le faci să scârţâie. (Rivarol)
Limba omului drept este argint curat, dar inima celor fără de lege este lucru de puţin preţ. (Solomon 10.20)
Limita curajului? Nu există limită pentru curaj. (Gabriele d’Annunzio)
Liniştea este esenţa inimii. (Paul Ferrini)
Liniştea este începutul purificării sufletului. (Sfântul Vasile cel Mare)
Lipsa de cumpătare este un defect. (Leon Bloy)
Literatura … este redescoperirea copilăriei. (Georges Bataille)
Literatura este o investiţie de geniu care plăteşte dividente în toate vremurile ulterioare. (John Burroughs)
Literatura este un lux; ficţiunea este o necesitate. (G. K. Chesterton)
Literatura înaltă şi fină este ca vinul, iar a mea este ca apa; oricui însă îi place apa. (Mark Twain)
Literatura nu există fără virtute. Pentru că literatura îşi are rădăcinile în adevăr, iar adevărul reprezintă virtutea.
(Bankim Chandra Chattopadhyay)
Literatura şi fluturii sunt cele mai dulci pasiuni cunoscute de om. (Vladimir Nabokov)
Literatura unui neam nu e decât unul din fenomenele ce se produce în sânul acelui neam, pe lângă multe altele.
(Eugen Lovinescu)
Literatura: un cod pe care eşti nevoit să-l descifrezi. (Roland Barthes)
Liturghia este Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ. Binecuvântând împărăţia, preotul binecuvintează liturghia
care urmează să se desfăşoare. (Mitropolitul Bartolomeu Anania)
Logica este anatomia gândirii. (John Locke)
Logica este arta de a da greş cu încredere. (Joseph Wood Krutch)
Luaţi aminte ca faptele dreptăţii voastre să nu le faceţi înaintea oamenilor ca să fiţi văzuţi de ei; altfel nu veţi
avea plată de la Tatăl vostru Cel din ceruri. Deci, când faci milostenie, nu trâmbiţa înaintea ta, cum fac
făţarnicii în sinagogi şi pe uliţe, ca să fie slăviţi de oameni; adevărat grăiesc vouă: şi-au luat plata lor.
(Matei 6.1, 2)
Luând în considerare starea actuală a programelor noastre, dezvoltarea software este clar magie neagră şi nu
poate fi numită ştiinţă inginerească. (Bill Clinton)
Lucru greţos şi apăsător este omul care se laudă cu păcatele sale. (Părintele Savatie Baştovoi)
Lucrul cel mai dificil pentru om este să-şi organizeze timpul liber. (Goethe)
Lucrul cel mai important nu este numărul de idei adunate în mintea ta, ci legile care le uneşte. (Titu Maiorescu)
Lucrul cu adevărat valoros este intuiţia. (Albert Einstein)
Lucrul să fie în mâini şi rugăciunea pe buze. 4.2
Lucrurile adevărate sunt cele care au permanenţă dincolo de moarte. 1.10
Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credinţă şi fără memorie. (Regele României Mihai-I)
Lumea e atât de ocupată cu aparenţa, încât prea putin îi pasă de realitate. (Contele Axel Oxenstierna)
Lumea e atât de tare ocupată cu aparenţa, încât prea puţin îi pasă de realitate. Nu te lăsa înşelat de aparenţe,
pentru că nu ştii niciodată cine este în faţa ta. Fereşte-te, cât vei trăi, să judeci oamenii după cum arată.
(Jean de La Fontaine)
Lumea este o oglindă care oferă fiecărui om reflecţia propriei feţe. (William M. Thackeray)
Lumina care luminează în sfeşnicul cel sfânt, aşa este un chip frumos pe un trup bine împlinit.
(Eccelsiasticul 26.19)
Lumina este simbolul adevărului. (James Russell Lowell)
Luminătorul trupului este ochiul; de va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar de va fi ochiul tău rău,
tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult!
(Matei 6.22, 23)
Lupta este vitalitatea care susţine viaţa. (Morihei Ueshiba)
Luxul este lupul de la uşă şi colţii săi sunt vanităţile şi orgoliile germinate de succes. Atunci când un artist îşi dă
seama de asta, el ştie unde este pericolul. (Tennesse Williams)
Luxul este o vulgaritate. (Adolfo Bioy Casares)
Luxul, moliciunea şi trândăvia sunt cauze de decadenţă pentru un neam. (Al. Fouillée)
Luptătorul de succes este omul obişnuit care deţine concentrare excepţională. (Bruce Lee)
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Mai bine e să nu ştii bine decât să ştii rău. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Mai bine este să taci şi să fii, decât să vorbeşti şi să nu fii. (Sfântul Ignatie Teoforul)
Mai bine să pui răul înainte şi să laşi ce e mai bun ca o surpriză. (Jules Verne)
Mai bine să stai afară, decât să fii dat afară. (Mark Twain)
Mai bine să taci, decât să fii ecou. (Pitagora)
Mai bun este cel care înţelege puţin cu frică, decât cel care prisoseşte cu mintea şi calcă legea.
(Ecclesiasticul 19.21)
Mai bun este necazul decât râsul, căci întristarea feţei este bună pentru inimă. (Ecclesiastul 7.3)
Mai bun este puţinul celui drept, decât bogăţia multă a păcătoşilor. (Psalmi 36.16)
Mai bun este sfârşitul unui lucru decât începutul lui; mai de preţ este un duh răbdător decât un duh semeţ.
(Ecclesiastul 7.8)
Mai bună este o bucată de pâine uscată în pace, decât o casă plină cu carne de jertfe, dar cu vrajbă.
(Solomon 17.1)
Mai cumplită este deznădejdea decât păcatul. Cel care şi-a pierdut speranţa a pierdut totul. Şi Iuda şi Petru
au păcătuit; cel dintâi a căzut în deznădejde, curmându-şi viaţa, cel de al doilea a căzut în deznădejde, dar
s-a ridicat prin speranţă, iar căinţa i-a adus iertarea lui Dumnezeu. (Ioan Carpatinul)
Mai de preţ este un nume bun decât untdelemnul cel binemirositor şi ziua morţii decât ziua naşterii.
(Ecclesiastul 7.1)
Mai întâi este căutarea perfecţiunii, apoi, căutarea tandreţii şi a luminii. (Matthew Arnold)
Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi. Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu ştie ce face stăpânul
său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut cunoscute.
(Ioan 15.13-15)
Mai puternic este un înţelept decât un voinic şi cel priceput decât unul plin de putere. (Solomon 24.5)
Mai vârtos să înţelegi ce citeşti, că a citi şi a nu înţelege este a vântura vântul şi a fierbe apa. (Miron Costin)
Majoritatea celor care vor călca pe urmele mele vor fi copii, prin urmare muzica să ţină ritmul cu pasul celor
mici. (Hans Christian Andersen)
Mama este exemplul viu pe care copiii îl au necontenit în faţa ochilor, pe care-l urmăresc şi pe care-l imită. Obiceiurile mamei devin acelea ale copiilor, iar caracterul ei se reflectă vădit într-al lor. (Samuel Smiles)
Mama reprezintă o adevărată comoară. (Anne Brontë)
Manifestarea esenţială a unei atitudini negative este frica. (Herbert Harris)
Marea calitate a unui şef de şcoală este de a fi bucuros când e depăşit de elevii săi. (Grigore Moisil)
Marea înţelepciune e să-ţi alegi prieteni care nu te vor sili la compromisuri. (Camil Petrescu)
Marea majoritate a oamenilor găsesc că e mai uşor să cerşească cerul prin rugăciuni, decât să-l merite prin
acţiuni. (Arthur Schopenhauer)
Mari şi multe minuni sunt în lume, dar minune mai mare decât omul nu există. (Sofocle)
Marile realizări sunt atinse nu prin putere, ci prin perseverenţă. (Samuel Johnson)
Matematica e un mod de viaţă. Acela de a trăi în siguranţă. (David Boia)
Matematica este ceea ce începe, ca şi Nilul, în modestie şi se termină în magnific. (Calvin Colton)
Matematica este limba cu care Dumnezeu a scris universul. (Galileo Galilei)
Matematica este muzica raţiunii. (James J. Sylvester)
Matematica este o limbă şi o ştiinţă. (Lucian Blaga)
Matematica este regina ştiinţelor, iar aritmetica este regina matematicilor. (Carl Friedrich Gauss)
Matematica este ştiinţa operaţiilor abile cu concepte şi reguli inventate în acest scop. (Eugene Wigner)
Matematica este un joc care se joacă după anumite reguli simple cu semne fără înţeles pe hârtie.
(David Hilbert)
Matematica nu cunoaşte rase sau limite geografice; pentru matematică, lumea culturală este o ţară.
(David Hilbert)
Maternitatea este patriotismul femeilor. (Louis Pasteur)
Măi, tăcerea e ca mierea! (Părintele Petroniu Lipă)
Măreţia omului este reală, atunci când el îşi cunoaşte limitele. Cel care rezistă tendinţelor de mărire, acela este
corect situat în existenţă şi stăpân pe însuşirile sale spirituale. Fericit este cel care nu se evaluează pe sine în
săvârşirea faptelor sale bune, sau cel care nu se socoteşte pe sine a fi lucrat ceva demn de laudă. Aceasta
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este adevărata smerenie; orgoliul, în schimb, pretinde recunoaşterea meritelor, a reuşitelor, ca fiind proprii,
fără a le atribui ajutorului dat de Dumnezeu. “Sunt smerit, dar vreau să se ştie!”, sună un cuvânt care revendică dobândirea unei virtuţi întotdeauna discrete, niciodată atinsă, atunci când proclami că o deţii.
(Blaise Pascal)
Măsura iubirii lui Dumnezeu este să-L iubim fără măsură. (Sfântul Bernard Clairvaux)
Măsurile cele mai bune, planurile cele mai bine concepute riscă să dea greş, dacă nu sunt puse îndată în
aplicare. (Oxenstierna)
Mândria celor tineri este legată de putere şi frumuseţe, mândria celor bătrâni este legată de discreţie.
(Democritus)
Mândria este complicată, având multe şi felurite feţe. Îşi atacă adversarul din toate părţile şi chiar pe învingătorul său în orice privinţă. (Sfântul Ioan Casian)
Mândria este mama aroganţei. (Toba Beta)
Mândria este supraevaluarea Eului. (Mitropolitul Antonie Plămădeală)
Mândria este un cancer al sufletului: distruge posibilitatea iubirii, sau a fericirii sau chiar a bunului simţ.
(Clive Stamples Lewis)
Mândria ne face să ne amăgim întotdeuna. Dar adânc înăuntrul nostru, dincolo de suprafaţa conştiinţei obişnuite, o voce mică şi liniştită ne spune “Ceva e în neregulă”. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog
elveţian)
Mândria nu reuşeşte niciodată ca atunci când este acoperită de modestie. (Antoine Gombaud, chevalier de
Méré)
Mândriile rănite sunt mai periculoase decât interesele lovite. (Louis Jacques Maurice Cardinal de Bonald)
Mânia care lucrează într-un suflet fără discernământ, e asemenea unei flăcări, care sub suflarea unui vânt puternic arde şi nimiceşte ogorul inimii. (Sfântul Ioan Scărarul)
Mecanismele vieţii sunt structurate sub forma unor dispuneri atomice, în relaţie cu toate mişcările universului.
(Louis Pasteur)
Medicina este arta vindecării, care teoretic nu are nicio limită. (Petre Ţuţea)
Mediocritatea e cu atât mai impresionantă cu cât o descoperi într-o structură ce se crede deasupra mediocrităţii. (Mircea Eliade)
Mediocritatea este plaga civilizaţiei. (John Fowles)
Meditaţia este eliberarea de gândire şi o mişcare înspre extazul adevărului. Meditaţia este explozia înteligenţei.
(Krishnamurti, filosof indian)
Meditaţia este înţelegerea întregii structuri a “eului”, a sinelui, prilej de a vedea dacă este cu putinţă să fii totalmente liber de eu şi să nu cauţi vreun supra-eu. Supra-eul este eul. (Krishnamurti, filosof indian)
Memoria este biblioteca minţii. (Francis Fauvel-Gouraud)
Memoria este jurnalul personal al sufletului. (Richard Schickel)
Memoria este mama înţelepciunii. (Eschil)
Memoria este receptacolul şi teaca ştiinţei. (Michel de Montaigne)
Memoria este scribul sufletului. (Aristotel)
Memoria este trezorierul şi gardianul tuturor lucrurilor. (Cicero)
Memoria este un jurnal intim pe care îl purtăm mereu cu noi. (Oscar Wilde)
Menirea noastră pe pământ este să-L lăudăm pe Dumnezeu şi să căutăm mântuirea. (Părintele Paisie Olaru)
Menirea vieţii tale este să te cauţi pe tine însuţi. (Mihai Eminescu)
“Mens sana in corpore sano” este o maximă prostească. Corpul sănătos este produsul unei minţi sănătoase.
(George Bernard Shaw)
Merit fără reuşită există, dar nu şi reuşită fără un oarecare merirt. (La Rochefoucauld)
Mi-e teamă de ziua în care tehnologia va fi mai importantă decât relaţiile interumane. În lume va exista o generaţie de idioţi. (Albert Einstein)
Mică este între cele zburătoare albina, dar rodul ei întrece orice dulceaţă. (Ecclesiasticul 11.3)
Mila este toată Sciptura. (Alexandru Vlahuţă)
Milostenia este mama tuturor virtuţilor. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Milostenia este uşurare de păcat. (Sfântul Clement Romanul)
Minciuna e grăbită. Adevărul întotdeauna aşteaptă. (Alexandru Vlahuţă)
Minciuna e o potecă de cenuşă. (Proverb african)
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Minciuna este ca uleiul, pluteşte pe suprafaţa adevărului. (Henryk Sienkiewicz)
Minciuna este dispreţuirea şi oarecum nimicirea propriei tale demnităţi umane.(Immanuel Kant)
Minciuna este o boală pe care o videcă adevărul. (Proverb arab)
Minciuna este un adevăr cu rădăcini strâmbe. (Gerhart Hauptmann)
Minciuna este vacanţa adevărului. (Lucian Blaga)
Misterul este elementul cheie al oricărei opere de artă. (Luis Bunuel)
Misterul este esenţa creativităţii. Misterul, şi surpriza. (Julia Cameron)
Mintea este ca o moară, macină ce-i dai să macine. 2.11
Mintea este ca o moară, ce bagi pe moară aceea macină (gânduri bune sau gânduri rele). 4.2
Mintea este o formă de energie a inimii care lucrează cu creierul. (Sfântul Ioan Casian)
Mintea este tronul dumnezeirii. (Sfântul Macarie Egipteanul)
Mintea intuitivă este un dar de la Dumnezeu, iar mintea raţională este servitorul fidel al acesteia. Noi am creat
o societate care onorează servitorul şi a uitat darul. (Albert Einstein)
Mintea lipsită de ocupaţie este rugina sufletului. (Samuel Smiles)
Mintea omului nu poate fi controlată decât prin propriile forţe, cum ar fi raţiunea. (George Washington
Carver)
Mintea omului, fiind creată după chipul lui Dumnezeu, este lumină, deci are în ea lumină. (Sfântul Grigorie
Palama 2.7)
Mintea ta proprie este o încăpere sacră în care nu poate intra nimic decât cu permisiunea ta. (David Mamet)
Mintea umană este resursa noastră fundamentală. (John F. Kennedy)
Minţile sunt ca paraşutele. Funcţionează doar când sunt deschise. (James Dewar)
Mirarea este începutul înţelepciunii. (Socrate)
Mita e-n stare să pătrundă orişiunde în ţara aceasta, pentru mită capetele cele mai de sus ale administraţiei
vând sângele şi averea unei generaţii. (Mihai Eminescu)
Mita este mama Corupţiei. (Mihai Cucereavii)
Moartea este a vieţii în aceeaşi măsură ca şi naşterea. (Rabindranath Tagore)
Moartea este capătul, nu însă scopul vieţii. (Michel de Montaigne)
Moartea este distanţa care ne lipseşte pentru a-L atinge pe Dumnezeu. 11.13
Moartea este o apă pe care trebuie s-o trecem. 11.13
Moartea este sfârşitul firesc al vieţii şi nu o pedeapsă. (Cicero)
Moartea este trecerea de la un mod de viaţă la alt mod de viaţă. (Mitropolitul Bartolomeu Anania)
Moartea este un examen dizgraţios, la care toţi candidaţii sunt admişi. (Paul Claudel)
Moartea este un prieten, care ne şopteşte cele despre Dumnezeu. 11.13
Moartea prietenilor este începutul morţii tale. (Mihail Sadoveanu)
Modestia este aceea care poartă adevărata coroană. (Proverb olandez)
Modestia este conştiinţa trupului. (Honoré de Balzac)
Modestia este fundaţia solidă a tuturor virtuţilor. (Confucius)
Modestia este pentru merit, ceea ce sunt umbrele pentru figuri într-un tablou; ea dă forţă şi relief.
(Jean de la Bruyère)
Modestia este plasa cu care se prinde gloria. (Proverb arab)
Modestia este singura strălucire pe care ne este îngăduit să o adăugăm gloriei. (Charles Pinot Duclos)
Modestia şi înţelepciunea sunt complementare. (Bernard Fontenelle)
Monahii sunt rugătorii naţiunii, rugătorii poporului. (Împăratul Iustinian al Bizanţului)
Moralitatea politică nu poate exista niciodată având la bază imoralitatea individuală. (Samuel Smiles)
Mozart este Muzica. (Herbert von Karajan)
Mult mai importantă decât banii este următoarea cheltuială: timpul. Timpul este o cheltuială majoră.
(Jim Rohn)
Multe lucruri minunate există, dar nimic nu-i mai minunat decât omul. (Sofocle)
Multe lucruri sunt violente dar nimic mai violent ca omul. (Sofocle)
Multe victorii sunt mai amare decât înfrângerea. (George Eliot)
Mulţi oameni de pe această planetă suferă din cauza nemulţumirii faţă de sine şi a vinovăţiei. Acesta este un
simplu gând, iar gâdurile pot fi schimbate. (Louise L. Hay)
Mulţi sunt cei care vin la credinţă, dar puţini intră în împărăţia cerească. (Sfântul Grigorie Dialogul)
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Mulţi sunt lacomi să ştie când va avea loc următoarea eclipsă de lună, sau să afle ce este cu petele din soare,
dar de norii păcatului din viaţa lor nu se neliniştesc deloc. (Sadhu Sundar Singh, un vestit hindus
convertit la creştinism în secolul trecut)
Mulţi văd ceea ce pari a fi, puţini înţeleg ceea ce eşti. (Niccolò Machiavelli)
Munca e balsamul sângelui, munca e izvorul virtuţii. (Johan Gottfried von Herder)
Munca este îngerul păzitor al omului. (Concepcion Arenal)
Munca fără rugăciune este servilism; rugăciunea fără muncă este cerşetorie. (Părintele Ilie Cleopa)
Munca trebuie să fie conformă cu voinţa lui Dumnezeu. 8.16
Munca trebuie să fie sfinţită de atmosfera rugăciunii. 8.16
Muzica de film este zgomot… chiar şi mai dureroasă decât sciatica mea. (Thomas Beecham)
Muzica e simbolul armoniei în viaţă, al acordului desăvârşit. (George Enescu)
Muzica este aritmetica sunetelor, aşa cum cum optica este geometria luminii. (Claude Debussy)
Muzica este arta cea mai apropiată de lacrimi şi amintiri. (Oscar Wilde)
Muzica este arta cu materialul cel mai imaterial. (Platon)
Muzica este descrisă cu exactitate ca fiind limba îngerilor. (Thomas Carlyle)
Muzica este limba pasiunii. (Richard Wagner)
Muzica este o artă autonomă şi un mijloc de ordonare a timpului. (Igor Stravinski)
Muzica este o artă sublimă. (Richard Strauss)
Muzica este o putere spirituală în stare să lege toţi oamenii între ei. (George Enescu)
Muzica este o revelaţie mai mare decât toată înţelepciunea şi filosofia. (Lugwig van Beethoven)
Muzica este plăcerea pe care mintea umană o simte din numărare fără să fie conştientă că numără.
(Gottfried Wilhelm von Leibniz)
Muzica este stenografia emoţiei. (Lev Tolstoi)
Muzica este vinul care umple cupa tăcerii. (Robert Fripp)
Muzica nu este decât o aritmetică inconştientă. (Gottfried Wilhelm von Leibniz)
Muzica nu va înceta a fi cea mai eliberatoare dintre arte. (Richard Wagner)
Muzica trebuie să fie scânteia care aprinde focul în sufletul omenesc. (Ludwig van Beethoven)
Naivitatea este slăbiciunea omului matur dar puterea copilului. (Charles Lamb)
Natura este arta lui Dumnezeu cel Veşnic. (Dante Alighieri)
Natura este o artă încă necunoscută omului. (Alexander Pope)
Natura este o liră uriaşă la care cântă poetul. (Victor Hugo)
Natura este o staţie de radio nelimitată, prin care Dumnezeu ne vorbeşte tot timpul, doar să alegem postul.
(George Washington Carver)
Nebun este cine trăieşte în propria-i lume. (Paulo Coelho)
Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă şi care nu ştie nimic. (Solomon 9.13)
Nebunia este, deseori, logica unei minţi pline de bun simţ, oprimate. (Oliver Wendell Holmes)
Nebunia înseamnă să faci acelaşi lucru în mod repetat şi să te aştepţi să obţii alt rezultat. (Albert Einstein)
Nebunul se uită în casă din uşă, iar omul cel învăţat stă afară. Semn de om prost este a asculta la uşă; iar cel
înţelept se va îndepărta de astfel de necinste. (Ecclesiasticul 21.25, 26)
Nefericirea este cancerul trupului şi nebunia minţii. (Valeria Mahok)
Nefericirea este moaşa geniului. (Napoleon Bonaparte)
Nefericirea este starea poetică prin excelenţă. (Emil Cioran)
Nenorocirea este cel mai bun dascăl; îşi are metoda ei proprie, dar greş nu dă. (Mihai Eminescu)
Neştiinţa sufletului nu este bună iar cel ce umblă repede dă greş. (Solomon 19.2)
Nevoia este îndemn către idee, şi ideea, îndemn către acţiune. (John Ernst Steinbeck)
Nevoia este mama invenţiei. (Platon)
Nici cele cuvenite lui Dumnezeu nu trebuie să le nesocotim pentru cele omeneşti şi nu este necesar să fim
nepăsători nici faţă de cele omeneşti pentru Dumnezeu. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
Nici întâmplarea nu-i în afara providenţei dumnezeieşti. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Nicio instituţie n–a fost pentru oameni o pacoste mai mare ca banii. (Sofocle)
Nicio răzbunare nu e mai mare decât uitarea. (Francis Bacon)
Nicio ştiinţă nu este la fel de bine atestată ca religia Bibliei! (Isaac Newton)
Nicio victorie nu e dată fără înfrângere şi nicio cădere nu e dată fără speranţă. (Andrei Pleşu)
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Niciodată nu ştii ce e viaţa până când nu mori. (Charles Dickens)
Niciodată nu ştii ce înseamnă viaţa, până când nu mori. (Robert Browning)
Niciodată un demagog nu poate fi un adevărat om de stat. (Nicolae Bălcescu)
Niciun grad înalt de inteligenţă sau imaginaţie, sau ambele laolaltă, nu alcătuiesc un geniu. Iubire, iubire,
iubire – acesta este sufletul unui geniu. (Wolfgang Amadeus Mozart)
Niciun lucru important nu a fost realizat fără pasiune. (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)
Niciun om nu este îndeajuns de înţelept, nici îndeajuns de bun, ca să îi fie încredinţată o putere nelimitată.
(Charles Caleb Colton)
Nimeni din cei care nu şi-au şters aici pe pământ păcatele, nu poate scăpa dincolo de pedeapsă; ci după cum
cei din închisori sunt duşi cu lanţurile lor la tribunal, tot aşa toate sufletele, când pleacă de aici, sunt
duse la înfricoşătorul scaun de judecată, având în jurul lor fel de fel de lanţuri de păcate.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nimeni nu este destul de inteligent ca să-l poată convinge pe un prost că e prost. (Jean de La Fontaine)
Nimeni nu este judecat pe drept cât trăieşte. Abia după moarte este pomenit sau dat uitării. (Regina Maria
a României)
Nimeni nu îşi dă seama că unii oameni irosesc multă energie abia ca să fie normali. (Albert Camus)
Nimeni nu poate predica creştinismul, înainte de a deveni asemenea lui Hristos. Când voi, europenii, veţi fi astfel, nu veţi mai propovădui creştinismul, ci dragostea lui Dumnezeu, pe care ne-o descoperă Hristos.
(Mahatma Ganhi)
Nimic nu este atât de ascuns încât să nu poată fi revelat prin fructele sale. (Paracelsus, alchimist, medic,
astrolog şi filosof elveţian)
Nimic nu este imposibil pentru cel care încearcă. (Alexandru Macedon)
Nimic nu este mai amar decât otrava prieteniei false. (Emil Gârleanu)
Nimic nu este mai dulce pentru un copil decât mama. Da, copii, iubiţi-vă mama! Viaţa nu vă aduce nicio altă
dragoste care să facă atâta bine. (Euripide)
Nimic nu este mai preţios decât liniştea sufletului. (Sfântul Ioan Casian)
Nimic nu este mai puternic decât Biserica, o, omule! Opreşte războiul împotriva Bisericii, pentru a nu-ţi distruge puterile tale. Nu transpune acest război până în ceruri. Dacă te vei lupta cu un om, ori îl vei învinge, ori
te va învinge. Dacă însă te lupţi cu Biserica, îţi va fi cu neputinţă să învingi, întrucât Dumnezeu este mai
puternic decât toţi. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nimic nu este mai costisitor şi mai steril decât răzbunarea. (Winston Churchill)
Nimic nu este mai rău decât cel care se pizmuieşte pe sine; şi aceasta este răsplătirea răutăţii lui.
(Ecclesiasticul 14.6)
Nimic nu este mai sărac decât o minte care, fiind în afară de Dumnezeu, filosofează despre Dumnezeu.
(Filocalia)
Nimic nu este permanent cu excepţia schimbărilor. (Heraclit)
Nimic nu este prea dificil dacă împarţi în paşi mici ceea ce ai de făcut. (Henry Ford)
Nimic nu mai poate fi inventat după facerea lumii. (Petre Ţuţea)
Nimic nu te fereşte mai bine de plictiseală, care este flagelul vieţii omeneşti, decât bogăţia spirituală.
(Arthur Schopenhauer)
Nimic nu-i mai sincer decât conştiinţa şi mai avantajos decât sfaturile ei. (Oxenstierna)
Nobleţea este un monument al virtuţii, nemuritoare ca şi gloria. (Luc de Clapiers (Vauvenargues))
Noi nu suntem omorâtori de trupuri, ci omorâtori de patimi. (Sfântul Vasile cel Mare, despre post)
Noi nu vedem cu ochii, ci cu mintea. Dacă mintea e goală, ochii privesc fără să vadă. (Ştefan Odobleja)
Norii sunt râuri care cunosc deja marea. (Paulo Coelho)
Norocul de a avea talent nu este îndeajuns; trebuie să posezi şi talentul de a profita de noroc.
(Hector Berlioz)
Norocul e o fată uşuratică. (Heinrich Heine)
Norocul este întotdeauna ultimul refugiu al lenei şi incompetenţei. (James Cash Penney)
Norocul este o altă denumire pentru tenacitatea voinţei. (Ralph Waldo Emerson)
Norocul este un divident al sudorii. Cu cât transpiri mai mult, cu atât eşti mai norocos. (Kay Kroc)
Norocul îi ajută pe cei care sunt pregătiţi. (Louis Pasteur)
Norocul nu este decât o iluzie, crezută de ignoranţi şi vânată de nebuni. (Timothy Zahn)

142/782
Norocul şi ghinionul sunt buni vecini. (Proverb german)
Noul Testament este cea mai bună carte care a fost sau va fi cunoscută în lume. (Charles Dickens)
Nu ai de ce să te temi de niciun lucru din viaţă. Acesta trebuie numai să fie înţeles. (Marie Curie)
Nu am fost duşmanul nimănui, cu excepţia mea. (John Clare)
Nu are niciun farmec să fii prudent, să te mulţumeşti cu o viaţă în care faci mai puţin decât poţi.
(Nelson Mandela)
Nu beau. Dar nu din virtute, ci pentru că există o băutură care îmi place mai mult şi asta este apa.
(Jorge Luis Borges)
Nu dispreţui sensibilitatea nimănui; sensibilitatea fiecăruia e propriul lui geniu. (Charles Baudelaire)
Nu dori nimic şi vei fi omul cel mai bogat din lume. (Miguel de Cervantes)
Nu e de osândit înjosirea care apără de o primejdie. (Publilius Syrus)
Nu e armă mai puternică decât inima curată. (Ioan Slavici)
Nu e îndeajuns să ai o minte bună, scopul principal e să o foloseşti bine. (René Descartes)
Nu e mare opera unde e mult material, ci aceea unde este mult suflet. (Nicolae Iorga)
Nu e nimic mai frumos pe lumea asta decât copilăria, dar îţi dai seama de asta abia când ajungi la o anumită
vârstă. (Marin Moraru)
Nu este biruitor mai mare pe pământ, decât acela care se biruie pe sine însuşi şi domneşte asupra patimilor.
(Sfântul Tihon din Zadonsk)
Nu este deloc de mirare că adevărul este mai straniu decât ficţiunea. Ficţiunea trebuie să aibă un sens.
(Mark Twain)
Nu este înţelept acela care va părăsi o certitudine pentru o incertitudine. (Samuel Johnson)
Nu este nici înţelepciune, nici pricepere şi nici sfat care să aibă putere înaintea Domnului. (Solomon 21.30)
Nu este o coincidenţă că cei mai mari gânditori din toate timpurile au fost suflete profund religioase.
(Max Planck)
Nu este o ruşine să ai un insucces. Eşecul este una din formele de artă ale lumii. (Charles Edward)
Nu este smerit cel care se ocărăşte singur pe sine, ci acela care rabdă ocările de la alţii. (Sfântul Ioan Scărarul)
Nu este ucenic mai presus de învăţătorul său, nici slugă mai presus de stăpânul său. (Matei 10.24)
Nu este virtute pe care calomnia să nu ştie să o atingă. (William Shakespeare)
Nu este vorba de a avea suficient timp, ci despre a-ţi face suficient timp. (Rachael Bermingham)
Nu eşti chiar atât de singur precum crezi. Cel puţin două persoane se intereseză de tine: Dumnezeu şi diavolul.
(Gavriil Stiharul)
Nu există armonie fără existenţa contrariilor. (Heraclit)
Nu există bucurie mai mare ca aceea pe care o simţi atunci când învingi dificultătile. (Samuel Johnson)
Nu există bucurie mai mare decât cea venită pe neaşteptate. (Sofocle)
Nu există ceva mai trist decât un pesimist tânăr. (Mark Twain)
Nu există durere mai mare decât amintirea zilelor de bucurie în clipele de nenorocire. (Dante Alighieri)
Nu există frumuseţe decât atunci când mintea şi inima ştiu ce este iubirea. (Krishnamurti, filosof indian)
Nu există geniu fără un dram de nebunie. (Aristotel)
Nu există înălţimi prea mari, ci numai aripi prea scurte. (Giovanni Papini)
Nu există o mândrie mai mare decât aceea de a fi mândru de ceilalţi. (Ana Blandiana)
Nu există moştenire mai preţioasă decât cinstea. (William Shakespeare)
Nu există nimic sigur în viaţa unui om cu excepţia faptului că trebuie să moară. (Eschil)
Nu există pace în afara lui Dumnezeu. Nu puteţi găsi pace în lume. O puteţi găsi numai în inima voastră,
atunci când ea se deschide. (Paul Ferrini)
Nu există păcat care să-ntreacă milostivirea lui Dumnezeu. (Fericitul Augustin)
Nu există pentru oameni un câştig mai mare decât prevederea şi o minte înţeleaptă. (Sofocle)
Nu există secrete în geometrie. (Voltaire)
Nu există secrete pe care timpul să nu le dezvăluie. (Jean Racine)
Nu există semn mai bun al reuşitei decât ura şi invidia celorlalţi. (Gabriel Liiceanu)
Nu există succes fără muncă grea. (Sofocle)
Nu există trădare mai mare decât trădarea faţă de tine însuţi. (William Shakespeare)
Nu există un domeniu al matematicii, oricât de abstract ar fi el, care să nu se dovedească cândva aplicabil la
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fenomenele lumii reale. (N. I. Lobacevski)
Nu există vaccin împotriva optimismului. (Mario Benedetti)
Nu fii înţelept în ochii tăi; teme-te de Dumnezeu şi fugi de rău; aceasta va fi sănătate pentru trupul tău şi o înviorare pentru oasele tale. (Solomon 3.7, 8)
Nu începe o duşmănie cu el care e mai puternic decât tine! Găseşte-ţi liniştea doar atunci când ai învins pe cel
care e duşmanul din tine. (Kabus)
Nu judecaţi şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi şi veţi fi iertaţi. (Luca 6.37)
Nu putem fi toţi genii. Geniile sunt persoane de lux ale omenirii. (Bogumil Goltz)
Nu râde niciodată de prostia altuia. Ea este şansa ta. (Winston Churchill)
Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Şi nici una dintre ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. (Luca 12.6)
Nu suntem comdamnaţi pentru păcatele noastre, ci pentru că nu ne pocăim. 11.6
Nu ştii tu oare că de mult de tot, din zilele când omul a fost aşezat pe pământ, desfătarea celor fără de lege
ţine foarte puţin şi bucuria făţarnicului nu stă decât o clipă? (Iov 20.4, 5)
Nu ştiu ce e durerea, căci n-am cunoscut plăcerea. (Barbu Ştefănescu Delevrancea)
Nu te deznădăjdui pentru că Dumnezeu este milostiv, dar nici nu fii fără grijă pentru că El este şi drept.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nu te duce la preot ca să-ţi speli conştiinţa; aceasta e grija ta. (Pitagora)
Nu te lăsa în voia patimilor tale, ca să nu fii târât de ele ca de un taur furios. (Ecclesiasticul 6.2)
Nu te teme niciodată de umbre. Ele arată doar că există lumină prin apropiere. (Gary Sinise)
Nu tot aşa va fi între voi, ci care între voi va vrea să fie mare să fie slujitorul vostru. (Matei 20.26)
Nu trebuie să fii admirat, ci crezut. (Tudor Vianu)
Nu trebuie să vă temeţi de moarte; ea nu este decât un scurt popas. (Pitagora)
Nu trupul e frumos, ci alcătuirea şi înflorirea cu care sulfletul colorează trupul; iubeşte dar sufletul care
face ca şi trupul să fie frumos. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nu uita! Îţi trebuie puţine lucruri ca să fii fericit! (Marcus Aurelius)
Nu umbla după ştiri din viaţa lumească pentru că din aşa ceva nu vei avea niciun folos, după cum spune psalmistul: “Să nu grăiască gura mea lucruri omeneşti.” Căci cel căruia îi place să vorbească bucuros despre
treburile oamenilor păcătoşi, acela repede trezeşte în sine pofte spre plăceri. Mai curând fii dornic să cunoşti viaţa oamenilor drepţi, căci aceasta îţi va fi de mare ajutor. (Sfântul Vasile cel Mare)
Nu vocea este cea care îţi comandă o poveste, ci urechea. (Italo Calvino)
Nu vorbi de fericirea ta, cu omul care este mult mai nefericit decât tine. (Plutarh)
Nu-i forţă să reziste în faţa iscusinţei. (Phaedrus)
Nu-i suficient să fii botezat în Biserică, ci trebuie să devii mădular viu al lui Hristos. (Sadhu Sundar Singh, un
vestit hindus convertit la creştinism în secolul trecut)
Nu-mi este frică de nimic decât de uitarea de Dumnezeu. (Părintele Miron Mihăilescu)
Nu-ţi dori să pari cel mai bun, ci să fii cel mai bun. (Eschil)
Nu-ţi fie frică să faci un pas mare. Nu poţi trece o prăpastie din două sărituri mici. (David Lloyd George)
Nu-ţi fie ruşine a mărturisi păcatele tale şi nu sta împotriva curgerii râului. (Ecclesiasticul 4.28)
Nu-ţi lega inima ta de casă, în vremea pelerinajului tău pământesc. Niciun om chibzuit nu-şi zideşte casă
trainică în timpul când este călător. (Avva Feren)
Numai atunci când nu ne mai este frică începem cu adevărat să trăim. (Dorothy Thompson)
Numai cei ce ştiu să aibă răbdare sunt fericiţi cu adevărat. (Pablo Neruda)
Numai fumul ştie că există vânt. (Jules Renard)
Numai mândria doare, numai mândria chinuieşte; smerenia odihneşte, e totdeauna odihnitoare. (Părintele Teofil
Pârâian)
Numai speranţa este reală, iar realitatea este amărăciune şi înşelăciune. (William Makepeace Thackeray)
Numai virtuţile fac pe om fericit, fie că sunt singure, fie împreună cu alte bunuri. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Numerele perfecte, ca şi oamenii perfecţi – sunt foarte rare. (Descartes)
O afacere care aduce numai bani, este o afacere proastă. (Henry Ford)
O altă emoţie negativă care îţi poate afecta atitudinea este îngrijorarea. (Herbert Harris)
O apă adâncă este sfatul în inima omului, iar omul deştept ştie s-o scoată. (Solomon 20.5)
O asemenea poziţie a trupului ajută şi sufletul să ajungă într-o astfel de stare; să se înalţe spre cele de sus. Însă
trebuie să ne ferim să întindem mâinile prea tare şi să le ridică cât mai sus, ca să nu ajungem în stare de
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fierbinţeală şi de extaz, de la care este numai un pas până la înşelare de sine şi amăgire drăcească. Mâinile trebuie întinse moderat, ca duhul să rămână în linişte, smerenie şi umilinţă; trebuie să dăm trupului
poziţia celui atârnat pe cruce, iar nu poziţia celui ce zboară spre cer. Capul să fie plecat în jos, iar mâinile ridicate. (Din cartea “Tâlcuiri la Patericul egiptean”, pagina 31, a Sfântului Ignatie Briancianinov)
O atitudine veselă, sprijinită de relaxare … este doctorie care ne alungă din drum fantomele fricii. (George
Matthew Adams)
O bucurie împărtăşită este o bucurie dublă, o durere împărtăşită este o jumătate de durere. (Jacques Deval)
O cameră fără cărţi este ca un corp fără suflet. (Cicero)
O carte de succes de public este mormântul poleit al unui talent mediocru. (Logan Pearsall Smith)
O cădere nu este atât de rea ca o recădere. (Sfântul Bernard Clairvaux)
O clipă poate fi un timp şi un suspin poate fi o rugăciune. (Părintele Arsenie Papacioc)
O eroare este cu atât mai primejdioasă, cu cât conţine mai mult adevăr. (Henri Frederic Amiel)
O geometrie nu poate fi mai adevărată decât alta, ea poate fi numai mai comodă. Or, geometria euclidiană
este şi va rămâne cea mai comodă. (Henri Poincaré)
O iluzie care nu convinge e o minciună evidentă. (Jack London)
O inimă fără patimă este viaţa trupului, pe când pornirea pătimaşă este ca un cariu în oase. (Solomon 14.30)
O inimă iubitoare este cea mai adevărată înţelepciune. (Charles Dickens)
O iubire generoasă îşi are întotdeauna pregătit testamentul. (Nemer Ibn El Barud)
O luptă-i viaţa, deci te luptă. (George Coşbuc)
O mare avere este o mare robie. (Proverb englezesc)
O mare piedică în calea progresului omenirii este faptul că oamenii nu ascultă pe aceia care vorbesc prudent,
ci pe aceia care strigă mai tare. (Arthur Schopenhauer)
O memorie bună este un avantaj imens. (Stendhal)
O minte religioasă este o minte echilibrată, sănătoasă, activă; ea înfruntă fapte, nu idei. (Krishnamurti,
filosof indian)
O naţiune căreia îi este frică să-şi lase oameni să judece adevărul şi falsitatea într-o piaţă deschisă este o
naţiune căreia îi este frică de oamenii săi. (John F. Kennedy)
O naţiune nu are caracter decât atunci când este liberă. (Madame de Staël)
O operă de artă este o bucurie veşnică. (John Keats)
O realizare este un angajament. Obligă la o realizare şi mai mare. (Albert Camus)
O retragere înţeleaptă este la fel de glorioasă ca şi un atac cutezător. (Baltasar Gracian)
O singură ambiţie este legitimă: aceea de a fi mai buni. (Vladimir Ghika)
O viaţă este şansa ta de a exprima Sinele în cel mai palpitant şi creativ mod cu putinţă. (Richard Bach)
O viaţă frumoasă e un gând al tinereţii înfăptuit la maturitate. (Alfred de Vigny)
O viaţă nu poate căpăta strălucire decât dacă este finisată şi muncită. (Masutatsu Oyama)
O virtute care n-a fost testată nu e o virtute, e o ipoteză. (Sigmund Freud)
O, adâncul bogăţiei şi al înţelepciunii şi al ştiinţei lui Dumnezeu! Cât sunt de necercetate judecăţile Lui şi cât
sunt de nepătrunse căile Lui! (Romani 11.33)
Oamenii care citesc tabloide merită să fie minţiţi. (Jerry Seinfeld)
Oamenii care sunt lipsiţi de patimi ating adevărul. (Pitagoreanul Filon, autorul cărţii “Despre Moise”)
Oamenii de geniu sunt meteori destinaţi să ardă pentru a-şi lumina secolul. (Napoleon Bonaparte)
Oamenii furioşi nu sunt întotdeauna înţelepţi. (Jane Austen)
Oamenii sunt ca Luna: nu-şi arată decât o faţă. (Arthur Schopenhauer)
Oamenii sunt ridicoli doar atunci când vor să pară ceea ce nu sunt. (Geacomo Leopardi)
Oamenii sunt ca vinul: timpul îi acreşte pe cei răi, dar sporeşte calitatea celor buni. (Cicero)
Oare nu-i biserica mama celor orfani? (Honoré de Balzac)
Obiectele strălucitoare sunt pe placul ochilor lipsiţi de profunzime. (Thomas Carlyle)
Ochii sufletelor celor mulţi sunt incapabili să suporte viziunea divinului. (Platon)
Ochii sunt organe mult mai vrednice de crezare decât urechile. (Heraclit)
Ochiul Meu nu te va cruţa, nici nu te va milui, ci-ţi voi răsplăti după căile tale, ticăloşiile tale vor fi peste tine
şi vei cunoaşte că Eu sunt Domnul". (Iezechiel 7.4)
Ocupă locul ce ţi se cuvine, ca să nu fii nevoit să te ridici. (Miguel de Cervantes)
Omul acela e mai tare, care-şi cunoaşte mai bine slăbiciunile sale. (Barbu Ştefănescu Delavrancea)
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Omul aprig la mânie trebuie să fie pedepsit; dacă îl cruţi o dată, trebuie să începi din nou. (Solomon 19.19)
Omul are nevoie de dificultăţi; ele sunt necesare pentru sănătate. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi
psiholog elveţian)
Omul bogat este înţelept în ochii lui, dar cel sărac şi priceput îl dovedeşte cu mintea. (Solomon 28.11)
Omul bun este prietenul a tot ce trăieşte. (Mahatma Gandhi)
Omul care este cu Dumnezeu, acela face numai bine şi cu el este tot binele, în timp ce omul fără Dumnezeu
face numai rău şi cu el este tot răul. (Sfântul Dimitrie al Rostovului)
Omul cufundat în neştiinţă este mai nesimţitor decât pietrele. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Omul e clădit astfel încât ficţiunile îi fac o impresie mai puternică decât adevărul. (Erasmus)
Omul e făcut să trăiască între oameni. Prin urmare, ori îl educi, ori îl suporţi. (Marcus Aurelius)
Omul e lup pentru om. (Plaut)
Omul e un mister, iar la temelia umanităţii stă mereu admirarea acestui mister. (Thomas Mann)
Omul este bun de la natură, dar societatea este aceea care îl corupe. (Jean-Jacques Rousseau)
Omul este încă la fel cum a fost. Este încă brutal, violent, agresiv, avid, competitiv. Şi … a construit o societate după aceste trăsături. (Krishnamurti, filosof indian)
Omul este mare abia atunci când se recunoaşte mic, când îşi recunoaşte slăbiciunile, neputinţele şi nu virtuţile.
(Augustin Păunoiu)
Omul este patru în unu: spiritul şi sufletul, lumina şi corpul. (Eliphas Levi)
Omul este pentru om ceea ce lupul nu e pentru lup. (Stipe Golac)
Omul este preţuit după priceperea lui, iar cel nepriceput este urgisit. (Solomon 12.8)
Omul este spirit. Ce este însă spiritul? Spiritul este sinele. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Omul este totuşi cel mai bun calculator. (John F. Kennedy)
Omul este un dialog interior. (Blaise Pascal)
Omul este un ucenic, durerea este învăţătorul său. (Alfred de Musset)
Omul fără Dumnezeu este un simplu animal. (Sfinţii Părinţi)
Omul mândru nu atrage pe nimeni. Şi dacă atrage pe cineva, acela se va îndepărta repede! Legătura duhovnicească este indisolubilă numai atunci când există suflet de copil, nevinovăţie şi sfinţenie. (Părintele
Amfilohie Makris din Patmos)
Omul n-ar trebui să facă aceeaşi prostie de două ori. Există atâta prostie, că ai de unde alege.
(Bertrand Russell)
Omul nu e niciodată atât de mare ca atunci când se lasă în genunchi să ajute un copil. (Pitagora)
Omul nu este ceea ce ştie, nici ceea ce învaţă sau propovăduieşte; el este ceea ce iubeşte, ceea ce trăieşte.
(Mitropolitul Nicolae Mladin)
Omul nu există decât dacă există Dumnezeu şi nemurirea. (Dostoievski)
Omul nu se gândeşte la celălalt, nu iese din sine şi se învârte mereu împrejurul său. Iar atunci când se învârte
împrejurul său se are drept centru pe sine, nu-L are pe Hristos. Este în afară de axul care este Hristos.
Ca să ajungă să se gândească la celălalt trebuie mai întâi ca mintea lui să fie la Hristos. Atunci se gândeşte şi la aproapele şi după aceea se gândeşte şi la animale şi la toată făptura. (Părintele Tudor Peiu)
Omul superior este modest în cuvinte şi excelent în fapte. (Confucius)
Omul vanitos este laş în faţa judecăţii oamenilor şi arogant în faţa judecăţii lui Dumnezeu. (Sfântul Ioan
Scărarul)
Omul viteaz este foarte sigur de sine. (Sallustius)
Onoarea este pur şi simplu moralitatea oamenilor superiori. (H. L. Mencken)
Onoarea este răsplata virtuţii. (Cicero)
Opera de artă este exagerarea unei idei. (André Gide)
Opinia publică este regina lumii, pentru că prostia este regina proştilor. (Nicolas Chamfort)
Optimismul este fundaţia curajului. (Nicholas Butler)
Optimismul este personificarea umană a primăverii. (Susan J. Bissonette)
Opusul dragostei nu este ura, ci indiferenţa. (Elie Wiesel)
Orbul miluit e o bună călăuză spre împărăţia cerurilor. (Mitropolitul Filaret)
Ordinea care domneşte în lucrurile materiale arată în mod suficient că au fost create de o voinţă plină de
inteligenţă. (Isaac Newton)
Orgoliul este o fiară care trăieşte în peşteri şi în pustii: vanitatea dimpotrivă, ca un papagal, sare din cracă în
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cracă şi pălăvrăgeşte în lumina mare a zilei. (Gustave Flaubert)
Oricât ar fi muntele de înalt, tot există o cărăruie până în vârf. (Proverb afgan)
Oricât este viitorul de înalt, se naşte de jos. (Publilius Syrus)
Orice adevăr trece prin trei etape. Prima dată, e ridiculizat. A doua oară, negat vehement. A treia oară, e
acceptat ca fiind de la sine înţeles. (Arthur Schopenhauer)
Orice bărbat, orice femeie sunt conectaţi la energia pe care mulţi o numesc iubire, dar care, în realitate,
este materia primă din care a fost construit universul. (Paulo Coelho)
Orice critică este un compliment şi un ajutor. (Kurt Tepperwein)
Orice lege naturală este legea lui Dumnezeu. (Isaac Newton)
Orice nedreptate este păcat, dar este şi păcat care nu e de moarte. (II Ioan 5.17)
Orice participare la activitatea politică e absolut inutilă. (Lev Tolstoi)
Orice păcat este o ocară. (Sfântul Vasile cel Mare)
Orice persoană care e alcătuită din mai multe persoane e o persoană la puterea a doua, sau un geniu.
(Novalis)
Orice plănuire a ta să o începi cu Cel ce este începutul a tot binele, ca să fie după voia lui Dumnezeu ceea
ce ai de gând să faci. (Sfântul Marcu Ascetul)
Orice progres e precar, fiecare soluţie la o problemă ne condce la o nouă problemă. (Martin Luther King)
Orice prost ştie. Scopul este să înţelegi. (Albert Einstein)
Orice rău e şi spre bine. (Proverb)
Orice război de eliberare este sacru; orice război de asuprire este blestemat. (Henri Lacordaire)
Orice respingere a acestor duhuri rele este o cunună care ne aşteaptă. (Părintele Arsenie Papacioc)
Orice soi de demagogie e pentru popor ca starea de dezagregare pentru un corp. (Mihai Eminescu)
Orice succes este rezultatul învăţămintelor trase din eşecuri. (Colin Turner)
Orice ziar este o tarabă unde se vând publicului vorbele care-i sunt pe plac. Dacă ar exista un ziar al cocoşaţilor, ar dovedi de dimineaţă până seara frumuseţea, minunăţia, necesitatea cocoşaţilor. Un ziar nu
mai e făcut să lumineze lumea, ci ca să-i susţină părerile. (Honoré de Balzac)
Oriunde e geniu, acolo-i mândrie. (Goldsmith)
Oriunde este iubit Hristos, eu mă simt în mijlocul fraţilor mei. În Hristos, toţi sunt una şi vorbesc aceeaşi limbă.
(Sunt cuvintele unui vestit hindus convertit la creştinism, în secolul trecut, pe numele său Sadhu
Sundar Singh)
Ortodoxia nu este o religie, ci un mod de viaţă. 5.8
Pace în suflet nu poate avea omul care este veşnic nemulţumit de cele ce i se întâmplă în viaţă, ci numai acela
care cu recunoştinţă mulţumeşte lui Dumnezeu pentru toate. (Nicolae Cabasila)
Paradoxal, moartea este cea care dezvăluie adevăratul sens al vieţii. De aceea şi sfinţii sunt pomeniţi în ziua
morţii lor, fiindcă atunci s-au născut întru viaţa veşnică. (Augustin Păunoiu, la emisiunea
Comoara înţelepciunii)
Pariaţi că Dumnezeu există. De câştigaţi, câştigaţi tot; de pierdeţi, nu pierdeţi nimic. (Blaise Pascal)
Pasul dintre timp şi veşnicie este scurt, dar teribil. (Scott Adams)
Patima este setea de Dumnezeu pervertită, întoarsă pe dos. (Sfinţii Părinţi)
Patimile sunt asupririle dracilor. (Sfinţii Părinţi)
Patimile sunt bolile sufletului. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Patria este biserica noastră vremelnică, aşa cum biserica este patria noastră eternă. (Henri Lacordaire)
Patria este norodul, nu tagma jefuitorilor. (Tudor Vladimirescu)
Patriotismul este sentimentul de mândrie că ceva frumos s-a putut petrece în ţara ta. (D. I. Suchianu)
Patriotismul nu este numai iubirea pământului în care te-ai născut ci, mai ales, iubirea trecutului, fără de care
nu există iubire de ţară. (Mihai Eminescu)
Păcat spre moarte este tot păcatul nepocăit. Chiar de s-ar ruga un Sfânt pentru un asemenea păcat al altuia,
nu e de auzit.(Sfântul Marcu Ascetul)
Păcatele săvârşite cu trupul sunt împiedicate de multe pricini, dar cel ce păcătuieşte cu gândul, păcătuieşte
tot atât de repede pe cât a şi gândit. (Sfântul Vasile cel Mare)
Păcatul este boala sufletului, patima este cancerul vieţii spirituale. (Părintele Ioan Teşu)
Păcatul este întotdeauna o iluzie. (Patriarhul Daniel)
Păcatul este nedreptate; cine păcătuieşte, fie se nedreptăţeşte pe sine, fie nedreptăţeşte pe altul.
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(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Păcatul este o faptă, o vorbă sau o dorinţă contra legii veşnice. (Fericitul Augustin)
Păcatul este ratarea ţintei. (Sfinţii Părinţi)
Păcatul este sufletul răului şi răul sufletului. (Sfinţii Părinţi)
Păcatul este un bumerang pe care ştii când îl arunci, dar nu ştii când se întoarce şi te loveşte în cap.
(Robert Frost)
Pământul pe care trăim este poarta cerului. (Sfinţii Părinţi)
Părinte, care este întrebarea de care vă temeţi cel mai mult la Judecată? De ce ai legat când nu trebuia
să legi şi de ce ai dezlegat când nu trebuia să dezlegi? (Părintele Paisie Olaru, în ultimele clipe ale vieţii)
Părinte, care este întrebarea de care vă temeţi cel mai mult la Judecată? De ce n-ai lucrat tot ce ţi s-a
descoperit? (Părintele Arsenie Papacioc, în ultimele clipe ale vieţii)
Părintele duhovnic este un antrenor al sufletelor. (Sfinţii Părinţi)
Păstrează trupul acesta curat şi nepătat, ca duhul care locuieşte în el să dea mărturie de el şi să fie îndreptăţit
trupul tău. Vezi să nu se suie la inima ta gândul că trupul acesta este stricăcios si să-l supui vreunei întinăciuni. Dacă-ţi întinezi trupul, întinezi şi Duhul cel Sfânt, iar dacă întinezi trupul nu vei trăi.
(Herma, autorul scrierii “Păstorul”)
Pâine cu sare e gata mâncare. (Anton Pann)
Până şi o dezamăgire, chiar dacă aceasta este întemeiată şi definitivă, înseamnă un pas înainte. (Max Plank)
Pe când mândria este moartea virtuţilor şi viaţa păcatelor, smerenia este moartea păcatelor şi viaţa virtuţilor.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Pe plan tehnologic, am progresat, am înaintat foarte repede, dar pe plan psihologic comportamentul nostru,
atitudinile, acţiunile noastre, au rămas mai mult sau mai puţin neevoluate. Suntem în continuare agresivi,
brutali, cruzi, smintiţi. (Krishnamurti, filosof indian)
Pedeapsa care face ca iadul să fie iad este durerea că sufletul L-a pierdut pe Dumnezeu. (Sfântul Alfons de
Liguori)
Pedeapsa celui mândru este căderea. (Avva Daniil)
Pentru a asigura o stare bună de sănătate mănâncă superficial, respiră adânc, fii moderat şi menţine un interes
în viaţă. (William Londen)
Pentru a exista mari poeţi este nevoie de mari cititori. (Walt Whitman)
Pentru a fi desăvârşite, arta şi meşteşugul medicinii trebuie să izvorască din dragoste. (Paracelsus, alchimist,
medic, astrolog şi filosof elveţian)
Pentru a fi fericiţi până la un anumit punct, trebuie să fi suferit până la acelaşi punct. (Edgar Allan Poe)
Pentru a fi perfecte, rugăciunile tale trebuie să devină adevărate fapte, iar faptele tale – adevărate rugăciuni.
(Vladimir Ghika)
Pentru a întreprinde anumite lucruri, metoda nimerită este o dezordine îngrijită. (Herman Melville)
Pentru a reuşi, dorinţa ta de a avea succes trebuie să fie mai puternică decât teama de a nu reuşi. (Bill Cosby)
Pentru a te elibera de trecut e nevoie să înveţi să ierţi. (Louise L. Hay)
Pentru a trăi o viaţă care ţi-a fost dată eşti dator să o meriţi atât ca om cât şi ca neam în fiecare clipă.
(Mihai Viteazul)
Pentru aceea, iubiţilor, aşteptând acestea, sârguiţi-vă să fiţi aflaţi de El în pace, fără prihană şi fără vină.
(II Petru 3.14)
Pentru batjocoritori sunt gata toiege; loviturile sunt pentru spinarea celor nebuni. (Solomon 19.29)
Pentru ca, după cum este scris: "Cel ce se laudă în Domnul să se laude". (I Corinteni 1.31)
Pentru că înţelepciunea este mai sprintenă decât orice mişcare, ea pătrunde şi îşi face loc pretutindeni prin curăţia ei. Ea este suflul puterii lui Dumnezeu, ea este curata revărsare a slavei Celui Atotputernic, astfel că nimic nu poate s-o mânjească. Ea este strălucirea luminii celei veşnice şi oglinda fără pată a lucrării lui Dumnezeu şi chipul bunătăţii Sale. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 7.24-26)
Pentru că puterea cailor este în gura lor şi în cozile lor; căci cozile lor sunt asemenea şerpilor, având capete,
şi cu acestea vatămă. (Apocalipsa 9.19)
Pentru că toţi greşim în multe chipuri; dacă nu greşeşte cineva în cuvânt, acela este bărbat desăvârşit, în stare
să înfrâneze şi tot trupul. (Iacob 3.2)
Pentru copii nu este nimic mai intens şi mai amarnic decât nedreptatea. (Charles Dickens)
Pentru mine, elementul esenţial în teatru este surpriza, pentru că fără surpriză nu există viaţă. (Andrei Şerban)
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Pentru mine, pictura este mai mult decât o terapie; este un mod de viaţă. (Tony Curtis)
Pentru mulţi oameni, propriile lor hotărâri sunt pricina nenorocirii lor. (Esop)
Pentru noi, cei credincioşi, durerille morţii sunt ca durerile naşterii, ale moşirii noastre la o viaţă nouă.
(Sfântul Grigorie de Nyssa)
Pentru optimişti, viaţa nu este o problemă, ci o soluţie. (Marcel Pagnol)
Pentru orice lucru este o clipă prielnică şi vreme pentru orice îndeletnicire de sub cer. (Ecclesiastul 3.1)
Pentru orice problemă complicată există o soluţie simplă – şi aia greşită. (Umberto Eco)
Pentru orice realizare, primul pas este curajul. (Goethe)
Pentru robii stomacului, pântecele este Dumnezeu sensibil. Prin lăcomie, omul aduce jertfă pântecelui şi
gurii sale, în loc să aducă jertfă curată lui Dumnezeu. (Sfântul Grigorie Palama)
Perfecţiunea vine din lucrurile mici, iar perfecţiunea nu e un mărunţiş. (Michelangelo)
Pericolul primordial în viaţă este să-ţi iei prea multe măsuri de precauţie. (Alfred Adler)
Perceperea frumuseţii este un test moral. (Henry David Thoreau)
Permanenta emoţie a unui om inferior este frica – frica de necunoscut, de complexitate, de inexplicabil.
(Scriitorul american Henry Louis Mencken)
Perseverenţa este cheia succesului. (John Lubbock)
Perseverenţa este o trăsătură pe care o au în comun toţi oamenii de succes. (Herbert Harris)
Perseverenţa este obiceiul succesului dobândit prin muncă susţinută. (Herbert Harris)
Perseverenţa este răbdare concentrată. (Thomas Carlyle)
Pesimismul nu este o viziune asupra lumii, ci ocuparea unei poziţii strategice în faţa imprevizibilului.
(Gabriel Liiceanu)
Pesimistul este cel care, atunci când trebuie să aleagă între două rele, le alege pe amândouă. (Oscar Wilde)
Pesimistul este omul care, dacă simte miros de flori, caută din priviri coşciugul. (H. L. Mencken)
Pesimistul este un optimist cu experienţă. (François Truffault)
Peştera în care ţi-e frică să intri acunde comoara pe care o cauţi. (Joseph Campbell)
Piatra este grea şi nisipul cu anevoie de ridicat; însă furia nebunului este mai grea decât amândouă.
(Solomon 27.3)
Piciorul omului e o capodoperă inginerească şi artistică. (Leonardo da Vinci)
Pictorul este un filosof, dar filosofia sa este pictura. (Renato Guttuso)
Pictura e o stare de a fi. (Jackson Pollock)
Pictura este doar un alt fel de a ţine un jurnal. (Pablo Picasso)
Pictura este nepoata Naturii. Este înrudită cu Dumnezeu. (Rembrandt)
Pictura este poezie tăcută. (Plutarh)
Pictura este tăcerea minţii, muzica ochiului. (Orhan Pamuk)
Plagiatul este atunci când nu te poţi baza pe mintea ta şi te bazezi pe mintea altuia. (Bety Marcovici)
Platon este prietenul meu, Aristotel este prietenul meu, dar cel mai bun prieten al meu este adevărul.
(Isaac Newton)
Plăcerea certurilor este împăcarea. (Alfred de Musset)
Plăcerea cu care lucrează artistul este însăşi inima artei sale. (Constantin Brâncuşi)
Plictiseala este expresia supremă a indiferenţei. (Ricardo Leon)
Plictiseala este sancţiunea pentru delictul de inutilitate. (Paul Louis Lampert)
Poate că adevăratul curaj este curajul de a greşi. (Gavriil Stiharul)
Poate că cea mai mare lecţie a istoriei este că nimeni n-a învăţat lecţiile istoriei. (Aldous Huxley)
Poate că definiţia eroismului şi a sfinţeniei nu este decât aceasta: să faci imposibilul posibil. (Părintele
Nicolae Steinhardt)
Pocăinţa e îndreptată mai mult spre bucurie decât spre întristare. Pocăinţa nu este un accent de remuşcări
şi autocompătimiri, ci o convertire, o recentrare a întregii noastre vieţi pe Sfânta Treime. Căinţa nu
înseamnă privirea în jos la imperfecţiunile proprii, ci în sus spre iubirea lui Dumnezeu. Să priveşti nu
ceea ce n-ai reuşit să fii, ci ceea ce poţi încă deveni cu harul lui Hristos. (Mitropolitul Kallistos Ware)
Pocăinţa este dată pentru curăţirea minţii. (Tertulian)
Pocăinţa este dinamica spre viaţa veşnică. 9.2
Pocăinţa este înlănţuirea păcatului. (Avva Pimen)
Pocăinţa este o revenire în sine. (Sfinţii Părinţi)
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Pocăinţa este o tocmeală cu Dumnezeu. Noi dăm păcatul şi Dumnezeu dă iertarea. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Pocăinţa este părăsirea păcatului. Fără părăsirea păcatului nu există pocăinţă. (Părintele Teofil Pârâian)
Pocăinţa este purificarea conştiinţei. (Sfântul Ioan Scărarul)
Pocăinţa este renunţarea la păcate. (Sfântul Vasile cel Mare)
Pocăinţa este scara care ne duce acolo de unde am căzut. (Sfântul Efrem Sirul)
Pocăinţa este starea de trecere de la iluzie la realitatea care contează pentru mântuire. Păcatul este întotdeauna
o iluzie. Sfinţii Părinţi spun că atunci când demonii ne ispitesc, dau o strălucire deosebită lucrurilor şi persoanelor, le amplifică o valoare pe care nu o au. “În păcat este o căutare infinită a lucrurilor finite”, cum spunea
Maurice Blondel. Deci, pocăinţa însemnează revenire la un realism, se văd lucrurile trecătoare în dimensiunea lor de lucruri limitate şi de aceea ne întoarcem spre cele ce nu sunt limitate, nu sunt trecătoare, spre valorile veşnice şi astfel ajungem la bucurie. (Patriarhul Daniel)
Pocăinţa este topitoarea păcatului. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Pocăinţa fără post este neputincioasă. 6.9
Podoaba de preţ a femeii e să tacă. (Sofocle)
Podoaba minţii este mai de preţ decât frumusetea trupului. (Esop)
Podoaba vieţii este talentul, cununa talentului - caracterul. (Simion Mehedinţi)
Podoaba voastră să nu fie cea din afară: împletirea părului, podoabele de aur şi îmbrăcarea hainelor scumpe,
ci să fie omul cel tainic al inimii, întru nestricăcioasa podoabă a duhului blând şi liniştit, care este de
mare preţ înaintea lui Dumnezeu. (I Petru 3.3, 4)
Poetul e un dansator pe funie, un jongler de cuvinte, un inventator de rime rare, plin de ingenuitate şi de har.
(Nicolae Manolescu)
Poetul este un mincinos care spune întotdeauna adevărul. (Jean Cocteau)
Poeţii sunt necunoscuţii judecători ai lumii. (Percy Byshe Shelley)
Poeţii sunt oameni care şi-au păstrat ochii de copil. (Alphonse Daudet)
Poezia e sufletul intim al omului, e cugetarea divină, e puntea pe care poţi trece în lumea visului. (Vasile Conta)
Poezia este ambasadorul artelor frumoase. (David Boia)
Poezia este aproape la fel de importantă ca şi istoria. (Platon)
Poezia este arta de a pune în mişcare imaginaţia noastră cu ajutorul cuvintelor. (Arthur Schopenhauer)
Poezia este cea mai antică artă a spiritului omenesc. (Grigore Alexandrescu)
Poezia este limbajul prin care omul îşi explorează propria uimire. (Christopher Fry)
Poezia este un fel de muzică, trebuie să o auzi ca să o apreciezi. (Voltaire)
Politica este poate singura meserie pentru care se crede că nu este necesară nicio pregătire. (Robert Louis
Stevenson)
Politica nu are principii. Are numai interese. (Octavian Paler)
Politicianul este vulpe flămândă, în opoziţie, şi urs obez, la putere; suc gastric sau grăsime la creieri.
(Petre Pandrea)
Politicienii sunt oamenii care, atunci când văd luminiţa de la capătul tunelului, aleargă şi mai cumpără tunel.
(John Quinton)
Postul este buna aşezare a cetăţii. 2.9
Postul este doctorul sufletelor noastre, îl face pe fiecare să ia aminte la sine însuşi şi-l învaţă să-şi amintească
de toate lipsurile vieţii sale. (Sfântul Simeon Noul Teolog)
Postul este dreptarul dreptei credinţe. (Părintele Dumitru Păduraru)
Postul este frâu călugărului asupra păcatului. Cel ce îl leapădă, cal turbat după parte femeiască se află.
(Avva Yperehie)
Postul este nedesăvârşit fără smerenie şi milostenie. 10.11
Postul este o purificare înainte de întâlnirea cu Dumnezeu. (Sfinţii Părinţi)
Postul este pacea caselor, a familiei. 2.9
Postul este rânduit pentru cei dornici de desăvârşire. (Părintele Dumitru Păduraru)
Postul este şi el astfel, nu un prilej de tristeţe, ci de bucuria împărtăşirii aceleiaşi vieţi în Hristos. 5.8
Postul este, în primul rând, un drum al faptei, al lucrului concret. 10.16
Postul face parte din modelul de a fi creştin. 10.10
Postul trupului este hrana sufletului. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Pot dărui creierilor mei altceva mai bun decât alcool. Băutura este pentru creier ceea ce este nisipul pentru
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rulmenţii unei maşinării. (Thomas Alva Edison)
Poţi fi sigur că tot ce inventează cineva este adevărat. Poezia este la fel de precisă ca şi geometria.
(Gustave Flaubert)
Practica este cel mai bun profesor. (Publius Syrus)
Prea adesea ironia nu-i decât o formă a lipsei de inteligenţă. (Oxenstierna)
Preadesfrânaţilor! Nu ştiţi, oare, că prietenia lumii este duşmănie faţă de Dumnezeu? Cine deci va voi să fie
prieten cu lumea se face vrăjmaş lui Dumnezeu. (Iacob 4.4)
Preceptele lui Dumnezeu apasă pe umerii noştri, dar e o greutate de aripi. (Vladimir Ghika)
Precum este multă mila Lui, aşa este multă şi certarea Lui; pe om după faptele lui îl judecă.
(Ecclesiasticul 16.14)
Precum sufletul e mai important decât trupul, aşa şi părinţii duhovniceşti sunt mai importanţi decât părinţii
trupeşti. (Sfântul Vasile cel Mare)
Prefer să fiu în iad cu Dumnezeu decât în rai fără Dumnezeu. (Sfinţii Părinţi)
Preferă să ai un nume bun decât bogăţie. Este greu de purtat o faimă rea şi este greu să scapi de ea. (Hesiod)
Preoţia este ştiinţa ştiinţelor şi arta artelor. (Sfântul Grigorie de Nazianz)
Prevederea este adevăratul curaj. (Euripide)
Prezentul este încărcat de viitor. (Gottfried Wilhelm von Leibniz )
Prietenia este una din mângâierile vieţii. (Gala Galaction)
Prietenia înseamnă să fii alături de cineva nu când are dreptate, ci când greşeşte. (André Malraux)
Prietenul credincios este acoperământ tare; şi cel ce l-a aflat pe el aflat-a comoară. (Ecclesiasticul 6.14)
Prietenul credincios este leacul vieţii şi cei ce se tem de Domnul îl vor afla pe el. (Ecclesiasticul 6.16)
Prietenul iubeşte în orice vreme, iar în nenorocire el e ca un frate. (Solomon 17.17)
Prima cauză de prăbuşire a diavolului a fost trufia, prin care a meritat să fie numit şarpe, iar prăbuşirea a
doua a urmat din cauza invidiei. Între cele două prăbuşiri el încă putea să se ridice şi să vorbească cu
oamenii în tovărăşie cu ei, dar hotărârea dreaptă a Domnului l-a aruncat atât de jos, încât de aici încolo n-a mai putut să privească în sus şi nici să meargă cu statura dreaptă, ci să se târască pe pământ
umilit şi să se hrănească din lucrarea viciilor pământeşti. La început era vrăjmaş ascuns al omului, dar
Dumnezeu l-a dat pe faţă ca fiind duşman primejdios, să nu mai poată face rău omului prin prietenii
înşelătoare. (Sfântul Ioan Casian)
Prima şi probabil singura carte care merită să fie studiată de toţi este Biblia. Vorbesc în cunoştinţă de cauză:
Studiaţi Scripturile! (John Quincy Adams)
Primul pas pentru a nu fi nefericit este să nu ai timp să te gândeşti la nefericre. (George Bernard Shaw)
Primul pas spre bine este acela de a nu face rău. (Benjamin Franklin)
Primul semn al corupţiei moravurilor este izgonirea adevărului. (Michel de Mntagne)
Primul semn al corupţiei, într-o societate care este încă în viaţă, este acela că scopul scuză mijloacele.
(Georges Bernanos)
Prin ascultare omul se înalţă şi capătă ochi ascunşi pentru înţelegerea lucrurilor. Ascultătorul vede fără să fie
văzut şi aude fără să fie auzit. (Părintele Savatie Baştovoi)
Prin bunătatea Lui, Dumnezeu este aproape de toţi. Noi înşine, prin păcat, ne depărtăm de El.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Prin credinţă, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a ales mai bine să pătimească cu poporul lui Dumnezeu, decât să aibă dulceaţa cea trecătoare a păcatului, socotind că batjocorirea pentru Hristos este mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, fiindcă se uita la răsplătire.
(Evrei 11.24-26)
Prin egoism şi tendinţa de dominare, omul e lup pentru om; prin virtute şi luminarea harului, omul e Hristos
pentru om. (Valeriu Gafencu)
Prin Iisus Hristos tot pământul a fost eliberat din întunericul amăgirii. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Problema cea mai grea pentru noi este relaţia cu aproapele. (Sfinţii Părinţi)
Problema cu internetul este că îţi oferă orice, material de încredere şi material aiuritor. Problema este, aşadar,
cum facem diferenţa între ele. (Umberto Eco)
Problema pe care o au oamenii nu este că ţintesc prea sus şi eşuează, ci că ţintesc prea jos şi reuşesc.
(Michelangelo)
Profesor îţi este orice om de la care poţi învăţa ceva. (Nicolae Iorga)
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Profesorul este ca o lumânare care îi luminează pe alţii, consumându-se pe sine. (Giovanni Ruffini)
Profeţii sunt solitari, căci destinul lor este să nu fie ascultaţi. (Eliphas Levi)
Progresul tehnologic este ca un topor în mâinile unui criminal patologic. (Albert Einstein)
Prost să fii, noroc să ai. (Proverb)
Prostia are talentul de a fi insistentă. (Albert Camus)
Prostia este o suferinţă nedureroasă a inteligenţei. (Emil Cioran)
Prostia din născare, leac în lume nu are; ea este o urâcioasă boală, ce nu se vindecă în şcoale, ba nici în spitale. (Ion Creangă)
Prostia este eternă şi invincibilă. (Alexandru Paleologu)
Prostia este infinit mai fascinantă decât inteligenţa. Inteligenţa are limitele ei. Prostia, nu. (Umberto Eco)
Prostia este sora cea mai apropiată a răutăţii. (Sofocle)
Prostia se zbate mereu să ajungă în primele rânduri pentru a fi observată; inteligenţa stă în spate pentru a
observa. (Regina Elisabeta a României)
Prostia şi înfumurarea sunt tovarăşe nedespărţite. (Pierre Beaumarchais)
Prostia şi îngâmfarea sunt două surori care foarte rar se despart. (Proverb arab)
Prostul are un mare avantaj faţă de deştept. Este întotdeauna mulţumit de el însuşi. (Napoleon Bonaparte)
Proştii mor, dar prostia e nemuritoare. (Ion Luca Caragiale)
Prudenţa este arta de a controla riscul. (Alexandru Paleologul)
Prudenţa este duşmana de moarte a realizărilor măreţe. (Michel de Montaigne)
Prudenţa este fiul cel mai mare al înţelepciunii. (Victor Hugo)
Psihicul are două părţi: conştientul şi inconştientul. Sinele este centrul inconştientului; Eul este centrul conştientului. Cu aducerea inconştientului în conştient, Sinele este mărit, iar Eul redus. Reducerea Eului
este un lucru bun, deoarece mai puţine dorinţe sunt create şi activate, permiţând seninătatea.
(Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)
Punctul de pornire al unei realizări este dorinţa. (Napoleon Hill)
Punctul de sosire la atingerea unui ţel trebuie să fie punctul de pornire pentru altul. (John Dewey)
Pune Guvernul să conducă deşertul Sahara şi în 5 ani vei descoperi că este lipsă de nisip. (Milton Friedman)
Pune mâna pe o sobă fierbinte un minut şi ţi se va părea o oră. Stai cu o fată frumoasă o oră şi ţi se va părea
un minut. Asta e relativitatea. (Albert Einstein)
Puritatea inimii înseamnă să-ţi doreşti un singur lucru. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Puterea de concentrare este în legătură cu voinţa şi autodisciplina. (Herbert Harris)
Puţini sunt cei care ştiu să sufere. A şti să suferi este o artă care, ca orice altă artă, nu cunoaşte reţete.
(Vladimir Ghika)
Raiul este bucuria comuniunii de iubire a oamenilor cu Dumnezeu şi cu semenii lor, iar iadul este suferinţa neîmplinirii sau durerea vidului spiritual din sufletul omului, pentru că nu a răspuns iubirii milostive a lui
Dumnezeu cât timp a trăit pe pământ. (Patriarhul Daniel)
Raiul este plin de canceroşi care n-au cârtit. (Sfântul Cuviosul Paisie de la Neamţ)
Raiul este plin de păcătoşi pocăiţi. (Sfinţii Părinţi)
Raiul este plin de roadele rodirii. (Părintele Dumitru Păduraru)
Raiul înseamnă să fii una cu Dumnezeu. (Confucius)
Rar se întâmplă ca oamenii răi să fie fericiţi. Se otrăvesc cu propria lor răutate. (Maurice Chevalier)
Rar, foarte rar mărturisirile oamenilor sunt pe de-a-ntregul adevărate. (Jane Austen)
Rari sunt cei care cunosc taina ascultării. (Cuviosul Siluan Athonitul)
Rasismul este o consecinţă în plus a ignoranţei. (Marcio Barrios)
Raţiunea e mai presus de vitejie. (Phaedrus)
Raţiunea este principiul ştiinţei. (W. Moede)
Raţiunea este slujitorul instinctului. (Clarence Day)
Răbdarea este o binecuvântare divină. Prin răbdare creştem, ne înălţăm şi ne mântuim. (Părintele Dumitru
Păduraru)
Răbdarea este pasiune îmblânzită. (Lyman Abbott)
Răbdarea este uşa înţelepciunii duhovniceşti. (Sfântul Ioan Scărarul)
Răbdarea în suferinţă este o virtute. (Sfinţii Părinţi)
Rădăcina convingerilor este experienţa. (Nicolae Iorga)
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Rămân un clovn, nimic mai mult. Asta mă face să fiu superior unui politician. (Charlie Chaplin)
Răspunsul e aspru, dar drept; dreptatea pare mai întâi asprime. (Abu Shakur)
Rău este că generozitatea poate fi şi o bună afacere. (Ugo Ojetti)
Rău este diavolul, o măturisesc şi eu; dar rău luişi, nu nouă, dacă priveghem. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Răul esenţial care ameninţă vitalitatea poporului nostru este demagogia. (Mihai Eminescu)
Răul nu este să urăşti câţiva duşmani, ci să nu-l iubeşti suficient pe aproapele tău. (Anton Pavlovici Cehov)
Răutatea e o stare de iad. (Părintele Teofil Pârâian)
Războiul trupesc firesc se retrage cu postul, privegherea, rugăciunea, dar numai atunci când nu există mândrie.
(Cuviosul Paisie Aghioritul)
Răzbunarea cea mai cruntă este când duşmanul tău e silit a recunoaşte că eşti bun şi dânsul e rău.
(Bogdan Peticeicu Haşdeu)
Răzbunarea e o pată greu de şters de-a lungul vieţii. (Lope de Vega)
Răzbunarea este întotdeauna plăcerea unui suflet mic, slab şi fără vlagă. (Juvenal)
Răzbunarea este mereu dulce, gustul de după este amar. (Joshua Caleb)
Râsul este un calmant fără efecte secundare. (Arnold H. Glasow)
Recunoştinţa e o stare de smerenie. (Sfinţii Părinţi)
Recunoştinţa este memoria inimii. (Honoré de Balzac)
Recunoştinţa este o virtute a sufletelor nobile. (Esop)
Refuzul sincer e preferabil aprobării ipocrite. (Tudor Muşatescu)
Regula de bază a bucuriei autentice este să o împărtăşeşti cu cei din jur. (George Byron)
Relativitatea se aplică la fizică, nu la etică. (Albert Einstein)
Relaţia este oglinda în care ne vedem pe noi înşine aşa cum suntem. (Krishnamurti, filosof indian)
Religia este baza existenţei omeneşti. (Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel)
Religia este dialogul etern dintre omenire şi Dumnezeu. (Franz Werfel)
Religia este iubire; în niciun caz nu este logică. (Beatrice Webb)
Religia este recunoaşterea tuturor îndatoririlor noastre ca fiind porunci divine. (Immanuel Kant)
Religia este sediul Adevărului transcendent în esenţă. (Petre Ţuţea)
Religia este, ca să spunem aşa, adâncul liniştit al mării, care rămâne liniştit oricât de înalte ar fi valurile.
(Ludwig Wittgenstein)
Religia nu este o concluzie a raţiunii. (Lyman Abbott)
Remediul nenorocirii este echilibrul sufletesc. (Publilius Syrus)
Revelaţia este intervenţia directă a Divinităţii. (Petre Ţuţea)
Rodul umilinţei şi a temerii de Dumnezeu sunt: bogăţia, mărirea şi viaţa. (Solomon 22.4)
România a fost auzită, dar nu ascultată. (Otto von Bismarck)
Rugăciunea constituie o înălţare a intelectului către Dumnezeu; ea este o conversaţie a intelectului cu
Domnul. (Evagrie Ponticul)
Rugăciunea corectă nu este deci rugăciunea de cerere, ci rugăciunea de recunoştinţă. (Neale Donald Walsch)
Rugăciunea de foc este o rugăciune fără cuvinte, care nu poate fi descrisă în cuvinte. (Sfinţii Părinţi,
vezi Entazul/)
Rugăciunea e mai puternică decât oricând atunci când este făcută fără cuvinte. (Samuel Chadwick)
Rugăciunea este braţul cu care omul apucă puterea iubirii divine. (Ellen G. White)
Rugăciunea este capul tuturor virtuţilor. 4.7
Rugăciunea este cântecul inimii. (Khalil Gibran)
Rugăciunea este cheia dimineţii şi zăvorul serii. (Mahatma Gandhi)
Rugăciunea este doctorie. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Rugăciunea este esenţa vieţii unui creştin. 1.7
Rugăciunea este folosirea cea mai autentică şi mai bună a intelectului. (Evagrie Ponticul)
Rugăciunea este limba inimii. (Sfinţii Părinţi)
Rugăciunea este lucrarea lui Dumnezeu în om. (Sfântul Grigorie Palama)
Rugăciunea este lucrul cel mai simplu şi, în acelaşi timp, cel mai dificil. (Sfântul Ioan de Kromstadt)
Rugăciunea este lumină pentru suflet. 3.6
Rugăciunea este lumina sufletului. (Sfântul Isaia Pustnicul)
Rugăciunea este marele medicament al lenei. (Sfinţii Părinţi)
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Rugăciunea este o adresare specială către Dumnezeu. 7.2
Rugăciunea este o practică de-a dreptul crucială pentru calea salvării. 7.3
Rugăciunea este pentru suflet, ceea ce este hrana pentru trup. 4.3
Rugăciunea este respiraţia sufletului. (Ellen G. White)
Rugăciunea este singura ce ne poate înălţa la cunoaşterea lui Dumnezeu. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Rugăciunea este singura în măsură să ne poarte în adâncul nostru. 1.1
Rugăciunea este susţinătoarea întregii lumi. (Sfântul Ioan Scărarul)
Rugăciunea este urcuşul minţii spre Dumnezeu. (Evagrie Ponticul)
Rugăciunea este vorbirea inimii cu Dumnezeu. (Evagrie Ponticul)
Rugăciunea lui Iisus se cere a fi rostită neîncetat, ziua şi noaptea, în orice loc şi în orice lucrare ne-am afla.
(Părintele Sofian Boghiu)
Rugăciunea nu înseamnă altceva decât să fii într-o relaţie de prietenie cu Dumnezeu. (Sfânta Tereza de
Avila)
Rugăciunea nu-i un lucru greu. Este o lucrare interioară, o puternică concentrare a sufletului. (Sfântul Antim
din Chios)
Rugăciunile sunt nervii sufletului. (Sfinţii Părinţi)
Ruşinea este cea mai aspră dintre pedepse; ea va rămâne în picioare şi la dreapta judecată, pentru că unii vor
învia pentru o viaţă veşnică, alţii pentru o ruşine şi batjocură veşnice. (Sfântul Vasile cel Mare)
Savanţii serioşi sunt profund religioşi. (Albert Einstein)
Să complici ce este simplu este banal; să redai simplu ce este complicat, grozav de simplu – asta – este creativitate. (Charles Mingus)
Să exişti este normal, să trăieşti este o artă. (Sri Sri Tanka)
Să fii bun şi blând la toate, după cum se poate. (Tudor Arghezi)
Să fii de folos în lume este singura cale spre fericire. (Hans Christian Andersen)
Să fii o lumină pentru tine însuţi. (Krishnamurti, filosof indian)
Să fim o mică reflexie a unei mari lumini. (Sfântul Grigorie de Nazianz)
Să lucrezi cu pasiune, acesta este secretul fericirii. (Auguste Renoir)
Să mergi din eşec în eşec fără a-ţi pierde entuziasmul, acesta este succesul. (Winston Churchill)
Să ne aţintim privirile la cei care slujesc în chip desăvârşit măreţei slave a lui Dumnezeu. (Din Epistola către Corinteni a Sfântului Clement Romanul, episcopul Romei. Împăratul Traian a poruncit să fie aruncat în mare
cu o ancoră de gât, pentru că a adus la Hristos pe mulţi aristocraţi romani şi a refuzat să aducă jertfă zeilor.
A fost contemporan cu Sfinţii Apostoli. La vârsta de 24 de ani s-a decis să plece şi să-şi caute părinţii şi
fraţii, care dispăruseră într-un naufragiu. Este momentul când îl întâlneşte pe Sfântul Barnaba şi pe fraţii săi,
deveniţi ucenicii Sfântului Petru. Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu îşi va întâlni şi părinţii. Dintre toate
operele puse sub numele Sfântului Clement, numai una este autentică şi anume: Scrisoarea întâi către Corinteni. Este o operă care se păstrează în limba greacă, latină, siriacă şi coptă.)
Să ne ferim de a vesti adevărul celor care nu sunt în stare să-l asculte. (Jean-Jacques Rousseau)
Să nu cumva să mijlociţi şi să fiu lipsit de bucuria de a fi mucenic. Sunt grâul lui Dumnezeu, lăsaţi-mă să
fiu măcinat de dinţii fiarelor, ca să mă fac pâine neprihănită lui Hristos. (Sfântul Ignatie Teoforul)
Să nu eziţi să ceri mult; “este plăcerea Tatălui de a-ţi oferi Împărăţia,” a spus Iisus. (Wallace D. Wattles)
Să nu ne socotim mai mici pentru că nu facem minuni. N-am avea niciun câştig de-am face minuni, după
cum nu pierdem nimic dacă nu facem, dacă ducem o viaţă virtuoasă. Dacă facem minuni, noi suntem
datornicii lui Dumnezeu. Dacă însă ducem o viaţă virtuoasă, plină de fapte bune, atunci Dumnezeu ne
este dator. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Să nu pierdem timpul cu deşertăciuni, căci viaţa este adesea ca o umbră. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Să nu spui că nu ai timp destul. Ai exact acelaşi număr de ore pe zi care le-au fost date lui Helen Keller,
Pasteur, Michaelangelo, Maica Tereza, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson şi Albert
Einstein. (H. Jackson Brown Jr.)
Să nu te faci vrăjmaş în loc de prieten, că numele rău ruşine şi ocară va moşteni; aşa este păcătosul cel cu
două limbi. (Ecclesiasticul 6.1)
Să nu te jenezi niciodată să recunoşti că ai greşit. Asta înseamnă că ai evoluat şi azi eşti mai înţelept decât ieri.
(Jonathan Swift)
Să nu te temi prea mult de contradicţii. Te cam încurcă, e adevărat, dar sunt sănătoase.
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(Roger Martin du Gard)
Să renunţăm a fi propria noastră normă. (Mark-Antoine Costa de Beauregard)
Să suferi în tăcere este unica lecţie care face să o învăţăm în această viaţă. (Vincent van Gogh)
Să ştii! Şi a trăi e o artă. (Henrik Ibsen)
Să ştiţi, iubiţii mei fraţi: orice om să fie grabnic la ascultare, zăbavnic la vorbire, zăbavnic la mânie.
(Iacob 1.19)
Să vă tăiaţi împrejur şi acesta va fi semnul legământului dintre Mine şi voi. (Facerea 17.11)
Să vezi până departe este una, să mergi departe este alta. (Constantin Brâncuşi)
Sănătatea e comoara cea mai preţioasă şi cea mai uşor de pierdut; totuşi cel mai prost păzită. (Emile Augier)
Sănătatea e unitatea care dă valoare tuturor zerourilor vieţii. (Bernard Fontenelle)
Sănătatea este calitatea cea mai meritorie a corpului. (Aristotel)
Sănătatea este o comoară pe care puţini ştiu să o păzească, deşi aproape toţi se nasc cu ea. (Hipocrate)
Sănătatea este o convenţie între tine şi corpul tău. (Terri Guillements)
Sănătatea nu este doar absenţa bolii. (Hannah Green)
Sănătatea nu este preţuită până când nu apare boala. (Thomas Fuller)
Săracii care se iubesc sunt bogaţi. (Oscar Wilde)
Săracii sunt portarii împărăţiei cerurilor, judecători aspri pentru cei nemilostivi şi avocaţi, sau apărători puternici, pentru cei milostivi. (Sfântul Grigorie de Nazianz)
Săracul este dispreţuit chiar şi de prietenul lui, pe când prietenii celui bogat sunt fără de număr.
(Solomon 14.20)
Sărmana făptură omenească! E capabilă de toate relele, dar în ea se găseşte şi comoara binelui.
(Mihail Sadoveanu)
Sârguiţi-vă, dar, să vă adunaţi mai des pentru Euharistia lui Dumnezeu şi spre slava Lui. Când vă adunaţi des
sunt nimicite puterile satanei, iar prin unirea credinţei voastre se risipeşte prăpădul lui.
(Sfântul Ignatie Teoforul)
Scara care urcă la o funcţie prea înaltă e întotdeauna murdară. (Francis Bacon)
Scopul artei nu este să reprezinte aparenţa exterioară a lucrurilor, ci semnificaţia lor interioară. (Aristotel)
Scopul cuvântării nu este de a impune, ci de a convinge. (Iacob Negruzzi)
Scopul educaţiei este înaintarea în cunoaştere şi distingerea adevărului. (John F. Kennedy)
Scopul vieţii este dezvoltarea sinelui. (Oscar Wilde)
Scopul vieţii omeneşti este dobândirea Duhului Sfânt. (Sfântul Serafim de Sarov)
Scopul unei glume nu este de a degrada fiinţa umană, ci de a ne reaminti că ea este deja degradată.
(George Orwell)
Scriitorii sunt inginerii sufletelor omeneşti. (Iurie Oleşa)
Scurtă e viaţa, lung e veacul viitor şi mic e răscumpul vieţii de aici. Iar omul, vieţuitoarea aceasta mare şi de
scurtă vreme, căreia i s-a dat vremea îngustă de acum, e neputincios. Vremea e îngustă iar omul e slab,
dar cununa care-l aşteaptă ca răsplată a luptelor este mare, deoarece are nenumărate ţepuşe care-i primejduiesc viaţa, cea tot scurtă. (Sfântul Nichita Sichatul)
Se pare aşadar că oamenii sunt mult mai predispuşi să se răzbune decât să facă o faptă bună.
(Baruch Spinoza)
Se poate crede că putem să fim mai dom al lui Hristos căutând suferinţa, dar astfel cădem în orgoliu spiritual.
Înţelepciunea crucii în schimb înseamnă să primeşti zidirea pe care ţi-o dă duhul şi să fii conştient că
prin acea iubire se intră în logica pascală, deoarece acela care iubeşte, suferă. Cine se expune iubirii şi
în iubire îşi scrie istoria propriei existenţe, intră inevitabil în cruce. … (Teologul catolic Marko Rupnik)
Se spune că intelectul este dat omului ca să cunoască adevărul, intelectul e dat omului, după părerea mea, nu
ca să cunoască adevărul, ci să primească adevărul. (Petre Ţuţea)
Secolul 21 va fi religios, sau nu va fi deloc. (André Malraux)
Secretul fericirii nu este să faci ceea ce îţi place, ci să-ţi placă ceea ce trebuie să faci. (James Matthew Barrie)
Secretul umorului este surpriza. (Aristotel)
Secularismul este starea în care omul trăieşte, ca şi cum Dumnezeu nu ar exista. (Mircea Eliade)
Semn de om prost este a asculta la uşă; iar cel înţelept se va îndepărta de astfel de necinste.
(Ecclesiasticul 21.26)
Semnele aritmetice sunt figuri scrise şi figurile geometrice sunt formule desenate. (David Hilbert)
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Seninătatea este o ofrandă către Dumnezeu. (Carmen Sylva, poetă şi prima regină a României)
Sensul vieţii este să trăieşti. (Krishnamurti)
Seriozitatea este în stare să înlăture pornirile spre obrăznicie, numai din privire. (Cuviosul Clement
Alexandrinul)
Seriozitatea este singurul refugiu al celui cu o inteligenţă redusă. (Oscar Wilde)
Seriozitatea este singurul refugiu al celui superficial. (Oscar Wilde)
Sfânt este acela care s-a curăţit lăuntric cu desăvârşire. (Sfântul Macarie Egipteanul)
Sfânt este ceva ce întrece în sfinţenie orice necurăţie. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Sfânta Cruce este măsura paşilor pe care-i facem noi spre veşnicia lui Dumnezeu. (Părintele Dumitru Păduraru)
Sfântul Vasile cel Mare îmbrăţişa pe cei leproşi, care erau găzduiţi în aşezămâtul creat de el, într-un spital
special pentru leproşi, fără să aibă teamă că lepra se va muta la el, adică se va îmbolnăvi şi el de lepră.
(Patriarhul Daniel)
Sfinţenia este excluderea şi părăsirea răutăţii şi a păcatului. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
Sfinţenia este împlinirea umanului. (Nichifor Crainic)
Siliţi-vă să intraţi prin poarta cea strâmtă, că mulţi, zic vouă, vor căuta să intre şi nu vor putea. După ce se va
scula stăpânul casei şi va încuia uşa şi veţi începe să staţi afară şi să bateţi la uşă, zicând: Doamne,
deschide-ne! - şi el, răspunzând, vă va zice: Nu vă ştiu de unde sunteţi. (Luca 13.24, 25)
Simplitatea este cel mai dificil lucru de asigurat în lume, este ultima limită a experienţei şi ultimul efort al geniului. (George Sand)
Simplitatea în artă este în general o complexitate rezolvată. (Constantin Brâncuşi)
Simplitatea spiritului este lucrul cel mai mare şi mai greu de dobândit; pentru a fi simplu trebuie să fi trecut
prin mari experienţe. (Krishnamurti, filosof indian)
Sinele divin este dincolo de orice limite. (Yoga Swami)
Singura cale de a scăpa de efectul coruptibil al laudelor este să continui să lucrezi. (Albert Einstein)
Singura mea dorinţă este liniştea dorinţelor mele. (Rückert)
Singura noastră obligaţie este să ne realizăm destinul. (Paulo Coelho)
Singurătatea este soarta spiritelor superioare. (Arthur Schopenhauer)
Singurul lucru care poate înfrânge lipsa de noroc este muncă asiduă. (Harry Golden)
Singurul lucru care-mi place la libertate este lupta pentru ea. (Henrik Ibsen)
Singurul lucru de care trebuie să ne temem este însăşi teama. (Franklin D. Roosevelt)
Singurul mod de a realiza lucruri minunate e să iubeşti ceea ce faci. (Steve Jobs)
Singurul secret al existenţei tale este să nu-ţi fie teamă. Niciodată să nu-ţi fie teamă de ce vei deveni.
(Buddha)
Slava lui Dumnezeu este să ascundă lucrurile, iar mărirea regilor e să le cerceteze cu de-amănuntul.
(Solomon 25.2)
Slăbiciunea forţei este de a nu crede decât în forţă. (Paul Valery)
Smerenia este acoperământul faptelor bune. 7.1
Smerenia este ascensorul vieţii duhovniceşti. [Un părinte apusean (nu-i ştim numele)]
Smerenia este haina lui Dumnezeu. (Sfântul Isaac Sirul)
Smerenia este iadul diavolilor. (Klaus Kenneth)
Smerenia este însăşi prezenţa lui Dumnezeu în om. (Sfinţii Părinţi)
Smerenia este lumina în care Îl putem vedea pe Dumnezeu. (Cuviosul Siluan Athonitul)
Smerenia este mama înţelepciunii. Dacă ai smerenia, le vei avea şi pe toate celelalte. (Sfântul Vasile cel Mare)
Smerenia este mama tuturor virtuţilor. (Sfinţii Părinţi)
Smerenia este o virtute care nu se arată. (Sfântul Francisc de Sales)
Smerenia este rădăcina şi izvorul tuturor virtuţilor. (Sfântul Grigorie de Nazianz)
Smerenia este scurtătura către mântuire. (Sfinţii Părinţi)
Smerenia este singura faptă bună care nu poate fi imitată de diavol. (Sfinţii Părinţi)
Smerenia înseamnă să te evaluezi în mod corect. (Charles Spurgeon)
Smerenia nu priveşte la cele ce are, ci cugetă şi caută la cele ce nu are. 8.14
Smerenia părută este odraslă a mândriei. (Sfinţii Părinţi)
Smereşte sufletul tău foarte, că focul şi viermii sunt osânda celui necredincios. (Ecclesiasticul 7.18)
Smerita-cugetare şi frica lui Dumnezeu sunt mai presus decât toate faptele bune. (Avva Ioan Colov)
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Sminteală, urâciune şi ruşine este când femeia hrăneşte pe bărbatul său. (Ecclesiasticul 25.24)
Soarta e o prăpastie în care cădem numai dacă privim prea mult în ea. (Lucian Blaga)
Somnul este lanţul de aur care ne ţine sănătatea şi trupul împreună. (Thomas Dekker)
Speranţa este negarea realităţii. (Margaret Weis)
Speranţa este singurul bun comun tuturor oamenilor; cei care nu posedă nimic au totuşi speranţa. (Thales)
Speranţa este valul naturii care acoperă nuditatea adevărului. (Alfred Nobel)
Speranţa este stâlpul care susţine lumea. Speranţa este visul omului treaz. (Plinius cel Bătrân)
Spiritualitatea este poezia fiinţei, ritmul vieţii care se desfăşoară în fiecare persoană, în fiecare relaţie, în
fiecare comunitate. (Paul Ferrini)
Spiritul este adevărata fiinţă. (Cicero)
Spovedania este suprimarea voluntară a ascunderii. Ea nu înseamnă că nu ai nimic de ascuns, ci că nimic nu
trebuie ascuns până la capăt. (Gabriel Liiceanu)
Spune înţelepciunii: "Tu eşti sora mea!", şi numeşte priceperea prietena ta, ca ea să te păzească de femeia
străină, de femeia altuia, ale cărei cuvinte sunt ademenitoare. (Solomon 7.4, 5)
Stăpân pe durere, stăpân pe minte, stăpân pe orice fel de manifestare în afară, aşa trebuie să fie
creştinul. 2.13
Stăpânirea de sine este numai o altă formă a curajului, ea stă la baza tuturor virtuţilor. (Samuel Smiles)
Strategia fără tactică este cel mai lung drum spre victorie. Tactica fără strategie este zgomotul de dinaintea
înfrângerii. (Lao Tse)
Străduiţi-vă să fiţi în acelaşi gând cu Dumnezeu. (Sfântul Ignatie Teoforul)
Strălucirea este subtilitatea luminii. (Shri Mataji Nirmala Devi)
Strămoşul fiecărei acţiuni este un gând. (Ralph Waldo Emerson)
Studiaţi îndeaproape corpul omenesc! Sufletul nu-i departe. (Carmen Sylva, poetă şi prima regină a României)
Succesele sunt de ajuns pentru reputaţie dar nu şi pentru glorie. (Voltaire)
Succesul este înălţimea de la care ricoşezi după ce te izbeşti de podea. (George S. Patton)
Succesul este înălţimea la care ajungi după ce te-ai ridicat de jos. (General George Patton)
Succesul este simplu. Fă ceea ce este potrivt, pe calea potrivită, la timpul potrivit. (Arnold H. Glasow)
Succesul este suma unor eforturi mici, repetate zi de zi. (Robert Collier)
Succesul este un profesor slab, determină oamenii inteligenţi să se gândească la faptul că ar putea să piardă.
(Bill Gates)
Succesul nu e greu de obţinut. Greutatea este să-l meriţi. (Albert Camus)
Succesul reprezintă abilitatea de a trece de la un eşec la altul fără să-ţi pierzi entuziasmul. (Winston Churchill)
Suferinţa e o criză din care trebuie să ieşi cât mai rapid, adâcimile ei ne rătăcesc spiritul. (Marin Preda)
Suferinţa este îngerul păzitor. (Părintele Constantin Galeriu)
Suferinţa este moartea patimilor. (Sfinţii Părinţi)
Suferinţa nu este un rău, este consecinţa şi aproape întotdeauna leacul răului. (Eliphas Levi)
Suferinţele trupului sunt legate de multe ori de angoasele sufletului. 1.3
Sufletele care nu-şi destăinuie tainele niciodată… sunt ca odăile cu ferestre închise, care nu se aerisesc.
(Octavian Goga)
Sufletul are iluzii, precum pasărea are aripi; e ceea ce îl susţine. (Victor Hugo)
Sufletul bun, gândul curat şi conştiinţa sănătoasă sunt cele mai bune jertfe care i se pot aduce lui
Dumnezeu. (Minucius Felix)
Sufletul celui leneş pofteşte, însă în zadar. Numai sufletul celor silitori este îndestulat. (Solomon 13.4)
Sufletul cuprins de deznădejde în privinţa mântuirii nu este departe de nebunie. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Sufletul este oglinda unui univers indestructibil. (Gottfried Wilhelm von Leibniz)
Sufletul omenesc este un abis de nepătruns. (Eugène Sue)
Sufletul omului este nemuritor şi nepieritor. (Platon)
Sufletul omului este un sfeşnic de la Domnul; el cercetează toate cămările trupului. (Solomon 20.27)
Sufletul omului, în autoconştiinţa lui şi în unicitatea lui, nu e produsul evoluţiei, ci e operă divină. (John Eccles,
laureat al Premiului Nobel în 1963, autorul cărţii Evoluţia creierului şi crearea conştiinţei,
citat de părintele Constantin Galeriu)
Sufletul trebuie tratat ca pământul, să i se dea ce-i trebuie spre a fi productiv. (Constantin Noica)
Sunt două excese la fel de periculoase: a exclude raţiunea, a nu admite decât raţiunea. (Blaise Pascal)
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Sunt două feluri de mândrii: mândria de tine fără fapte şi mândria. (Nicolae Iorga)
Sunt copleşit de versurile lui Puşkin, izvor de apă vie. (Mihai Eminescu)
Sunt cuvinte care se înalţă ca flacăra şi altele care cad ca ploaia. (Marie d’Agoult)
Sunt două metode de a înrobi o naţiune. Una este prin sabie. A doua este prin îndatorare. (John Adams, al
doilea preşedinte american)
Sunt mândru că niciodată nu am inventat arme cu care să fie ucişi oameni. (Thomas Alva Edison)
Sunt oameni care execută munci foarte grele, dar care nu pot să reziste unei ispite. 9.23
Sunt oameni care nu laudă decât ceea ce pot imita. (Cicero)
Sunt prieteni aducători de nenorocire; dar este şi câte un prieten mai apropiat decât un frate. (Solomon 18.24)
Sunt profund convins că Dumnezeu este iubire; acest gând are pentru mine o vitalitate lirică originară. (Soren
Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Sunt succese care te înjosesc şi înfrângeri care te înalţă. (Nicolae Iorga)
Sunt trei cărări ale binelui: să săvârşeşti binele prin faptă, prin cuget şi prin cuvânt. (Origen)
Sunt un om liber şi fac ce vreau, nu mă tem de oameni! (După 12 ani de temniţă, întrebat dacă se supune orânduirii comuniste, părintele Iustin Pârvu a răspuns: Sunt un om liber şi fac ce vreau, nu mă tem de oameni!
Acest cuvânt l-a costat alţi 5 ani de temniţă grea.)
Sunt unii oameni care nu pot spune adevărul. Unii care nu pot spune o minciună şi mulţi alţii care nu pot face
diferenţa între adevăr şi minciună. (Plutarh)
Suntem ceea ce facem în mod repetat. De aceea măiestria nu este un dat, ci o deprindere. (Aristotel)
Suntem ceea ce iubim. (Arhimandritul Sofronie Saharov)
Suntem creştini şi nu se cade nouă a veni la ospeţe păgâneşti. (Sfinţii Martiri Trofim şi Savatie, care au refuzat
să participe la praznicul zeului Apolo. Sfântul Savatie a murit în urma torturii, iar Sfântul Trofim a fost
întemniţat, torturat şi ulterior decapitat.)
Suntem modelaţi şi determinaţi de ceea ce iubim. (Johann Wolfgang von Goethe)
Suntem nişte pigmei în comparaţie cu Puşkin. Nu mai există printre noi un asemenea geniu. (Dostoievski)
Sunteţi în mâinile lui Dumnezeu, numai că daţi din mâini şi din picioare. 10.2
Sunteţi orbiţi de aurul din casele celor bogaţi? Vedeţi ceea ce au, dar nu vedeţi şi ceea ce le lipseşte.
(Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Superficialitatea e o boală naţională, de aceea nu progresăm. (George Călinescu)
Suprema înţelepciune este de a distinge binele de rău. (Socrate)
Şansa bate de mai multe ori la uşă, dar de cele mai multe ori nu este nimeni acasă. (William Rogers)
Şcoala să fie cu credinţă, politica cu cinste, oastea cu dragoste de ţară, statul cu binecuvântarea lui
Dumnezeu. (Episcopul Nicolae Velimirovici)
Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru. (Nicolae Iorga)
Şcoala va fi şcoală când omul va fi om şi statul va fi stat. (Mihai Eminescu)
Şi a rânduit pe cei doisprezece, pe care i-a numit apostoli, ca să fie cu El şi să-i trimită să propovăduiască, şi
să aibă putere să vindece bolile şi să alunge demonii. (Marcu 3.14, 15)
Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam. Căci Fiul
Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut. (Luca 19.9, 10)
Şi a zis Dumnezeu: "Să fie lumină!" Şi a fost lumină. (Facerea 1.3)
Şi a zis Dumnezeu: "Să fie o tărie prin mijlocul apelor şi să despartă ape de ape!" Şi a fost aşa. (Facerea 1.6)
Şi am zis: "Mai bună este înţelepciunea decât puterea; dar înţelepciunea celui sărac este urgisită, şi cuvintele
lui nu sunt luate în seamă". (Ecclesiastul 9.16)
Şi aţi uitat îndemnul care vă grăieşte ca unor fii: "Fiul meu, nu dispreţui certarea Domnului, nici nu te descuraja,
când eşti mustrat de El. (Evrei 12.5)
Şi care este mai mare între voi să fie slujitorul vostru. Cine se va înălţa pe sine se va smeri, şi cine se va smeri
pe sine se va înălţa. (Matei 23.11, 12)
Şi când zicea El acestea, o femeie din mulţime, ridicând glasul, I-a zis: Fericit este pântecele care Te-a purtat
şi fericiţi sunt sânii pe care i-ai supt! Iar El a zis: Aşa este, dar fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul
lui Dumnezeu şi-l păzesc. (Luca 11.27, 28)
Şi cârtire multă era despre El în mulţime; unii ziceau: Este bun; iar alţii ziceau: Nu, ci amăgeşte mulţimea.
(Ioan 7.12)
Şi cele semănate între spini sunt cei ce ascultă cuvântul, dar grijile veacului şi înşelăciunea bogăţiei şi poftele

158/782
după celelalte, pătrunzând în ei, înăbuşă cuvântul şi îl fac neroditor. (Marcu 4.18, 19)
Şi celui sărac întinde-i mâna ta, ca binecuvântarea ta să fie desăvârşită. (Ecclesiasticul 7.34)
Şi dacă trâmbiţa va da sunet nelămurit, cine se va pregăti de război? Aşa şi voi: Dacă prin limbă nu veţi da
cuvânt lesne de înţeles, cum se va cunoaşte ce aţi grăit? Veţi fi nişte oameni care vorbesc în vânt.
(I Corinteni 14.8, 9)
Şi de aş avea darul proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea atâta credinţă încât
să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. (I Corinteni 13.2)
Şi de multe ori l-a aruncat şi în foc şi în apă ca să-l piardă. Dar de poţi ceva, ajută-ne, fiindu-Ţi milă de noi. Iar
Iisus i-a zis: De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede. Şi îndată strigând tatăl copilului, a zis cu lacrimi: Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele. [(Marcu 9.22-24) Într-un comentariu la această pildă, părintele Mihai Hau spunea că: “Tatăl copilului nu era sută la sută credincios, dar era sută la sută sincer.”]
Şi de va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră se va odihni peste el, iar de nu, se va întoarce la voi.
(Luca 10.6)
Şi deşteptându-se temnicerul şi văzând deschise uşile temniţei, scoţând sabia, voia să se omoare, socotind că
cei închişi au fugit. Iar Pavel a strigat cu glas mare, zicând: Să nu-ţi faci nici un rău, că toţi suntem aici.
Iar el, cerând lumină, s-a repezit înăuntru şi, tremurând de spaimă, a căzut înaintea lui Pavel şi a lui
Sila; şi scoţându-i afară (după ce pe ceilalţi i-a zăvorât la loc), le-a zis: Domnilor, ce trebuie să fac
ca să mă mântuiesc? (Faptele Apostolilor 16.27-30)
Şi ea era văduvă, în vârstă de optzeci şi patru de ani, şi nu se depărta de templu, slujind noaptea şi ziua în
post şi în rugăciuni. (Luca 2.37)
Şi El le-a zis: Voi sunteţi cei ce vă faceţi pe voi drepţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu cunoaşte inimile voastre; căci ceea ce la oameni este înalt, urâciune este înaintea lui Dumnezeu. (Luca 16.15)
Şi era, în cetatea aceea, o văduvă, care venea la el, zicând: Fă-mi dreptate faţă de potrivnicul meu.(Luca 18.3)
Şi El este capul trupului, al Bisericii; El este începutul, întâiul născut din morţi, ca să fie El cel dintâi întru
toate. (Coloseni 1.18)
Şi fiind pedepsiţi cu puţin, mare răsplată vor primi, căci Dumnezeu i-a pus la încercare şi i-a găsit vrednici
de El. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 3.5)
Şi i-a zis Iisus: Venind, îl voi vindeca. Dar sutaşul, răspunzând, I-a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub
acoperişul meu, ci numai zi cu cuvântul şi se va vindeca sluga mea. (Matei 8.7, 8)
Şi iată o femeie cananeiancă, din acele ţinuturi, ieşind striga, zicând: Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David!
Fiica mea este rău chinuită de demon. (Matei 15.22)
Şi iată s-a făcut cutremur mare, că îngerul Domnului, coborând din cer şi venind, a prăvălit piatra şi şedea deasupra ei. Şi înfăţişarea lui era ca fulgerul şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Şi de
frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau şi s-au făcut ca morţi. (Matei 28.2-4)
Şi iată un om având mâna uscată. Şi L-au întrebat, zicând: Cade-se, oare, a vindeca sâmbăta? Ca să-L învinuiască. El le-a zis: Cine va fi între voi omul care va avea o oaie şi, de va cădea ea sâmbăta în groapă,
nu o va apuca şi o va scoate? Cu cât se deosebeşte omul de oaie! De aceea se cade a face
bine sâmbăta. (Matei 12.10-12)
Şi iată, unul dintre cei ce erau cu Iisus, întinzând mâna, a tras sabia şi, lovind pe sluga arhiereului, i-a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis: Întoarce sabia ta la locul ei, că toţi cei ce scot sabia, de sabie vor pieri.
(Matei 26.51, 52)
Şi ieşind el la poartă, l-a văzut alta şi a zis celor de acolo: Şi acesta era cu Iisus Nazarineanul. Şi iarăşi s-a
lepădat cu jurământ: Nu cunosc pe omul acesta. (Matei 26.71, 72)
Şi Iisus i-a zis: Adevărat grăiesc ţie, astăzi vei fi cu Mine în rai. (Luca 23.43)
Şi Iisus le-a zis: Eu sunt pâinea vieţii; cel ce vine la Mine nu va flămânzi şi cel ce va crede în Mine nu va
înseta niciodată. (Ioan 6.35)
Şi intrând El în Ierusalim, toată cetatea s-a cutremurat, zicând: Cine este Acesta? Iar mulţimile răspundeau:
Acesta este Iisus, proorocul din Nazaretul Galileii. (Matei 21.10, 11)
Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu
între femei. (Luca 1.28)
Şi m-am uitat când a deschis pecetea a şasea şi s-a făcut cutremur mare, soarele s-a făcut negru ca un sac de
păr şi luna întreagă s-a făcut ca sângele, şi stelele cerului au căzut pe pământ, precum smochinul îşi leapădă smochinele sale verzi, când este zguduit de vijelie. Iar cerul s-a dat în lături, ca o carte de piele
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pe care o faci sul şi toţi munţii şi toate insulele s-au mişcat din locurile lor. (Apocalipsa 6.12-14)
Şi mulţi leproşi erau în Israel în zilele proorocului Elisei, dar nici unul dintre ei nu s-a curăţat, decât Neeman
Sirianul. (Luca 4.27)
Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci.
Amin! (Matei 6.13)
Şi Pavel, stând în mijlocul Areopagului, a zis: Bărbaţi atenieni, în toate vă văd că sunteţi foarte evlavioşi.
(Faptele Apostolilor 17.22)
Şi pentru ca să nu mă trufesc cu măreţia descoperirilor, datu-mi-s-a mie un ghimpe în trup, un înger al satanei,
să mă bată peste obraz, ca să nu mă trufesc. Pentru aceasta de trei ori am rugat pe Domnul ca să-l îndepărteze de la mine; şi mi-a zis: Îţi este de ajuns harul Meu, căci puterea Mea se desăvârşeşte în slăbiciune. Deci, foarte bucuros, mă voi lăuda mai ales întru slăbiciunile mele, ca să locuiască în mine puterea lui
Hristos. (II Corinteni 12.7-9)
Şi ridicându-Se Iisus şi nevăzând pe nimeni decât pe femeie, i-a zis: Femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nu te-a
osândit nici unul? Iar ea a zis: Nici unul, Doamne. Şi Iisus i-a zis: Nu te osândesc nici Eu.
Mergi; de acum să nu mai păcătuieşti. (Ioan 8.10, 11)
Şi s-a făcut război în cer: Mihail şi îngerii lui au pornit război cu balaurul. Şi se războia şi balaurul şi îngerii lui.
Şi n-a izbutit el, nici nu s-a mai găsit pentru ei loc în cer. Şi a fost aruncat balaurul cel mare, şarpele
de demult, care se cheamă diavol şi satana, cel ce înşeală pe toată lumea, aruncat a fost pe pământ
şi îngerii lui au fost aruncaţi cu el. (Apocalipsa 12.7-9)
Şi s-au înfricoşat cu frică mare şi ziceau unul către altul: Cine este oare, Acesta, că şi vântul şi marea I se
supun? (Marcu 4.41)
Şi sculându-se, L-au scos afară din cetate şi L-au dus pe sprânceana muntelui, pe care era zidită cetatea lor,
ca să-L arunce în prăpastie; iar El, trecând prin mijlocul lor, S-a dus. (Luca 4.29, 30)
Şi Simon văzând că prin punerea mâinilor apostolilor se dă Duhul Sfânt, le-a adus bani, zicând: Daţi-mi şi mie
puterea aceasta, ca acela pe care voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Iar Petru a zis către el: Banii
tăi să fie cu tine spre pierzare! Căci ai socotit că darul lui Dumnezeu se agoniseşte cu bani. Tu n-ai parte,
nici moştenire, la chemarea aceasta, pentru că inima ta nu este dreaptă înaintea lui Dumnezeu.
(Faptele Apostolilor 8.18-20)
Şi strângând Pavel grămadă de găteje şi punându-le în foc, o viperă a ieşit de căldură şi s-a prins de mâna lui.
Şi când locuitorii au văzut vipera atârnând de mâna lui, ziceau unii către alţii: Desigur că ucigaş este omul
acesta, pe care dreptatea nu l-a lăsat să trăiască, deşi a scăpat din mare. Deci el, scuturând vipera în foc,
n-a pătimit niciun rău. Iar ei aşteptau ca el să se umfle, sau să cadă deodată mort. Dar aşteptând ei mult
şi văzând că nu i se întâmplă nimic rău, şi-au schimbat gândul şi ziceau că el este un zeu.
(Faptele Apostolilor 28.3-6)
Şi strigând cu glas puternic, a zis: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu Celui Preaînalt? Te jur pe Dumnezeu să nu mă chinuieşti. Căci îi zicea: Ieşi duh necurat din omul acesta. Şi l-a întrebat: Care îţi este
numele? Şi I-a răspuns: Legiune este numele meu, căci suntem mulţi. (Marcu 5.7-9)
Şi toate acestea li s-au întâmplat acelora, ca preînchipuiri ale viitorului, şi au fost scrise spre povăţuirea noastră, la care au ajuns sfârşiturile veacurilor. (I Corinteni 10.11)
Şi toate insulele pieriră şi munţii nu se mai aflară. Şi grindină mare, cât talantul, se prăvăli din cer peste oameni.
Şi oamenii huliră pe Dumnezeu, din pricina pedepsei cu grindină, căci urgia ei era foarte mare.
(Apocalipsa 16.20, 21)
Şi tu, Capernaume: N-ai fost înălţat până la cer? Până la iad te vei coborî. Căci de s-ar fi făcut în Sodoma
minunile ce s-au făcut în tine, ar fi rămas până astăzi. Dar zic vouă că pământului Sodomei îi va fi mai
uşor în ziua judecăţii decât ţie. (Matei 11.23, 24)
Şi văzând ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan şi ştiind că sunt oameni fără carte şi simpli, se mirau, şi îi cunoşteau că fuseseră împreună cu Iisus. (Faptele Apostolilor 4.13)
Şi vor cădea de ascuţişul săbiei şi vor fi duşi robi la toate neamurile, şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de
neamuri, până ce se vor împlini vremurile neamurilor. (Luca 21.24)
Şi ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa mormântului? Dar, ridicându-şi ochii, au văzut că
piatra fusese răsturnată; căci era foarte mare. (Luca 16.3, 4)
Şi zicând acestea şi luând pâine, a mulţumit lui Dumnezeu înaintea tuturor şi, frângând, a început să mănânce.
Şi devenind toţi voioşi, au luat şi ei şi au mâncat. Şi eram în corabie, de toţi, două sute şaptezeci
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şi şase de suflete. (Faptele Apostolilor 27.35-37)
Şi, căzând la pământ, a auzit un glas, zicându-i: Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti? Iar el a zis: Cine eşti,
Doamne? Şi Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe Care tu Îl prigoneşti. Greu îţi este să izbeşti cu piciorul în
ţepuşă. Şi el, tremurând şi înspăimântat fiind, a zis: Doamne, ce voieşti să fac? Iar Domnul i-a zis:
Ridică-te, intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci. (Faptele Apostolilor 9.4-6)
Şi, începând să se socotească cu ele, i s-a adus un datornic cu zece mii de talanţi. Dar neavând el cu ce să plătească, stăpânul său a poruncit să fie vândut el şi femeia şi copiii şi pe toate câte le are, ca să se plătească.
(Matei 18.24, 25)
Şovăiala nu e bună în nimic, ci doar în mânie. (Publilius Syrus)
Ştiinţa este analiză spectrală. Arta este sinteza luminii. (Karl Kraus)
Ştiinţa este modul cel mai comod de a ne explica lucrurile. (Jules Henri Poincaré)
Ştiinţa este pentru cei care învaţă, poezia, pentru cei care ştiu. (Joseph Roux)
Ştiinţa este sediul utilului, arta este sediul plăcerii, iar religia este sediul adevărului. (Petre Ţuţea)
Ştiinţa este ultimul pas în dezvoltarea mentală a omului şi poate fi considerată ca cea mai mare realizare a
culturii umane. (Ernst Cassirer)
Ştiinţa fără religie este schioapă, religia fără ştiinţă este oarbă. (Albert Einstein)
Ştiinţa îl face pe savant, raţiunea îl face pe om; ştiinţa aparţine câtorva, raţiunea este a tuturor.
(Henri Lacordaire)
Ştiinţa noastră este o picătură, ignoranţa noastră, o mare (William James)
Ştiinţa nu este decât arta de a făuri iluzii adevărate. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)
Ştiinţa nu este doar compatibilă cu spiritualitatea; ea este sursa profundă a spiritualităţii. (Carl Sagan)
Ştiinţa realului este teologia. (Petre Ţuţea)
Ştiinţă fără conştiinţă este ruina sufletului. (François Rabelais)
Ştiinţele sunt uşi, iar cheile ei sunt cercetările. (Anton Pann)
Ştim şi cunoaştem ce e bun, dar nu-l practicăm. (Euripide)
Ştiu că sunt prost, dar când mă uit în jur, prind curaj. (Ion Creangă)
Tabla de şah este lumea, figurile sunt fenomenele din univers, regulile de joc sunt ceea ce noi numim legi ale
naturii. (Aldous Huxlay)
Taina celor şapte stele, pe care le-ai văzut în dreapta Mea, şi a celor şapte sfeşnice de aur este: Cele şapte
stele sunt îngerii celor şapte Biserici, iar sfeşnicele cele şapte sunt şapte Biserici. (Apocalipsa 1.20)
Talentul este abilitatea de a-ţi găsi propriul destin. (Thomas Mann)
Talentul este, în mare măsură, o chestiune de perseverenţă. (Francisco Umbral)
Talentul este muncă, geniul e creaţie. (Robert Schumann)
Talentul este un subţirel izvor de munte. Trebuie să-i sapi calea în piatră şi să-l captezi cu înaltă osteneală.
(Gala Galaction)
Talentul tău este darul lui Dumnezeu pentru tine. Ceea ce faci din el este darul tău pentru Dumnezeu. (Leo
Buscaglia)
Tandreţea nu este un sentiment, este o calitate a privirii, o calitate a ascultării, a atingerii, a zâmbetului.
(Jacques Salomé)
Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău; (Matei 6.9)
Tăcerea capul filosofiei este. (Dimitrie Cantemir)
Tăcerea e floarea sfioasă a minţii. (Heinrich Heine)
Tăcerea este a doua putere a lumii, după cuvânt. (Henri Lacordaire)
Tăcerea este arma esenţială a puterii. (Charles de Gaulle)
Tăcerea este marea artă a conversaţiei. (William Hazlitt)
Tăcerea este o virtute care ne face plăcuţi semenilor noştri. (Samuel Butler)
Tăcerea este profundă ca şi eternitatea; vorbirea este superficială ca şi timpul. (Thomas Carlyle)
Tăcerea este una din marile arte ale conversaţiei. (Cicero)
Tăcerea este zona de siguranţă a conversaţiei. (Arnold H. Glasow)
Tăcerea înseamnă înţelepciune, dar să taci tot timpul nu e înţelept. (Proverb evreiesc)
Tăcerea lui Dumnezeu e, înainte de toate, o tăcere a iubirii… (Vladimir Ghika)
Tânăr sau bătrân, nu este niciodată prea târziu pentru a porni pe calea cea bună. (Jim Rohn)
Teama de critică este de obicei fatală dezvoltării personale. (Herbert Harris)
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Teama este tatăl curajului şi mama siguranţei. (Henry H. Tweedy)
Teama este umbra alungită a ignoranţei. (Arnold Glasow)
Televiziunea este triumful maşinii asupra oamenilor. (Fred Allen)
Tendinţa culturii moderne a fost de a tolera râsul, dar a descuraja scrisul. (Gilbert Keith Chesterton)
Teoria relativităţii a lui Einstein este probabil cea mai mare realizare sintetică a minţii umane până în prezent.
(Bertrand Russell)
Testul curajului vine atunci când suntem în minoritate. Încercarea toleranţei apare atunci când suntem în
majoritate. (Ralph W. Sockman)
Testul literaturii este, presupun, dacă noi înşine trăim mai intens atunci când o citim. (Elizabeth Drew)
Timpul este ceea ce avem cel mai puţin. (Ernest Hemingway)
Timpul este cel mai bun profesor. Din păcate, el îşi omoară toţi elevii. (Hector Berlioz)
Timpul este imaginea mobilă a eternităţii imobile. (Platon)
Timpul este tatăl adevărului, mama raţiunii umane. (Giordano Bruno)
Timpul este un reparator infailibil, care tămăduieşte fără niciun leac rănile sufletului. (Guy de Maupassant)
Timpul tău, orele pe care le petreci pe pământ, reprezintă cea mai importantă avere a ta. Este ireparabil
şi de neînlocuit. (Herbert Harris)
Tinereţea e fericită tocmai pentru că are în faţa ei viitorul. (Nikolai Gogol)
Tinereţea nu e o perioadă oarecare din viaţa omului, ci este o stare de spirit. (Mateo Aleman)
Tinerii ştiu destule lucruri pentru a fi prudenţi, şi totuşi încearcă să realizeze imposibilul; şi îşi împlinesc dorinţa, generaţie după generaţie. (Pearl Sydensricker Buck)
Toată lumea are talent, ceea ce este special e curajul de a-ţi urma talentul spre zonele întunecate în care te
poate duce. (Scriitoarea americană Erica Jong)
Toată lumea face erori pe care să le impute altora: asta înseamnă să faci politică. (Georges Clemenceau)
Toată lumea vrea să trăiască pe vârful unui munte, fără să ştie că adevărata fericire este în felul în care urci
pantele abrupte spre vârf. (Gabriel Garcia Marquez)
Toată viaţa este şcoală. (Comenius)
Toată viaţa omului este de o zi, la cei chinuiţi de patimi. (Sfântul Grigorie de Nazianz)
Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar numai Domnul este Cel ce cercetează duhul. (Solomon 16.2)
Toate lucrurile au misterul lor şi poezia este misterul tuturor lucrurilor. (Frederico Garcia Lorca)
Toate lucrurile sunt admirate, fie pentru că sunt noi, fie pentru că sunt mari. (Francis Bacon)
Toate minţile lumii sunt neputincioase în faţa oricărei prostii care este la modă. (Jean de La Fontaine)
Toate problemele din lume – exploatarea copiilor, corupţia – sunt simptome ale unei maladii spirituale: lipsa
de comunicare. (Tenzin Gyatso)
Toate sunt după fire, numai păcatul este împotriva firii. (Sfântul Ioan Damaschinul)
Toleranţa este un alt cuvânt pentru indiferenţă. (W. Somerset Maugham)
Toleranţa devine o crimă atunci când este aplicată răului. (Thomas Mann)
Toleranţa intoleranţei este laşitate. (Ayaan Hirsi Ali)
Tot ce există se află în Dumnezeu şi nimic nu poate nici să existe, nici să fie conceput fără Dumnezeu.
(Baruch Spinoza)
Tot ceea ce nu este veşnic, este veşnic inutil. (Clive Staples Lewis)
Totul ar fi posibil dacă n-ar exista pesimiştii. (Gavriil Stiharul)
Totul este să munceşti şi să crezi în Dumnezeu. (Nichifor Cainic)
Toţi oamenii de mare calitate din istoria lumii au fost oameni modeşti. (Tudor Arghezi)
Toţi oamenii sunt încercaţi dintr-un întreit motiv: adesea pentru verificare, uneori pentru curăţire, iar alteori
pentru plata greşelilor. (Sfântul Ioan Casian)
Toţi sunt scânteie din Dumnezeu, dar nu toţi sunt conştienţi de asta. (Yoga Swami)
Toţi suntem tineri, dar de vârste diferite. (Patriarhul Daniel)
Trebuie să citim Biblia aşa cum un tânăr citeşte scrisoarea de la iubita lui, bucurându-se la gândul că aceasta
este scrisă pentru el. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Trebuie să fii creştin, nu pentru a cunoaşte cele cereşti sau cele pământeşti, ci pentru că fiecare om este dator
cu o moarte. (Ivan Turgheniev)
Trebuie să ne menţinem întotdeauna speranţa, credinţa, convingerea că există o viaţă mai bună, o lume mai
bună, dincolo de orizont. (Franklin D. Roosevelt)
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Trebuie să nu pierdem din vedere nicio clipă ţelurile şi principiile esenţiale şi să ştim unde suntem şi unde vrem
să ajungem. Astfel ne vom menţine pe drumul cel bun al pozitivităţii. (Colin Turner)
Trebuie să reţii că tot ceea ce se întâmplă înăuntrul tău este mult mai important decât ceea ce se întâmplă în
exterior. (John C. Maxwell)
Trebuie să strângi pietrele care ţi se aruncă. Sunt începutul unui piedestal. (Hector Berlioz)
Trecutul e noaptea – iar amintirile, candele care cu vremea se sting. (Octavian Goga)
Trecutul este în amintire, viitorul – în închipuire. (Sri Nisargadatta Maharaj)
Tribunalul acesta pe care omul îl simte în el este conştiinţa. (Immanuel Kant)
Tristeţea este rana sufletului. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Truda nesomnului şi a greţii şi durerile îmbuibării sunt cu omul nesăţios. (Ecclesiasticul 31.23)
Trufia este lepădarea de Dumnezeu, este o născocire drăcească. Începutul trufiei este rădăcina slavei deşarte.
Mijlocul e defăimarea aproapelui, trâmbiţarea neruşinată a propriilor osteneli, lauda de sine în inimă şi
urârea mustrării. Sfârşitul este lepădarea ajutorului dumnezeiesc şi nădăjduirea în propria strădanie.
(Sfântul Ioan Scărarul)
Trupul omenesc este frumos numai în măsura în care oglindeşte sufletul. (Constantin Brâncuşi)
Trupul se află între stricăciune şi nestricăciune, dar el nu este nici stricăciune, nici nestricăciune. Atunci când a
fost dominat prin intermediul plăcerilor de stricăciune, el, care era făptura nestricăciunii, a înclinat către
ţărâna pământului. Ca urmare a fost dat morţii de către Dumnezeu pentru a fi cuminţit, dar n-a fost părăsit, nici lăsat pradă stricăciunii. (Metodiu de Olimp, un scriitor bisericesc din secolul al treilea)
Trupul trăieşte dacă este locuit de suflet, iar sufletul dacă este locuit de Dumnezeu.
(Părintele Arsenie Boca)
Tu eşti lumina mea, Doamne! Doamne, luminează întunericul meu! (II Regi 22.29)
Tu fii treaz în toate, suferă răul, fă lucru de evanghelist, slujba ta fă-o deplin! (II Timotei 4.5)
Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta şi, închizând uşa, roagă-te Tatălui tău, Care este în ascuns, şi Tatăl tău,
Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie. (Matei 6.6)
Ţelurile prea lesne de atins nu sunt ţeluri adevărate. (Colin Turner)
Ţine minte, fie că trăieşti, fie că mori, este de prea mică importanţă. Ce contează cu adevărat, ce-ar trebui să
conteze şi pentru tine şi pentru alţii, este pentru ce raţiune trăieşti şi pentru ce cauză eşti gata să-ţi dai
viaţa. (Testamentul tatălui mitropolitului Antonie de Suroj)
Uitarea e leac jignirilor. (Publilius Syrius)
Uitarea e prima facultate a omului. (Albert Camus)
Uitarea este cel mai bun medicament. (Proverb)
Uitarea este cel mai bun remediu pentru injurii. (Seneca)
Uitarea este remediul nedreptăţilor suferite. (Publilius Syrus)
Uitarea este vechiul leac pentru mizeria umană. (Alfred de Musset)
Uitarea ni se pare o trădare. Uitarea e suprema laşitate. (Victor Eftimiu)
Uitaţi-vă la copii şi fiţi ca ei. (Arhiepiscopul Casian)
Umbrele seamănă, ce-i drept, cu întunericul, dar sunt fiicele luminii. (Lucian Blaga)
Umilinţa e o forţă uriaşă. (Dostoievski)
Umilinţa este piatra de încercare a celui măreţ. (Sfântul Francisc de Sales)
Umilinţa este un văl necesar pentru toate celelalte haruri. (William Gurnall)
Umilirea este cel mai teribil atentat la adresa libertăţii. (Gabriel Liiceanu)
Umorul este zâmbetul filosofiei. (Okakura Kakuzo)
Un arbore mi-e mai drag decât un om, în pădure mă simt fericit – ferict în pădure unde fiecare copac grăieşte
prin tine. Doamne ce minunăţie! În păduri, pe dealuri e linişte, linişte spre a Te slăvi! (Ludwig van
Beethoven)
Un avantaj în a fi dezordonat, este că tot timpul faci descoperiri interesante. (A. A. Milne)
Un bărbat care ştie să fie fericit cu o iluzie simplă este nemăsurat mai deştept decât unul care se îndoieşte de
realitate. (Alphonse Allais)
Un cap bun şi o inimă bună sunt întotdeauna o formidabilă combinaţie. (Nelson Mandela)
Un compliment reuşit este un exerciţiu de echilibristică între adevăr şi exagerare. (Hermann Bahr)
Un divorţ e un eşec. (Marin Preda)
Un film este o scriere în imagini. (Jean Cocteau)
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Un gând curat, chiar dacă a avut un rezultat îndoielnic sau chiar potrivnic, nu poate fi socotit vinovat.(Apuleius)
Un gând frumos poate fi ca o biserică în care omul îşi odihneşte sufletul. (Regina Maria a României)
Un gram de experienţă este mai valoros decât o tonă de teorie. (John Dewey)
Un inventator este un om care priveşte în jurul lui şi nu este mulţumit de lucruri aşa cum sunt. Vrea să îmbunătăţească tot ceea ce vede, vrea să aducă foloase lumii. (Alexander Graham Bell)
Un lucru făcut de mână de meşter este vrednic de laudă, dar conducătorul poporului să fie iscusit la cuvânt.
(Ecclesiasticul 9.17)
Un lucru mic este un lucru mic, dar credinţa din lucrurile mici este un lucru mare. (Sfântul Grigorie de Nazianz)
Un mormânt scump este imaginea unei averi prefăcute în piatră. (Anaxagora)
Un nume bun este a doua moştenire. (Proveb american)
Un ocărâtor este vinul, un zurbagiu băutura îmbătătoare şi oricine se lasă ademenit nu este înţelept.
(Solomon 20.1)
Un om creativ este motivat de dorinţa de a realiza ceva, şi nu de dorinţa de a-i învinge pe ceilalţi. (Ayn Rand)
Un om de geniu nu face greşeli. Erorile lui sunt voluntare şi sunt portaluri ale descoperirii. (James Joyce)
Un om de spirit ar fi adeseori foarte încurcat lipsit de tovărăşia proştilor. (La Rochefoucauld)
Un om de ştiinţă bun este o persoană cu ideii originale. Un inginer bun este o persoană care face un proiect
care funcţionează cu cât mai puţine idei originale posibil. (Freeman Dyson)
Un om deştept poate să înveţe şi de la un prost. Invers e mai greu. (François Rabelais)
Un om inteligent pe un plan poate fi un prost pe altul. (Albert Camus)
Un om împreună cu Dumnezeu este întotdeauna în majortitate. (John Knox)
Un om nu este mediocru când are bun simţ şi sentimente bune. (Joseph Joubert)
Un om nu este terminat atunci când este învins, ci atunci când renunţă. (Richard Nixon)
Un om sărac nu este un om fără bani. Un om sărac este cel ce nu are niciun vis. (Henry Ford)
Un om tare, când este lovit, îşi sporeşte puterea. (Seneca)
Un om trebuie să fie destul de mare să-şi recunoască greşelile, suficient de deştept ca să înveţe din ele şi îndeajuns de tare ca să le îndrepte. (Alphonse Allais)
Un om urâcios este ca o glumă proastă, repetată într-una de neghiobi. (Ecclesiasticul 20.20)
Un orator bun dar cu viaţă imorală este un pericol social. (Cicero)
Un plan fără acţiune nu este un plan. Este un discurs. (T. Boone Pickens)
Un politician bun este la fel de neconceput ca un hoţ cinstit. (Scriitorul american Henry Louis Mencken)
Un popor care alege politicieni corupţi, impostori, hoţi şi trădători, nu este victimă, ci complice.
(George Orwel)
Un popor fără cultură e un popor uşor de manipulat. (Immanuel Kant)
Un popor fără religie nu poate fi condus decât cu tunurile. (George Washington)
Un prieten de interes este mai primejdios decât un vrăjmaş. (Constantin Alexandru Rosetti)
Un prieten, când e un om, întrece şi pe-un frate. (Homer)
Un sac plin e greu, dar un sac gol e şi mai greu. (Proverb chinezesc)
Un singur lucru e de invidiat şi de laudă, şi anume binele cel netrecător. Acesta constă în a fi în cinste înaintea
lui Dumnezeu, pe când bunurile omeneşti sunt nestatornice şi mai înşelătoare decât visurile.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Un suflet trist este un suflet cu luminile stinse. (Părintele Arsenie Boca)
Un test de inteligenţă îi arată unui om ce deştept ar fi fost dacă nu l-ar fi dat. (Laurence J. Peter)
Un zâmbet cald este limbajul universal al bunătăţii. (William Arthur Ward)
Un zâmbet sau o vorbă bună spusă unui bătrân este a-i dărui o zi mai mult de viaţă. (Vasile Conta)
Un ziar este cherestea făcută flexibilă. Este cerneală transformată în cuvinte şi imagini. Este conceput, se
naşte, creşte şi moare de bătrâneţe într-o singură zi. (Jim Bishop)
Un ziar este o bibliotecă de împrumut cu hipertensiune. (Bugs Baer)
Un ziar este un mecanism pentru a-l face pe ignorant şi mai ignorant şi pe nebun mai nebun. (Scriitorul
american Henry Louis Mencken)
Una din etapele fericirii trebuie să fie absenţa gândurilor. (Liviu Rebreanu)
Una din sursele fericirii mele este ca să nu doresc niciodată să aflu de treburile altor persoane.
(Dolley Madison)
Unde domneşte dreptatea, armele sunt zadarnice. (Jacques Amyot)
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Unde este crucea, de acolo fuge răutăciosul satana, ca un neputincios. (Avva Dorotei)
Unde este Dumnezeu acolo este şi fiica Sa, răbdarea. (Tertulian)
Unde nu e luptă, nu e nici geniu. (Baudelaire)
Unde nu e milă, acolo e şi nedreptate. (Proverb turcesc)
Unde nu este viziune, nu există nici speranţă. (George Washington Carver)
Unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor. (Matei 18.20)
Unde-i multă ezitare, este greu de ştiut momentul potrivit. (Pindar)
Unele căi par drepte în ochii omului, dar sfârşitul lor sunt căile morţii. (Solomon 14.12)
Uneori adevărul iese la suprafaţă şi fără să fie căutat. (Menandru)
Uneori, când inventezi, faci şi greşeli. E cel mai bine să le recunoşti imediat şi să mergi mai departe îmbunătăţindu-ţi inovaţiile. (Steve Jobs)
Uneori, fericire înseamnă… uitare. (Albert Schweitzer)
Uneori, o greşeală poate fi tot ce e necesar pentru o realizare valoroasă. (Henry Ford)
Unica nobleţe nu-i sub cer decât virtutea. (Juvenal)
Unii înţelepţi au definit frumuseţea, ca fiind simetria şi armonia privirilor sufletului. (Sfântul Vasile cel Mare)
Unii numesc înţelepţi pe cei ce deosebesc lucrurile sensibile. Dar înţelepţi sunt cei ce stăpânesc voile lor.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Unii oameni dispreţuiesc tot ce sunt incapabili să înţeleagă. (Alexandru Paleologu)
Unii tac din înţelepciune, alţii din prostie. Oricum ar fi, tăcerea lor vorbeşte. (Dimitrie Cantemir)
Universul este un gând al lui Dumnezeu. (Friedrich von Schiller)
Universul nu trebuie să fie în armonie perfectă cu ambiţia umană. (Carl Sagan)
Unul dă mereu şi se îmbogăţeşte, altul se zgârceşte afară din cale şi sărăceşte. Cel ce binecuvintează va fi
îndestulat, iar cel ce blesteamă va fi blestemat. (Solomon 11.24, 25)
Ura este dragoste nereuşită. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Ura este mânia celui slab. (Alphonse Daudet)
Ura este nebunia inimii. (George Byron)
Ura este o temelie şubredă, iar faima clădită pe ea nu poate dăinui mult. (Hacob Paronian)
Urâciunea nu e decât umbra frumuseţii. (Camil Petrescu)
Urâtă este trufaşului smerenia; tot aşa şi bogatului îi este urât săracul. Pe bogat, când se clatină, îl reazimă
prietenii; iar cel sărac, când cade, este respins de prietenii săi. (Ecclesiasticul 13.23, 24)
Urechea este bulevardul către inimă. (Voltaire)
Urgie mare este femeia beţivă şi ruşinea sa nu o va acoperi nimic. (Ecclesiasticul 26.9)
Vai ce grea e apărarea faimei! (Publilius Syrus)
Vai de aceia care portă crucea şi nu-I urmează lui Hristos. Cât de grea este crucea lor!
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Vai de cei care nu au fost niciodată înfrânţi! Nu vor învinge niciodată în viaţă. (Paulo Coelho)
Vai de cel rău, că răutatea este a lui şi va fi judecat după faptele lui. (Isaia 3.11)
Vai de feciorii răzvrătiţi, zice Domnul, vai de cei ce fac planuri fără Mine, care fac legăminte ce nu sunt în
Duhul Meu, ca să grămădească păcate peste păcate. (Isaia 30.1)
Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că semănaţi cu mormintele cele văruite, care pe din afară se arată
frumoase, înăuntru însă sunt pline de oase de morţi şi de necurăţia. Aşa şi voi, pe din afară vă arătaţi
drepţi oamenilor, înăuntru însă sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege. (Matei 23.27, 28)
Vai vouă celor ce sunteţi sătui acum, că veţi flămânzi. Vai vouă celor ce astăzi râdeţi, că veţi plânge şi
vă veţi tângui. (Luca 6.25)
Valoarea ta constă în ceea ce eşti şi nu în ceea ce ai. (Thomas Alva Edison)
Vanitatea e o mitocănie de netăgăduit; nu există nobleţe a cărei calitate să n-o stigmatizeze. (Vladimir Ghika)
Vanitatea omului este atât de mare încât şi ultimul prost se crede deştept. (Georges Clemenceau)
Varga şi certarea aduc înţelepciune, iar tânărul care este lăsat (în voia apucăturilor lui) face ruşine maicii sale.
(Solomon 29.15)
Vârsta este doar experienţă, iar unii dintre noi au mai multă experienţă decât alţii. (Mickey Rooney)
Vârsta este înţelepciune, dacă ţi-ai trăit viaţa cum trebuie. (Miriam Makeba)
Vârsta este un preţ scump de plătit pentru maturitate. (Tom Stoppard)
Vedeţi, vedeţi, dar, că Eu sunt şi nu este alt Dumnezeu afară de Mine: Eu omor şi înviez, Eu rănesc şi tămădu-
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iesc şi nimeni nu poate scăpa din mâna Mea! Eu ridic la cer mâna Mea şi Mă jur pe dreapta Mea şi zic:
Viu sunt Eu în veac! (Deutoronomul 32.37, 38)
Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre.
Căci jugul Meu e bun şi povara Mea este uşoară. (Matei 11.28-30)
Viaţa e 90% cum ţi se dă şi 10% cum ţi-o faci. (Autorul cărţii Scrisori Caterinei, preotul ortodox american,
Charlie W. Shedd)
Viaţa e un dar al lui Dumnezeu dat nouă, oamenilor, pentru a ne curăţi sufletele de păcat şi a ne pregăti,
prin Hristos, spre a primi viaţa veşnică. (Valeriu Gafencu)
Viaţa este darul lui Dumnezeu pentru noi. Modul în care o trăim este darul pe care noi îl facem lui Dumnezeu.
(Michelangelo)
Viaţa este doar o clipă şi moartea la fel. (Friedrich von Schiller)
Viaţa este minunată dacă nu te temi de ea. (Charlie Chaplin)
Viaţa este o îndelungată lecţie de umilinţă. (James Matthew Barrie)
Viaţa este plină de şanse, iar tu nu primeşti niciuna. (Charlie Brown)
Viaţa este procesul viu al devenirii. (Douglas MacArthur)
Viaţa este un proces chimic (Antoine Lavoisier)
Viaţa este un trandafir la care fiecare petală este o iluzie şi fiecare spin, o realitate. (Alfred de Musset)
Viaţa fără Hristos, moarte este, iar moartea pentru El înseamnă viaţă. (Sfântul Zenovie, episcopul Ciliciei,
când i s-a cerut să se lepede de Hristos şi să aducă jertfă zeilor pentru a scăpa cu viaţă.)
Viaţa fericită ne este arătată de porunci. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Viaţa fiecărui om este un basm scris cu degetele lui Dumnezeu. (Hans Christian Andersen)
Viaţa nu-i niciodată chiar atât de bună, dar nici chiar atât de rea pe cât pare. (Guy de Maupassant)
Viaţa trăită în desfrâu este o ruşine, chiar dacă-i plăcută. (Menandru)
Viaţa-i o taină. (Ion Agârbiceanu)
Viciile sunt călăi care te omoară încet, ca o sabie neascuţită. (Nicolae Iorga)
Viclenia este o faptă rea, săvârşită cu gând ascuns, care se oferă semenului sub chipul unor binefaceri.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Viclenia, răutatea şi nebunia – surori sunt. (Proverb)
Victoria aparţine celui mai perseverent. (Napoleon Bonaparte)
Viaţa ar putea fi minunată dacă oamenii te-ar lăsa în pace. (Charlie Chaplin)
Viaţa este un crâmpei din scânteia divină. (Valeria Mahok)
Viaţa fără ambiţie e aproape imposibilă. (Lev Tolstoi)
Viaţa fără Hristos, moarte este, iar moartea pentru El înseamnă viaţă. (Sfântul Zenovie, episcopul Ciliciei,
când i s-a cerut să se lepede de Hristos şi să aducă jertfă zeilor pentru a scăpa cu viaţă.)
Viaţa în acţiune este cel mai bun învăţător. (Nicolae Iorga)
Viaţa noastră conştientă nu este decât o coajă de nucă plutind pe oceanul inconştientului nostru.
(Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)
Viaţa nu are nicio valoare dacă nu poţi fi de folos altuia. (Louis Pasteur)
Vieţile sfinţilor ne sunt puse înainte, ca să râvnim virtutea lor şi să imităm faptele lor mari.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Viitorul este suma paşilor pe care îi faci, inclusiv a celor mici, ignoraţi sau luaţi în râs. (Henri Coandă)
Viitorul este trecutul care se întoarce pe altă poartă. (Arnold H. Glasow)
Viitorul ni-l putem modela cum vrem. Viaţa este un lut căruia voinţa îi dă forma. (Liviu Rebreanu)
Vinul este inocent, doar beţivul este vinovat. (Proverb francez)
Vinul este poezie îmbuteliată. (Robert Louis Stevenson)
Violenţa este arma celor slabi. (Mahatma Gandhi)
Violenţa este replica incultului. (Alan Brien)
Violenţa este ultimul refugiu al incompetenţei. (Isaac Asimov)
Virtutea este perfecţiunea stării umane, iar nu absenţa defectelor. (Antoine de Saint-Exupéry )
Virtutea este sănătatea sufletului. (Joseph Joubert)
Virtutea este ştiinţă. (Socrate)
Virtutea este raţiune devenită energie. (Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel)
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Virtutea nu este făcută să stea singură. Cel ce o practică va avea vecini. (Confucius)
Viziunea este arta de a vedea lucruri invizibile. (Jonathan Swift)
Viziunea fără acţiune este doar un vis. Acţiunea fără viziune este doar timp pierdut. Viziunea însoţită cu acţiunea poate schimba lumea. (Joel Barker)
Viziunile sunt percepţii ale unor stări de conştiinţă înalte. (Herbert Harris)
Vocea interioară se va auzi doar dacă eşti tăcut. (Yoga Swami)
Voi sunteţi lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprind făclie şi o
pun sub obroc, ci în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. (Matei 5.14, 15)
Voinţa poate fi mai mult decât talentul un motiv de mândrie. (Honoré de Balzac)
Voluptatea este poarta prin care intră desfrâul. (Petre Ţuţea)
Vorba a fost dată omului pentru a-şi ascunde gândurile. (Talleyrand)
Vorba celui cuvios este totdeauna cu înţelepciune; iar cel nebun se schimbă ca luna. (Ecclesiasticul 27.11)
Vorbăria multă este scaunul slavei deşarte. (Sfântul Ioan Scărarul)
Vorbele celui înţelept spuse domol sunt mai ascultate decât strigătul unui stăpân între nebuni.
(Ecclesiastul 9.17)
Vorbirea este instrumentul acestei lumi prezente. Liniştea este misterul lumii ce va veni. (Sfântul Isaac Sirul)
Vorbirea de rău este asemenea uciderii aproapelui. (Augustin Păunoiu)
Vreau să mor creştin! (Sfântul Martir Matei Brâncoveanu, înainte de a fi decapitat. Era fiul cel mai mic al
Sfântului Martir Constantin Vodă Brâncoveanu)
Vrei să stii cine eşti? Nu întreba! Acţionează! Acţiunea te va delimita şi defini. (Witold Gombrowicz)
Wagner este puternic, foarte puternic, pune mâna pe artă şi o răsuceşte cum vrea el. (Modest Musorgski)
Zadarnic vei vrea să-l înveţi pe cel ce nu e dornic să fie învăţat, dacă nu-l vei fi făcut mai întâi dornic de a
învăţa. (Jan Amos Comenius)
Zâmbeşte, chiar dacă zâmbetul tău este trist, pentru că mai trist decât un zâmbet trist e faptul de a nu mai şti
să zâmbeşti. (Mahatma Gandhi)
Zâmbetele sunt sărutările sufletului. (Minna Thomas Antrim)
Zâmbetul este fericirea care se află chiar sub nasul tău. (Tom Wilson)
Zâmbim pentru că suntem fericiţi, dar zâmbetul în sine ne face totodată să ne simţim fericiţi. (Michael Lewis)
Zeflemistul este omul care vede mereu lucrurile numai la suprafaţă; de aceea este crud. (Honoré de Balzac)
Zgomotul nu dovedeşte nimic: uneori găina face un ou şi cotcodăceşte de parcă ar fi ouat o planetă întreagă.
(Mark Twain)
Ziariştii – oameni care gândesc toată viaţa la profesia pe care ar fi trebuit s-o înveţe. (Mark Twain)
Ziarul nu este numai o ştire, telegramă, articol de fond, reportaj, numai politică şi informaţie… Ziarul e o
stare sufletească. (Tudor Arghezi)
Zic unii că nu e suflet, dar de ce mă doare? (Tudor Muşatescu)
Zis-a Avva Petru: Nu se cade să ne înălţăm când Domnul va face ceva prin noi, ci mai degrabă să
mulţumim că ne-am învrednicit să fim chemaţi de Dumnezeu.
Zis-a un bătrân: Sufletul sporeşte în priveghere, în rugăciune, în post şi în tăcere liniştită; şi mai ales de toate în
smerenie, căci aceasta este sporirea cea adevărată a sufletului, ca în tot ceasul să fii smerit,
şi tuturor plecat, zicând în sine că tot omul este mai vrednic şi mai bun decât tine. Fără smerenie nu e nicio nădejde în mântuire.
Zis-a un bătrân: Toate cele peste măsură sunt de la draci.
Ziua în care te decizi să faci un lucru important este ziua ta norocoasă. (Proverb japonez)
A folosi/ A fi inteligent presupune a folosi şi inteligenţa altora. (Richard Aladjemoff)
A şti la scară umană poate fi folositor, dar în niciun caz mântuitor. (Petre Ţuţea)
Adu-ţi aminte de cele trecute, nădăjduieşte în Domnul pentru cele viitoare, foloseşte spre bine cele
prezente. (Mitropolitul Filaret)
Baza prudenţei constă în a înţelege bine ce e folositor şi ce e vătămător. (John Amos Comenius)
Când ne spovedim e bine să folosim săpunul pocăinţei şi izvorul lacrimilor. (Sfântul Macarie Egipteanul)
Ce câştig avem de pe urma vieţii acesteia, dacă nu ne folosim de ea ca să o câştigăm pe cea viitoare?
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Ce folos aduc banii în mâna celui nebun? Ar putea dobândi înţelepciune, dar nu are pricepere.
(Solomon 17.16)
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Ce folos ai să cunoşti ce se află în afară, dacă pe tine însuţi nu te cunoşti? (Sfântul Isaac Sirul)
Ce folos are păcătosul de curviile sale din tinereţe, dacă la bătrâneţe ajunge povară pentru copiii săi?
(Părintele Savatie Baştovoi)
Cel care a primit de la Dumnezeu darul cuvântului şi al învăţăturii, spre a fi de folos semenilor săi, dar nu
se foloseşte de el, pierde darul; şi dimpotrivă, cel ce se sârguieşte să fie de folos semenilor cu darul
acesta, capătă şi mai mult dar, după cum celălalt pierde şi ce a primit. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Cele două cuvinte “informaţie” şi “comunicare” sunt adesea folosite ca având acelaşi înţeles, deşi ele semnifică lucruri total diferite. Informaţia o primeşti, în timp ce comunicarea o dai. (Sydney J. Harris)
Cunoaşterea de sine, cea mai grea şi cea mai folositoare cunoaştere. 6.6
Dacă vrei să te foloseşti de întâietate, cedeaz-o mereu altora. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Darul cu care fiecare a fost înzestrat să-l aibă de la Dumnezeu, să-l înmulţească spre facerea de bine, aducând folos multora, căci nimeni nu este neîmpărtăşit de bunătatea lui Dumnezeu.
(Sfântul Vasile cel Mare)
De mare folos este pentru călugări postul. 11.11
Diavolul foloseşte Scriptura când vrea să-şi atingă scopul. (William Shakespeare)
Diavolul se foloseşte de obicei de slăbiciunile noastre, adică de împătimirea noastră pentru cele pământeşti,
atunci când ne întinde momeala ispitei. (Origen)
Dumnezeu vrea să se folosească încă de sufletele alese, îi coboară pe treapta a doua şi-i menţine în har,
pentru grija de fraţii lor mai slabi. 11.17
Duhul este cel ce dă viaţă; trupul nu foloseşte la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh şi sunt
viaţă. (Ioan 6.63)
Dumnezeu ţi-a dăruit 86.400 de secunde astăzi. Ai folosit vreuna pentru a spune “Mulţumesc?”.
(William George Ward)
E necesar să folosim ca reper, sfântul. 11.11
E util să devii înţelept prin durere. (Eschil)
Educaţia este cea mai puternică armă pe care voi o puteţi folosi pentru a schimba lumea.
(Nelson Mandela)
Folosirea greşită a gândurilor duce la întrebuinţarea greşită a lucrurilor. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Frica are folosul său, dar nu şi laşitatea. (Mahatma Ganhi)
Gluma este o sare ce trebuie întrebuinţată cu economie. (Pitagora)
Inteligenţa este ceea ce foloseşti când nu ştii ce să faci. (Jean Piaget)
Invenţia este o combinaţie de creiere şi materiale. Cu cât foloseşti mai mult creierul, cu atât ai nevoie de
mai puţin material. (Charles F. Kettering)
Iubeşte-ţi sufletul tău şi-ţi mângâie inima ta şi departe de la tine goneşte întristarea, că pe mulţi i-a omorât
întristarea şi nu este folos întru ea. (Ecclesiasticul 30.23, 24)
Înţelept nu este acela care ştie multe, ci acela ale cărui cunoştinţe sunt folositoare. (Eschil)
Mai mult foloseşte tăcerea celui care a văzut taine, decât sfaturile meşteşugite ale celor ce iau aminte la
oameni. (Părintele Savatie Baştovoi)
Mânia este unealtă foarte folositoare pentru a trezi sufletul din lâncezeală şi a-i da vigoare.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Memoria scade dacă nu o foloseşti. (Cicero)
Mintea are şi un organ de care se foloseşte, creierul. 2.1
Nici vrăjmaşul nu lucrează fără voia şi îngăduinţa lui Dumnezeu, ci doar atât cât ne este de folos. 2.3
Nu e de niciun folos înţelepciunea, dacă nu-i adaugi blândeţea. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nu e îndeajuns să ai o minte bună, scopul principal e să o foloseşti bine. (René Descartes)
Nu poţi epuiza creativitatea. Cu cât mai mult foloseşti, cu atât mai multă ai. (Maya Angelou)
Roagă pe Dumnezeu să deschidă ochii inimii tale, şi vei vedea folosul rugăciunii tale şi al citirii.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Rugăciunea este folosirea cea mai autentică şi mai bună a intelectului. (Evagrie Ponticul)
Rugăciunea utilizează gândurile, puterea mentală şi inteligenţa creatoare de care dispunem împreună cu
Inteligenţa Infinită a Spiritului Suprem. (Herbert Harris)
Timpul liber petrecut fără frica de Dumnezeu este dascăl de păcate pentru cei ce nu ştiu să folosească
timpul. (Sfântul Vasile cel Mare)
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Trebuie să ne folosim de fiecare întâmplare din viaţa noastră pentru a dobândi răsplata cea bună a alegerii
pe care o facem. Este de neaparată trebuinţă să învăţăm cum să folosim fiecare din întâmplările
care vin peste noi, pentru ca printr-o bună vieţuire raţională să ajungem la viaţa veşnică.
(Cuviosul Clement Alexandrinul)
Un om nu trebuie judecat după calităţile lui, ci după felul în care ştie să şi le folosească. (François de La
Rochefoucauld)
Viaţa fără cuvânt foloseşte mai mult decât cuvântul fără viaţă. Prima tace şi zideşte, al doilea strică şi tulbură, dar când şi cuvântul şi viaţa merg împreună, alcătuiesc imagiea întregii filosofii.
(Sfântul Isidor Pelusiotul)
Viaţa nu are nicio valoare dacă nu poţi fi de folos altuia. (Louis Pasteur)
Zis-a Avva Ilie: Ce poate păcatul unde este pocăinţă şi ce foloseşte dragostea unde este mândrie?
Zis-a Avva Isidor: Viaţa fără cuvânt mai mult foloseşte decât cuvântul fără viaţă. Căci viaţa chiar şi în
tăcere foloseşte. Cuvântul chiar şi strigând supără. Dar dacă şi cuvântul şi
viaţa se vor întâlni, fac o icoană a toată înţelepciunea.
A frânge/ Căci eu de la Domnul am primit ceea ce v-am dat şi vouă: Că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâine, şi, mulţumind, a frânt şi a zis: Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge
pentru voi. Aceasta să faceţi spre pomenirea Mea. Asemenea şi paharul după Cină, zicând: Acest
pahar este Legea cea nouă întru sângele Meu. Aceasta să faceţi ori de câte ori veţi bea, spre
pomenirea Mea. (I Corinteni 11.23-25)
Dacă nu îi laşi speranţe, inima se poate frânge. (Thomas Fuller)
Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit la El şi I-au zis: Locul este pustiu şi vremea iată a trecut; deci, dă
drumul mulţimilor ca să se ducă în sate, să-şi cumpere mâncare. Iisus însă le-a răspuns: N-au trebuinţă
să se ducă; daţi-le voi să mănânce. Iar ei I-au zis: Nu avem aici decât cinci pâini şi doi peşti. Şi El a
zis: Aduceţi-Mi-le aici. Şi poruncind să se aşeze mulţimile pe iarbă şi luând cele cinci pâini şi cei doi
peşti şi privind la cer, a binecuvântat şi, frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulţimilor.
(Matei 14.15-19)
Lovitura biciului face vânătaie, iar lovitura limbii frânge oasele. Mulţi au pierit de ascuţişul sabiei, dar mai
mulţi de uneltirile limbii. (Ecclesiasticul 28.18, 19)
O naţie care a pierdut încrederea în sine, între toate altele este cea mai mizerabilă, pentru că a frânt bastonul pe care se putea răzima. (Gheorghe Asachi)
Pomul tânăr se îndoaie, cel bătrân se frânge. (Proverb evreiesc)
Pune-va capăt războaielor până la marginile pământului, arcul va sfărâma şi va frânge arma, iar pavezele
în foc le va arde. Opriţi-vă şi cunoaşteţi că Eu sunt Dumnezeu, înălţa-Mă-voi pe pământ. Domnul
puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob. (Psalmi 45.9-11)
Singurul lucru care poate înfrânge lipsa de noroc este muncă asiduă. (Harry Golden)
Şi zicând acestea şi luând pâine, a mulţumit lui Dumnezeu înaintea tuturor şi, frângând, a început să mănânce. Şi devenind toţi voioşi, au luat şi ei şi au mâncat. Şi eram în corabie, de toţi, două sute
şaptezeci şi şase de suflete. (Faptele Apostolilor 27.35-37)
A fugi/ Atunci cei din Iudeea să fugă la munţi şi cei din mijlocul lui să iasă din el şi cei de prin ţarină să nu intre în el.
Căci acestea sunt zilele răzbunării, ca să se împlinească toate cele scrise. (Luca 21.21, 22)
Atunci s-a dat de ştire regelui Egiptului că poporul evreu a fugit. şi s-a întors inima lui Faraon şi a slujitorilor
lui asupra poporului acestuia şi ei au zis: "Ce am făcut noi? Cum de am lăsat pe fiii lui Israel să se ducă
şi să nu ne mai robească nouă?" (Ieşirea 14.5)
Că iubirea de argint este rădăcina tuturor relelor şi cei ce au poftit-o cu înfocare au rătăcit de la credinţă, şi
s-au străpuns cu multe dureri. Dar tu, o, omule al lui Dumnezeu, fugi de acestea şi urmează dreptatea,
evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea. (II Timotei 6.10, 11)
Că îi vei pune pe ei pe fugă şi cu arcul Tău vei ţinti capul lor. (Psalmi 20.13)
Când s-a întâlnit Abesalom cu oamenii lui David, era călare pe un catâr. Când catârul a fugit cu el pe sub
crăcile unui stejar mare, părul lui Abesalom s-a încurcat în crengile stejarului şi el a rămas spânzurat în
văzduh, iar catârul de sub el s-a dus înainte. (II Regi 18.8)
Când vă urmăresc pe voi în cetatea aceasta, fugiţi în cealaltă; adevărat grăiesc vouă: nu veţi sfârşi cetăţile lui Israel, până ce va veni Fiul Omului. (Matei 10.23)
Cei răi pot avea noroc. Numai cei buni pot fi fericiţi. Norocul? De când alergi după el, ţi-l făceai singur.
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(Alexandru Vlahuţă)
Cel ce cearcă toate şi reţine binele, va fugi pe urmă de tot răul. (Sfântul Marcu Ascetul)
Cine fuge de Cruce fuge de Dumnezeu. (Sfântul Teoder Studitul)
Dacă vrei să faci chiar minuni, scapă-te de păcate şi ai reuşit totul. Păcatul este demon; dacă scoţi din tine
păcatul ai săvârşit o minune mai mare decât cei care au pus pe fugă nenumăraţi demoni.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dar văzând Ioan pe mulţi din farisei şi saduchei venind la botez, le-a zis: Pui de vipere, cine v-a arătat să
fugiţi de mânia ce va să fie? (Matei 3.7)
De conştiinţă nu putem fugi niciodată. (Fericitul Augustin)
De dragul plăcerii, iubim patimile şi de teama durerii, fugim de virtute. (Sfântul Maxim Mărurisitorul)
De morţi nu te teme, ci de vii fugi şi te îndreaptă mai mult spre rugăciune. (Avva Chiru)
Deci, când veţi vedea urâciunea pustiirii ce s-a zis prin Daniel proorocul, stând în locul cel sfânt - cine citeşte să înţeleagă - atunci cei din Iudeea să fugă în munţi. (Matei 24.15, 16)
Fuga de răutate, exerciţiul cel mai la îndemână în timpul postului. Răutatea este o dispoziţie internă a sufletului de a face rău, opusă bunătăţii. … (Teologul Teoclitos)
Fugi de moarte, dai de înviere. (Poetul Ioan Alexandru)
Fugi de purtarea cu multe feţe, urmăreşte adevărul, sinceritatea şi simplitatea. (Sfântul Vasile cel Mare)
Fugiţi de desfrânare! Orice păcat pe care-l va săvârşi omul este în afară de trup. Cine se dedă însă desfrânării păcătuieşte în însuşi trupul său. Sau nu ştiţi că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care esteîn voi,
pe care-L aveţi de la Dumnezeu şi că voi nu sunteţi ai voştri? (I Corinteni 6.18, 19)
Ia aminte, dar, ca nu cumva din pricina unei mici plăceri, ce ţi-o dau bucatele, să suferi paguba de a nu fi înscris de înger, fugind dinaintea celui care înrolează ostaşi. Este mai mică primejdia când un soldat aruncă
pavăza şi fuge, decât atunci când un creştin aruncă postul, arma cea tare şi puternică. (Sfântul
Vasile cel Mare)
Iar păzitorii au fugit şi, ducându-se în cetate, au spus toate cele întâmplate cu demonizaţii. Şi iată toată cetatea a ieşit în întâmpinarea lui Iisus şi, văzându-L, L-au rugat să treacă din hotarele lor. (Matei 8.33, 34)
În ceasul acela, a zis Iisus mulţimilor: Ca la un tâlhar aţi ieşit cu săbii şi cu ciomege, ca să Mă prindeţi În fiecare zi şedeam în templu şi învăţam şi n-aţi pus mâna pe Mine. Dar toate acestea s-au făcut ca să se împlinească Scripturile proorocilor. Atunci toţi ucenicii, lăsându-L, au fugit. (Matei 26.55, 56)
Laşitate înseamnă nu numai să eviţi sau să fugi, tot laşitate e şi dacă nu-ţi pasă. (Octavian Paler)
Nu cumva vrei să mă omori, cum ai omorât ieri pe egiptean? La acest cuvânt, Moise a fugit şi a trăit ca străin în ţara Madian, unde a născut doi fii. Şi după ce s-au împlinit patruzeci de ani, îngerul Domnului i s-a arătat în pustiul Muntelui Sinai, în flacăra focului unui rug. Iar Moise, văzând, s-a minunat de vedenie, dar
când s-a apropiat ca să ia seama mai bine, a fost glasul Domnului către el: "Eu sunt Dumnezeul părinţilor
tăi, Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov". Şi Moise, tremurând, nu îndrăznea să privească; iar Domnul i-a zis: "Dezleagă încălţămintea picioarelor tale, căci locul pe care stai este
pământ sfânt. Privind, am văzut asuprirea poporului Meu în Egipt şi suspinul lor l-am auzit şi M-am pogorât ca să-i scot. Şi acum vino, să te trimit în Egipt". (Faptele Apostolilor 7.28-34)
Nu fii înţelept în ochii tăi; teme-te de Dumnezeu şi fugi de rău; aceasta va fi sănătate pentru trupul tău şi o
înviorare pentru oasele tale. (Solomon 3.7, 8)
Politicienii sunt oamenii care, atunci când văd luminiţa de la capătul tunelului, aleargă şi mai cumpără tunel.
(John Quinton)
Poţi fugi de orice pe lumea asta, numai de tine însuţi nu. (Stefan Zweig)
Rugaţi-vă, dar, ca să nu fie fuga voastră iarna. Căci în zilele acelea va fi necaz cum nu a mai fost până acum,
de la începutul făpturii, pe care a zidit-o Dumnezeu, şi nici nu va mai fi. (Marcu 13.18,19)
Sau vi se pare că Scriptura grăieşte în deşert? Duhul, care sălăşluieşte în noi, ne pofteşte spre zavistie? Nu, ci
dă mai mare har. Pentru aceea, zice: "Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriţi le dă har".
Supuneţi-vă deci lui Dumnezeu. Staţi împotriva diavolului şi el va fugi de la voi. (Iacob 4.5-7)
Să fugim de desfătare, de beţia pricinitoare de mult râs şi maică a desfrânării. 2.9
Suflarea Lui înseninează cerurile şi mâna Lui străpunge şarpele fugar! (Iov 26.13)
Şi deşteptându-se temnicerul şi văzând deschise uşile temniţei, scoţând sabia, voia să se omoare, socotind că
cei închişi au fugit. Iar Pavel a strigat cu glas mare, zicând: Să nu-ţi faci nici un rău, că toţi suntem aici.
Iar el, cerând lumină, s-a repezit înăuntru şi, tremurând de spaimă, a căzut înaintea lui Pavel şi a lui
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Sila; şi scoţându-i afară (după ce pe ceilalţi i-a zăvorât la loc), le-a zis: Domnilor, ce trebuie să fac
ca să mă mântuiesc? (Faptele Apostolilor 16.27-30)
Teamă şi cutremur au venit asupra mea şi m-a acoperit întunericul. Şi am zis: Cine-mi va da mie aripi ca de
porumbel, ca să zbor şi să mă odihnesc? Iată m-aş îndepărta fugind şi m-aş sălăşlui în pustiu.
(Psalmi 54.5-7)
Timpul curge din noi ca dintr-un ceasornic cu nisip, dar noi nu simţim fuga asta, mai ales în clipe supreme.
(Victor Hugo)
Un bătrân care păzea curmalele: fugiţi de aici gândurile mele cele dinăuntru şi păsările cele din afară.
(Patericul)
Unde este crucea, de acolo fuge răutăciosul satana, ca un neputincios. (Avva Dorotei)
Uşor dobândeşti ceea ce cauţi; îţi fuge din mâini însă lucrul pe care îl neglijezi. (Sofocle)
Zis-a Domnul către el: "Ce ai în mână?" Şi el a răspuns: "Un toiag!" "Aruncă-l jos!" îi zise Domnul. Şi a aruncat Moise toiagul jos şi s-a făcut toiagul şarpe şi a fugit Moise de el. Şi a zis Domnul către Moise:
"Întinde mâna şi-l apucă de coadă!" Şi şi-a întins Moise mâna şi l-a apucat de coadă şi s-a făcut toiag în
mâna lui. Apoi a zis Domnul: "Aşa să faci înaintea lor, ca să te creadă că ţi S-a arătat Dumnezeul părinţilor lor, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov!" (Ieşirea 4.2-5)
A fura/ Care e diferenţa dintre un filosof şi un creştin? Unul este discipol al Greciei, celălalt al cerului. Unul care umblă după glorie, celălalt după mântuire. Unul mânuitor al vorbelor, celălalt al faptelor bune. Unul care
clădeşte şi altul care dărâmă. Unul iubitor de greşeală, celălalt duşman al ei. Unul care strică adevărul
şi altul care-l restabileşte, lămurindu-l. Unul care fură şi altul care păzeşte să nu se fure. (Tertulian)
Cel ce fură să nu mai fure, ci mai vârtos să se ostenească lucrând cu mâinile sale, lucrul cel bun, ca să aibă
să dea şi celui ce are nevoie. (Efeseni 4.28)
Dacă mintea ta e furată în vremea rugăciunii, încă n-a cunoscut că se roagă un monah, ci eşti încă un
mirean, care înfrumuseţează cortul din afară. (Evagrie Ponticul)
De aceea iată Eu, zice Domnul, sunt împotriva proorocilor care fură cuvântul Meu unul de la altul. Deoarece Eu, zice Domnul, sunt împotriva proorocilor care vorbesc cu limba lor, dar zic: "El a spus".
(Ieremia 23.30, 31)
Este necesară multă atenţie şi multă sârguinţă pentru a alunga gândurile pe care ni le trimite vicleanul
pentru a ne fura de la rugăciune. 2.13
Hoţul, până când şi raiul l-a furat. (Sfântul Ioan Gură de Aur, despre tâlharul de pe cruce care s-a pocăit)
Luaţi aminte să nu vă fure minţile cineva cu filozofia şi cu deşarta înşelăciune din predania omenească,
după înţelesurile cele slabe ale lumii şi nu după Hristos. (Coloseni 2.8)
Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde molia şi rugina le strică şi unde furii le sapă şi le fură. Ci adunaţi-vă
comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă şi nu le fură.
(Matei 6.19, 20)
Tronul dumnezeirii este mintea noastră, dar satana s-a furişat în inima şi trupul nostru ca pe propriul
lui tron. 2.1
Un surâs dă odihnă celui celui obosit, / Dă curaj celor deznădăjduiţi / Nu poate fi cumpărat, împrumutat sau
furat / Pentru că e ceva care nu are valoare / Decât în momentul când este dăruit. / Şi dacă vreodată întâlniţi o persoană / Care nu mai ştie cum cum să aibă un surâs / Fiţi generos, dăruiţi-l pe al vostru, / Căci nimeni nu are atâta nevoie de un surâs / Precum acela care nu-l poate da altora. (Mahatma Gandhi,
poezia Surâsul)
A găsi/ A fi religios înseamnă a fi găsit un răspuns la întrebarea: “Care este capătul, nu însă scopul vieţii.
(Michel de Montaigne)
A fi religios înseamnă a găsi adevăratul sens al vieţii. (Albert Einstein)
A rezolva o problemă înseamnă a găsi o cale de a ocoli un obstacol. (George Polya)
Adevărata fericire e să găseşti idealul pentru care merită să trăieşti sau să mori. (Soren Kierkegaard,
filosof şi teolog danez)
Alături de hidrogen, prostia e cea care se găseşte în cea mai mare cantitate în univers.
(Thomas Alva Edison)
Apoi a ridicat Moise pe fiii lui Israel de la Marea Roşie şi i-a dus în pustia Şur şi au mers trei zile prin pustie
şi n-au găsit apă. Au ajuns apoi la Mara, dar n-au putut să bea apă nici din Mara, că era amară, pentru
care s-a şi numit locul acela Mara. De aceea cârtea poporul împotriva lui Moise şi zicea: "Ce să bem?"
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Atunci Moise a strigat către Domnul şi Domnul i-a arătat un lemn; şi l-a aruncat în apă şi s-a îndulcit apa. Acolo a pus Domnul poporului Său rânduieli şi porunci şi acolo l-a încercat şi i-a zis: "De vei asculta
cu luare-aminte glasul Domnului Dumnezeului tău şi vei face lucruri drepte înaintea Lui şi de vei lua aminte
la poruncile Lui şi vei păzi legile Lui, nu voi aduce asupra ta nici una din bolile pe care le-am adus asupra
Egiptenilor, că Eu sunt Domnul Dumnezeul tău Care te vindecă". (Ieşirea 15.21-25)
Arta matematicii constă în găsirea acelui caz special, care conţine toţi germenii generalităţii. (David Hilbert)
Avem nevoie să Îl găsim pe Dumnezeu, iar Dumnezeu nu poate fi găsit în zgomot şi agitaţie. (Maica Tereza)
Binele este găsit de cel care caută binele şi îi place binelui să se uite la el, la cel care l-a găsit.
(Cuviosul Clement Alexandrinul)
Ca să reuşeşti, găseşte-ţi un drum şi ţine-te de el. (Andrew Carnegie)
Caută fericirea în propria-ţi inimă. Nu căuta nimic în afară de suflet, totul se află întrânsul. Dacă acolo fericirea nu există, atunci nu o vei găsi nicăieri. (Mitropolitul Filaret)
Căci El Se lasă găsit celor care nu-L ispitesc şi Se arată celor care au credinţă în El. (Cartea înţelepciunii
lui Solomon 1.2)
Când nu îţi găseşti liniştea în tine însuţi, zadarnic o cauţi altă parte. (François de la Rochefoucauld)
Când te găseşti în fundul prăpastiei să nu disperi, iar dacă ai ajuns pe vârful muntelui să nu ameţeşti. Şi să
ştiţi că această a doua primejdie, este mai mare decât cea dintâi. Pentru că, în fundul prăpastiei apelezi
la rugăciune ca izvor de putere. Când ai ajuns în vârful muntelui, uiţi de ea. (Mitropolitul
Bartolomeu Anania)
Ce se va întâmpla cu omul, când Dumnezeu îşi va întoarce pivirea Sa dreaptă asupra sufletului său şi nu va
găsi nimic bun întrânsul? Aduceţi-vă aminte ce-a păţit smochinul în care Domnul nu a găsit
niciun fel de rod. (Sfântul Tihon din Zadonsk)
Ceea ce se caută poate fi găsit; dar ceea ce se neglijează, scapă. (Sofocle)
Cine se aşează singur sus, acela îşi va găsi singur căderea. (Mitropolitul Filaret)
Cine ţine la sufletul lui îl va pierde, iar cine-şi pierde sufletul lui pentru Mine îl va găsi. (Matei 10.39)
Conştiinţa este o carte naturală; cel ce o citeşte cu fapta, face experienţa ajutorului dumnezeiesc. Domnul e
ascuns în poruncile Sale şi cel ce-L caută pe El Îl găsesc pe măsura împlinirii lor. (Sfântul
Marcu Ascetul)
Creativitatea înseamnă străpungerea lumescului pentru a găsi minunatul. (Bill Moyers)
Creativitatea nu înseamnă să găseşti un lucru, ci să faci ceva din el după ce l-ai găsit.
(James Russell Lowell)
Cuprinsu-m-au durerile morţii, primejdiile iadului m-au găsit; necaz şi durere am aflat şi numele Domnului
am chemat: "O, Doamne, izbăveşte sufletul meu!" (Psalmi 114.3, 4)
"Cutreieraţi uliţele Ierusalimului, uitaţi-vă, cercetaţi şi căutaţi prin pieţele lui: nu cumva veţi găsi vreun om,
măcar unul, care păzeşte dreptatea şi caută adevărul? Căci Eu aş cruţa Ierusalimul. Chiar când ei zic:
"Viu este Domnul", ei jură mincinos. (Ieremia 5.1, 2)
Dacă ai găsit miere, mănâncă atât cît îţi trebuie, ca nu cumva să te saturi şi s-o verşi. (Solomon 25.16)
Dacă găseşti un drum fără obstacole, probabil că drumul acela nu duce nicăieri. (John F. Kennedy)
Dacă ştii să pui pe Dumnezeu în tot ce faci, Îl vei regăsi în tot ceea ce ţi se petrece. (Vladimir Ghika)
Deci au mers şi au găsit mânzul legat la o poartă, afară la răspântie, şi l-au dezlegat. (Marcu 11.14)
Doamne, nu Te-aş fi căutat, dacă nu m-ai fi găsit! (Fericitul Augustin)
Dumnezeu acolo toarnă darul evlaviei, unde găseşte vase deşarte de grijile omeneşti. (Fericitul Augustin)
Fazele unui proiect: 1 – entuziasm; 2 – deziluzie; 3 – panică; 4 – găsirea vinovatului; 5 – pedepsirea nevinovaţilor; 6 – glorie şi onoare celor care nu au participat. (Arthur Bloch)
Fă ceva bun mereu, pentru ca diavolul să te găsescă întotdeauna ocupat. (Fericitul Ieronim)
Fericirea adevărată şi efectivă nu o găsim deplin pe pământ, ci în ceea ce noi numim veacul ce va să fie.
Viaţa din acest veac este copleşită mai mult de nenorociri, iar pentru suflet este prima şi cea
mai grea luptă. (Origen)
Fie găsim o cale, fie ne facem una. (Hannibal)
Fiecare clipă de căutare este o clipă de regăsire. (Paulo Coelho)
Fiecare prostie găseşte pe cineva care s-o facă. (Tennesse Williams)
Foc! Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac şi al lui Iacov, nu dumnezeul filosofilor şi al înţelepţilor! ( Aceste cuvinte au fost scrise pe o bucată de hârtie, găsită cusută în căptuşeala hainei lui Blaise Pascal,
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după moartea sa, şi sună pentru noi ca un scurt testament)
Găseşte curajul de a fi tu însuţi, chiar dacă încă nu ştii cine eşti! (Paulo Coelho)
Găseşte puteri noi chiar în slăbiciunea ta! Soarta-ţi lasă întotdeuna o portiţă în momente de cumpănă.
(Miguel de Cervantes)
Găseşti leac şi în venin. (Marcel Achard)
Geometria este arta de a găsi rezultate corecte pe figuri incorecte. Geometria analitică este arta de a găsi
rezultate corecte fără figuri. (Profesorul Marin Dumitrescu)
Inspiraţia există, dar trebuie să te găsescă lucrând. (Pablo Picaso)
În ce te găseşte moartea, în aceea te duci în lumea cealaltă. (Patericul)
În Dumnezeu ne găsim scăparea şi fericirea. (Sfântul Chiril al Ierusalimului)
În orice savant mare veţi găsi un mare patriot. (Louis Pasteur)
Între caractere şi inteligenţe n-ar trebui să existe alegere. Inteligenţele se găsesc foarte adesea, caracterele
foarte rar. (Mihai Eminescu)
Lăsaţi-L pe Cristos să vă găsească…. Să vă fie frică doar de nepăsare şi laşitate. (Papa Ioan Paul-II)
Marea majoritate a oamenilor găsesc că e mai uşor să cerşească cerul prin rugăciuni, decât să-l merite prin
acţiuni. (Arthur Schopenhauer)
Muzica mă transpune fulgerător şi nemijlocit în starea sufletească în care se găsea acela care a compus-o.
Mă contopesc sufleteşte cu el şi împreună cu dânsul trec de la o stare de spirit la alta, dar de ce fac
asta, nu ştiu. (Lev Tolstoi)
Nu adăuga nimic la cuvintele Lui, ca să nu te tragă la socoteală şi să fii găsit de minciună! (Solomon 30.6)
Nu fii iubitor de sine, ci iubitor de Dumnezeu. Nu căuta plăcerea în tine, ci o vei găsi în ceilalţi.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Nu începe o duşmănie cu el care e mai puternic decât tine! Găseşte-ţi liniştea doar atunci când ai învins pe
cel care e duşmanul din tine. (Kabus)
Nu există pace în afara lui Dumnezeu. Nu puteţi găsi pace în lume. O puteţi găsi numai în inima voastră,
atunci când ea se deschide. (Paul Ferrini)
Nu-l pot învăţa nimic pe omul matur, dar îl pot ajuta să găsească răspunsul în el însuşi. (Galileo Galilei)
Orice creştin trebuie să găsească un loc în inima sa, atât pentru tristeţea răstignirii, dar şi pentru speranţa şi
bucuria învierii. (Părintele Dumitru Păduraru)
Pentru vindecarea deprimării, Ziditorul tuturor şi Doctorul sufletelor, Dumnezeu, singurul care cunoaşte
bine rănile sufletului ne îndeamnă nu să rupem legăturile cu oamenii, ci să tăiem relele găsite în interior.
Deprimarea se vindecă prin cercetarea oamenilor evlavioşi. (Sfântul Ioan Casian)
Sărmana făptură omenească! E capabilă de toate relele, dar în ea se găseşte şi comoara binelui.
(Mihail Sadoveanu)
Seamănă şi pe piatră; se va găsi un vânt milostiv, care să ducă sămânţa acolo unde pământul o aşteaptă.
(Nicolae Iorga)
Şi a pus Adam nume tuturor animalelor şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor fiarelor sălbatice; dar pentru Adam nu s-a găsit ajutor de potriva lui. Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu; şi,
dacă a adormit, a luat una din coastele lui şi a plinit locul ei cu carne. Iar coasta luată din Adam a făcut-o
Domnul Dumnezeu femeie şi a adus-o la Adam. Şi a zis Adam: "Iată aceasta-i os din oasele mele şi carne din carnea mea; ea se va numi femeie, pentru că este luată din bărbatul său. De aceea va lăsa omul pe
tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi amândoi un trup. Adam şi femeia lui erau amândoi goi şi nu se ruşinau. (Facerea 2.20-25)
Şi fiind pedepsiţi cu puţin, mare răsplată vor primi, căci Dumnezeu i-a pus la încercare şi i-a găsit vrednici
de El. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 3.5)
Talentul este abilitatea de a-ţi găsi propriul destin. (Thomas Mann)
Tot în ziua aceea venind slugile lui Isaac, l-au vestit de fântâna ce o săpaseră şi au zis: "Am găsit apă!" Şi a
numit Isaac fântâna aceea Şibea, adică jurământ. De aceea se şi numeşte cetatea aceea Beer-Şeba,
adică fântâna jurământului, până în ziua de astăzi. (Facerea 26.32, 33)
Un om deştept găseşte să înveţe ceva bun şi de la un prost. (Profesorul Oscar Kreindler)
Un prost găseşte totdeuna pe altul mai prost care să-l asculte cu gura căscată. (Mihail Sadoveanu)
Unii oameni se grăbesc atât de tare să găsească fericirea, încât de multe ori trec pe lângă ea.
(Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
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Vei găsi pacea nu în negare, ci în victorie. (J. Donald Walters)
Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre.
Căci jugul Meu e bun şi povara Mea este uşoară. (Matei 11.28-30)
A goni/ Beţia Îl goneşte pe Duhul Sfânt. 2.9
Cel care aruncă piatră asupra păsărilor le goneşte şi cel care ocărăşte pe prieten strică prietenia.
(Ecclesiasticul 22.21)
Dumnezeu este liman din vremi străvechi; căci cu braţul Lui cel veşnic El te sprijină şi din faţa ta gonind
vrăjmaşii, zice: "Stârpeşte-i!" (Deutoronomul 33.27)
Goana nebună după bani este culmea păcatelor. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Grija privegherii goneşte aţipirea şi ca boala grea alungă somnul. (Ecclesiasticul 31.2)
Iubeşte-ţi sufletul tău şi-ţi mângâie inima ta şi departe de la tine goneşte întristarea, că pe mulţi i-a omorât
întristarea şi nu este folos întru ea. (Ecclesiasticul 30.23, 24)
Mulţimea spaimelor s-a întors asupra mea, slava mea au gonit-o ca vântul şi izbăvirea mea a trecut ca un
nor. (Iov 30.15)
Postul goneşte ispitele, invită la smerenie. 2.9
"Răsturnaţi pietre mari pe gura peşterii şi puneţi la uşa ei oameni ca să-i păzească; iar voi nu vă opriţi acolo,
ci goniţi din urmă pe vrăjmaşii voştri şi nimiciţi partea din urmă a oştirii lor; să nu-i lăsaţi să scape în
cetăţile lor, căci Domnul Dumnezeul vostru i-a dat în mâinile voastre!" (Iosua Navi 10.17, 18)
Trimis-am înaintea voastră viespi care au gonit de la voi pe cei doi regi ai Amoreilor; nu cu sabia ta, nici cu
arcul tău ai făcut acestea. (Iosua Navi 24.12)
Voi trimite pace pe pământul vostru şi nimeni nu vă va tulbura; voi goni fiarele sălbatice şi sabia nu va trece
prin pământul vostru. (Leviticul 26.6)
A grăi/ A te ruga – adesea – înseamnă a-I grăi lui Dumnezeu despre starea noastră dezastruoasă: neputinţă, mâhnire, îndoială, frică, tristeţe, deznădejde – într-un cuvânt, despre tot ceea ce ţine de conditiile existenţei noastre. Să ne exprimăm fără a căuta expresii elegante sau chiar o succesiune logică. Adesea
acest mod de a ne adresa lui Dumnezeu este începutul rugăciunii – conversaţie.
(Din cartea “Despre rugăciune”, pagina 8, a Arhimandritului Sofronie Saharov)
Acestea vi le-am grăit, ca întru Mine pace să aveţi. În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit
lumea. (Ioan 16.33)
Atunci când cuvintele dau greş, muzica grăieşte. (Hans Christian Andersen)
Atunci va grăi către ei întru urgia Lui şi întru mânia Lui îi va tulbura pe ei; iar Eu sunt pus împărat de El peste
Sion, muntele cel sfânt al Lui, vestind porunca Domnului. Domnul a zis către Mine: "Fiul Meu eşti Tu,
Eu astăzi Te-am născut! (Psalmi 2.5-7)
Buzele care spun adevărul vor dăinui totdeauna, iar limba grăitoare de minciună numai pentru o clipă.
(Solomon 12.19)
Că păcatele noastre s-au înmulţit înaintea Ta şi nelegiuirile sunt mărturie împotriva noastră; fărădelegile noastre sunt de faţă şi faptele noastre nelegiuite le ştim: Necredinţa şi tăgada Domnului, căderea de la credinţa în Dumnezeu, grăirea minciunii şi răzvrătirea, născocirea şi cugetarea la lucruri viclene.
(Isaia 59.12, 13)
Când am intrat la început în chinovie, am zis cugetului meu: că tu şi măgarul una sunteţi. Precum măgarul
se bate şi nu grăieşte, se ocărăşte şi nimic nu spune, aşa şi tu. După cum zice psalmistul: dobitoc
m-am făcut la Tine şi eu pururea cu Tine. (Avva Nistero cel din chinovie)
Când grăieşte minciuna, grăieşte dintru ale sale, căci este mincinos şi tatăl minciunii. (Ioan 8.44)
Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi smolesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat
grăiesc vouă, şi-au luat plata lor. (Matei 6.16)
Când vă urmăresc pe voi în cetatea aceasta, fugiţi în cealaltă; adevărat grăiesc vouă: nu veţi sfârşi cetăţile lui
Israel, până ce va veni Fiul Omului. (Matei 10.23)
Cel cu inimă înţeleaptă primeşte sfaturile, iar cel nebun grăieşte vorbe spre pieirea lui. (Solomon 10.8)
Cunosc un om în Hristos, care acum paisprezece ani - fie în trup, nu ştiu; fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie - a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Şi-l ştiu pe un astfel de om - fie în trup, fie în
afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie - Că a fost răpit în rai şi a auzit cuvinte de nespus, pe care nu se
cuvine omului să le grăiască. (II Corinteni 12.2-4)
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Cuvântul tăcerii se sprijină pe harul lui Dumnezeu şi nu pe puterea omenească. El poate fi auzit oriunde în lume. Materia se transfigurează în duh, cuvântul se transformă în tăcere grăitoare. 7.5
Dacă îţi intră în urechi cuvinte urâte, mânie-te pe tine însuţi şi nu pe cel care le grăieşte. Căci dacă
urechea e rea, rău e şi cel care o poartă. (Sfântul Marcu Ascetul)
De aceea nu puteau să creadă, că iarăşi a zis Isaia: "Au orbit ochii lor şi a împietrit inima lor, ca să nu vadă
cu ochii şi să nu înţeleagă cu inima şi ca nu cumva să se întoarcă şi Eu să-i vindec" Acestea a zis
Isaia, când a văzut slava Lui şi a grăit despre El. (Ioan 12.39-41)
De asemenea şi Duhul vine în ajutor slăbiciunii noastre, căci noi nu ştim să ne rugăm cum trebuie, ci Însuşi
Duhul Se roagă pentru noi cu suspine negrăite. Iar Cel ce cercetează inimile ştie care este dorinţa
Duhului, căci după Dumnezeu El Se roagă pentru sfinţi. (Romani 8.26, 27)
Fericit este cel care a aflat înţelepciunea şi cel care o grăieşte la urechile celor care o ascultă.
(Ecclesiastul 25.12)
Gura dreptului va deprinde înţelepciunea şi limba lui va grăi judecată. (Psalmi 36.30)
Iar fariseii şi cărturarii au început să cârtească, zicând: Cine este Acesta care grăieşte hule? Cine poate să
ierte păcatele decât unul Dumnezeu? (Luca 5.21, 22)
Iar în luna a doua, la douăzeci şi şapte ale lunii acesteia, pământul era uscat. Atunci a grăit Domnul Dumnezeu lui Noe şi a zis: "Ieşi din corabie tu şi împreună cu tine femeia ta, fiii tăi şi femeile fiilor tăi. Scoate
de asemenea împreună cu tine toate vietăţile, care sunt cu tine, şi tot trupul, de la păsări şi până la animale,
şi toate vietăţile ce se mişcă pe pământ, ca să se împrăştie pe pământ, să se prăsească şi să se înmulţeaspe pământ". Atunci a ieşit Noe din corabie; şi împreună cu el au ieşit fiii lui, femeia lui şi femeile fiilor lui;
că toate fiarele, toate animalele, toate păsările şi toate câte se mişcă pe pământ, după felul lor, au ieşit din
corabie. (Facerea 8.14-19)
În credinţă ne întâlnim cu Dumnezeu şi trăim cu El. Răsplata imediată a acestei trăiri este o bucurie sfântă,
religioasă. E bucuria unui dor împlinit, bucuria vederii fiinţei cele dragi, bucuria negrăită a
întâlnirii cu Dumnezeu. (Părintele Ilarion Felea)
În vremea aceea era în tot pământul o singură limbă şi un singur grai la toţi. (Facerea 11.1)
Lepădând minciuna, grăiţi adevărul. (Efeseni 4.25)
Luaţi aminte ca faptele dreptăţii voastre să nu le faceţi înaintea oamenilor ca să fiţi văzuţi de ei; altfel nu veţi
avea plată de la Tatăl vostru Cel din ceruri. Deci, când faci milostenie, nu trâmbiţa înaintea ta, cum fac
făţarnicii în sinagogi şi pe uliţe, ca să fie slăviţi de oameni; adevărat grăiesc vouă: şi-au luat plata lor.
(Matei 6.1, 2)
Nu grăi de rău pe slugă la stăpânul său, ca nu cumva să te blesteme şi să te silească să-ţi ceri iertare.
(Solomon 30.10)
Nu lua aminte la toate vorbele pe care cineva le spune, ca nu cumva să auzi că sluga ta te grăieşte de rău;
căci inima ta singură ştie de câte ori şi tu ai defăimat pe alţii. (Ecclesiastul 7.21, 22)
Nu umbla după ştiri din viaţa lumească pentru că din aşa ceva nu vei avea niciun folos, după cum spune psalmistul: “Să nu grăiască gura mea lucruri omeneşti.” Căci cel căruia îi place să vorbească bucuros despre
treburile oamenilor păcătoşi, acela repede trezeşte în sine pofte spre plăceri. Mai curând fii dornic să cunoşti viaţa oamenilor drepţi, căci aceasta îţi va fi de mare ajutor. (Sfântul Vasile cel Mare)
Rugăciunea face pe om Biserică a lui Dumnezeu, dar şi preot al Lui, căci şi Hristos însuşi se află în sufletul
care se roagă împreună cu Duhul Sfânt, care se roagă cu suspine negrăite în noi sau se întipăreşte în
eul nostru în rugăciune, pentru că biserica nu este numai locul unde se roagă omul, ci şi locul unde se
află Hristos. (Părintele Dumitru Stăniloae)
Şi a mai grăit Dumnezeu cu Noe şi cu fiii lui, care erau cu el, şi a zis: "Iată Eu închei legământul Meu cu voi,
cu urmaşii voştri. Şi cu tot sufletul viu, care este cu voi: cu păsările, cu animalele şi cu toate fiarele pământului, care sunt cu voi, cu toate vietăţile pământului câte au ieşit din corabie; şi închei acest legământ cu voi,
că nu voi mai pierde tot trupul cu apele potopului şi nu va mai fi potop, ca să pustiiască pământul". Apoi a
mai zis iarăşi Domnul Dumnezeu către Noe: "Iată, ca semn al legământului, pe care-l închei cu voi şi eu
tot sufletul viu ce este cu voi din neam în neam şi de-a pururi, pun curcubeul Meu în nori, ca să fie semn
al legământului dintre Mine şi pământ. (Facerea 9.8-13)
Şi apucând pe copilă de mână, i-a grăit: Talita kumi, care se tâlcuieşte: Fiică, ţie zic, scoală-te! Şi îndată s-a
sculat copila şi umbla, căci era de doisprezece ani. Şi s-au mirat îndată cu uimire mare. (Marcu 5.41, 42)
Şi aţi uitat îndemnul care vă grăieşte ca unor fii: "Fiul meu, nu dispreţui certarea Domnului, nici nu te
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descuraja, când eşti mustrat de El. (Evrei 12.5)
Şi au ieşit fariseii şi se sfădeau cu El, cerând de la El semn din cer, ispitindu-L. Şi Iisus, suspinând cu duhul
Său, a zis: Pentru ce neamul acesta cere semn? Adevărat grăiesc vouă că nu se va da semn
acestui neam. (Marcu 8.11, 12)
Şi dacă trâmbiţa va da sunet nelămurit, cine se va pregăti de război? Aşa şi voi: Dacă prin limbă nu veţi da
cuvânt lesne de înţeles, cum se va cunoaşte ce aţi grăit? Veţi fi nişte oameni care vorbesc în vânt.
(I Corinteni 14.8, 9)
Şi Iisus i-a zis: Adevărat grăiesc ţie, astăzi vei fi cu Mine în rai. (Luca 23.43)
Şi tot poporul a auzit fulgerele şi tunetele şi sunetul trâmbiţelor, şi a văzut muntele fumegând; şi văzând, tot
poporul s-a dat înapoi şi a stat departe, temându-se. Apoi a zis către Moise: "Vorbeşte tu cu noi şi vom
asculta, dar Dumnezeu să nu grăiască cu noi, ca să nu murim". Zis-a Moise către popor: "Cutezaţi, că
Dumnezeu a venit la voi, să vă pună la încercare pentru ca frica Lui să fie în voi, ca să nu greşiţi".
(Ieşirea 20.17-19)
Un arbore mi-e mai drag decât un om, în pădure mă simt fericit – ferict în pădure unde fiecare copac grăieşte prin tine. Doamne ce minunăţie! În păduri, pe dealuri e linişte, linişte spre a Te slăvi! (Ludwig van
Beethoven)
Zis-a Domnul către Moise: "Scoală mâine de dimineaţă şi ieşi înaintea lui Faraon în vremea când el are să
iasă la apă, iar tu să-i zici: Aşa grăieşte Domnul: Lasă pe poporul Meu ca să-Mi slujească în pustie!
(Ieşirea 8.20)
A greşi e omeneşte, a deznădăjdui e lucru drăcesc. (Sfinţii Părinţi)
A greşi e omeneşte, a ierta e dumnezeieşte. (Alexander Pope)
A greşi e omeneşte, a pluti – divin. (Woody Allen)
A greşi/ A fi mânios înseamnă să te răzbuni pe tine însuţi pentru greşelile altora. (Alexander Pope)
A întrebat un frate pe Avva Pimen: De voi vedea greşala fratelui meu, bine este să o acopăr? Şi i-a răspuns
lui bătrânul: În orice ceas vom acoperi greşala fratelui nostru şi Dumnezeu o acoperă pe a noastră,
şi în orice ceas o arătăm pe a fratelui şi Dumnezeu o arată pe a noastră.
A merge cu un prieten prin întuneric, este mult mai bine decât a merge singur prin lumină, pentru că un prieten ştie să te asculte, poate să te ierte şi să te înţeleagă mai bine decât un necunoscut, atunci
când îi greşeşti. (Scriitoarea americană Helen Keller, născută oarbă şi surdă)
Adam a greşit şi a murit, Hristos n-a greşit şi totuşi a murit. 11.14
Ascultă-ţi duşmanii pentru că ei sunt cei dintâi care-ţi observă greşelile. (Antistene)
Atunci când cuvintele dau greş, muzica grăieşte. (Hans Christian Andersen)
Atunci Faraon a chemat în grabă pe Moise şi pe Aaron şi le-a zis: "Greşit-am înaintea Domnului Dumnezeului vostru şi înaintea voastră! Iertaţi-mi acum încă o dată greşeala mea şi vă rugaţi Domnului
Dumnezeului vostru să abată în orice chip de la mine prăpădul acesta!" Şi ieşind de la Faraon, Moise
s-a rugat lui Dumnezeu, şi Domnul a stârnit vânt puternic de la apus şi acesta a dus lăcustele şi le-a aruncat în Marea Roşie şi n-a rămas nici o lăcustă în tot pământul Egiptului. Dar Domnul a învârtoşat inima lui Faraon şi acesta n-a dat drumul fiilor lui Israel. (Ieşirea 10.16-19)
Care e diferenţa dintre un filosof şi un creştin? Unul este discipol al Greciei, celălalt al cerului. Unul care umblă după glorie, celălalt după mântuire. Unul mânuitor al vorbelor, celălalt al faptelor bune. Unul care
clădeşte şi altul care dărâmă. Unul iubitor de greşeală, celălalt duşman al ei. Unul care strică adevărul
şi altul care-l restabileşte, lămurindu-l. Unul care fură şi altul care păzeşte să nu se fure. (Tertulian)
Ce greşeală este să crezi că un copil, pentru că e mic, poartă în el visuri minuscule. (George Enescu)
Conştiinţa este oglinda sufletelor noastre, care înfăţişează greşelile din vieţile noastre în forma lor completă.
(George Bancroft)
Conştiinţa noastră e un jucător ce nu dă greş atâta timp cât n-am ucis-o încă. (Honoré de Balzac)
Corectează-mă dacă greşesc, dar nu cumva linia dintre normalitate şi nebunie devine tot mai subţire?
(George Price)
Crima nu este nimic altceva decât energie direcţionată greşit. (Emma Goldman)
Culmea dispreţului constă în a nu te osteni să descoperi nici măcar defectele aproapelui. (Jose Ortega y
Gasset)
Cunoaşterea greşelilor este începutul salvării. (Epicur)
Dacă doreşti să fii inventiv, trebuie să doreşti să ratezi. (Jeff Bezon)
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Dacă nu eşti pregătit să greşeşti, nu vei scoate niciodată nimic original. (Ken Robinson)
Dacă-ţi urmezi steaua, nu poţi greşi destinaţia divină. (Dante Alighieri)
Dar, venindu-şi în sine, a zis: Câţi argaţi ai tatălui meu sunt îndestulaţi de pâine, iar eu pier aici de foame!
Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: Tată, am greşit la cer şi înantea ta; nu mai
sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi. (Luca 15.17-19)
De veţi ierta oamenilor greşelile lor, vă va ierta şi vouă Tatăl vostru Cel ceresc. Iar de nu veţi ierta oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre. 10.4
De-ţi va greşi ţie fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tine şi el singur. Şi de te va asculta, ai câştigat pe
fratele tău. (Matei 18.15)
Doamne, cu ce-am greşit? 7.14
Doar un prost învaţă din greşelile proprii. Un înţelept învaţă din greşelele altora. (Otto von Bismarck)
Este câte unul care alunecă, dar nu din suflet, şi cine n-a greşit cu limba sa? (Ecclesiasticul 19.16)
Eşecul este cheia succesului; fiecare greşeală ne învaţă ceva. (Morihei Ueshiba)
Eu am zis: "Doamne, miluieşte-mă; vindecă sufletul meu, că am greşit Ţie". (Psalmi 40.4)
Folosirea greşită a gândurilor duce la întrebuinţarea greşită a lucrurilor. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Greşalele drepţilor sunt împrejurul buzelor, iar ale păcătoşilor izvorăsc din tot trupul. Pentru aceea cântă
David: “Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele, şi: zis-am,
păzi-voi căile Tale, ca să nu greşesc cu limba mea!” (Sfântul Epifanie, episcopul Ciprului)
Greşeala lui Adam 5.14
Greşeala lui Adam o fac toti umaniştii de astăzi. 5.14
Greşelile politicianului sunt crime, căci în urma lor suferă milioane de oameni nevinovaţi, se împiedică dezvoltarea unei ţări întregi şi se împiedică, pentru zeci de ani, viitorul ei. (Mihai Eminescu)
Greşelile sunt portalurile descoperirilor. (James Joyce)
Greşeşte şi cel mai înţelept între înţelepţi. (Eschil)
Harul se poate traduce prin puterea de a ne ierta greşiţii. 12.16
Iertarea este de patru feluri: iertarea greşiţilor noştri, iertarea celor cărora noi le-am greşit, iertarea de sine
şi iertarea păcatelor şi greşelilor de către Dumnezeu. (Părintele Nicolae Steinhardt, 5.13)
Inteligenţa nu înseamnă să nu faci greşeli, ci să vezi repede cum poţi să le îndrepţi. (Bertolt Brecht)
Încercarea şi eroarea alcătuiesc experienţa. (Karl Raimund Popper)
Înţelepciunea domoleşte mânia omului şi faima lui este iertarea greşelilor. (Solomon 19.11)
Învaţă repede din greşelile altora, că nu ai timp să le faci tu singur pe toate. (Sigmund Freud)
Logica este arta de a da greş cu încredere. (Joseph Wood Krutch)
Mai bine să înţelegi puţin decât să înţelegi greşit. (Benjamin Franklin)
Măsurile cele mai bune, planurile cele mai bine concepute riscă să dea greş, dacă nu sunt puse îndată în
aplicare. (Oxenstierna)
Mâniaţi-vă, dar nu greşiţi; de cele ce ziceţi în inimile voastre, întru aşternuturile voastre, vă căiţi.
(Psalmi 4.4)
Minţile mărginite au obiceiul să dea vina pe alţii pentru propriile greşeli. (Honoré de Balzac)
Nenorocirea este cel mai bun dascăl; îşi are metoda ei proprie, dar greş nu dă. (Mihai Eminescu)
Noi, în viaţă, continuăm calea greşită pe care a ales-o Adam. 8.9
Nu am dat greş de 999 ori. Pur şi simplu am descoperit 999 de feluri în care nu se construieşte un bec.
(Thomas Alva Edison)
Nu întrerupe niciodată un duşman atunci când face o greşeală.(Napoleon Bonaparte)
Nu te ruşina de greşelile tale, transformâdu-le în crime. (Confucius)
O mamă ne iartă toate greşelile, chiar şi câteva pe care nu le-am comis. (Robert Brault)
Oamenii fac o mare greşeală când se îngrijesc mai mult de vas decât de floare. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Orice om poate greşi, dar numai cel fără minte stăruie în greşeală. (Cicero)
Păcatele se plătesc în cer, greşelile, pe pământ. (Sandro Montalto)
Pentru că toţi greşim în multe chipuri; dacă nu greşeşte cineva în cuvânt, acela este bărbat desăvârşit, în
stare să înfrâneze şi tot trupul. (Iacob 3.2)
Pentru orice problemă complicată există o soluţie simplă – şi aia greşită. (Umberto Eco)
Plictiseala este sancţiunea pentru delictul de inutilitate. (Paul Louis Lampert)
Poate că adevăratul curaj este curajul de a greşi. (Gavriil Stiharul)
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Prietenia înseamnă să fii alături de cineva nu când are dreptate, ci când greşeşte. (André Malraux)
Să nu te jenezi niciodată să recunoşti că ai greşit. Asta înseamnă că ai evoluat şi azi eşti mai înţelept decât
ieri. (Jonathan Swift)
Şi ne iartă nouă greşealele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; (Matei 6.12)
Şi tot poporul a auzit fulgerele şi tunetele şi sunetul trâmbiţelor, şi a văzut muntele fumegând; şi văzând, tot
poporul s-a dat înapoi şi a stat departe, temându-se. Apoi a zis către Moise: "Vorbeşte tu cu noi şi
vom asculta, dar Dumnezeu să nu grăiască cu noi, ca să nu murim". Zis-a Moise către popor: "Cutezaţi, că Dumnezeu a venit la voi, să vă pună la încercare pentru ca frica Lui să fie în voi, ca să nu
greşiţi". (Ieşirea 20.17-19)
Toţi ne pricepem să dojenim, dar nu ne dăm seama când greşim noi înşine. (Menandru)
Toţi oamenii sunt încercaţi dintr-un întreit motiv: adesea pentru verificare, uneori pentru curăţire, iar alteori
pentru plata greşelilor. (Sfântul Ioan Casian)
Un om de geniu nu face greşeli. Erorile lui sunt voluntare şi sunt portaluri ale descoperirii. (James Joyce)
Un om trebuie să fie destul de mare să-şi recunoască greşelile, suficient de deştept ca să înveţe din ele şi
îndeajuns de tare ca să le îndrepte. (Alphonse Allais)
Uneori, când inventezi, faci şi greşeli. E cel mai bine să le recunoşti imediat şi să mergi mai departe îmbunătăţindu-ţi inovaţiile. (Steve Jobs)
Uneori, o greşeală poate fi tot ce e necesar pentru o realizare valoroasă. (Henry Ford)
Vederea greşelilor proprii. 12.4, 2.9
A ieşi/ A zis deci iarăşi Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă: Eu sunt uşa oilor. Toţi câţi au venit mai înainte de Mine
sunt furi şi tâlhari, dar oile nu i-au ascultat. Eu sunt uşa: de va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va
intra şi va ieşi şi păşune va afla. (Ioan 10.7-9)
Acolo unde ia sfârşit creatura, începe Fiinţa luiDumnezeu. Tot ceea ce Dumnezeu pretinde în mod expres,
este să ieşi din tine însuţi, în măsura în care eşti creatură, şi să-L laşi pe Dumnezeu să fie Dumnezeu în tine. (Meister Eckhart)
Adevărul, atunci când nu este căutat, rareori iese la lumină. (Oliver Wendell Holmes)
Aruncă un om norocos în mare şi el va ieşi cu un peşte în gură. (Proverb arab)
Ca să-L cunoşti cu adevărat pe Dumnezeu, trebuie să ieşi din mintea ta. (Neale Donald Walsch)
Cei care nu primesc botezul, nu pot ieşi din necurăţia păcatului primar săvârşit de Adam si Eva. 9.6
Cine nu iese din Eu, n-atinge Absolutul şi nu descifrează nici viaţa. (Constantin Brâncuşi)
Cum lacrima iese din ochi, astfel iese gândirea pe buze. (Mihai Eminescu)
După aceea Cain a zis către Abel, fratele său: "Să ieşim la câmp!" Iar când erau ei în câmpie, Cain s-a aruncat asupra lui Abel, fratele său, şi l-a omorât. Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Cain: "Unde este Abel, fratele tău?" Iar el a răspuns: "Nu ştiu! Au doară eu sunt păzitorul fratelui meu?" Şi a zis Domnul:
"Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă către Mine din pământ. Şi acum eşti blestemat de pământul
care şi-a deschis gura sa, ca să primească sângele fratelui tău din mâna ta. Când vei lucra pământul, acesta nu-şi va mai da roadele sale ţie; zbuciumat şi fugar vei fi tu pe pământ". (Facerea 4.8-12)
Hristos este unica ieşire din această lume; toate celelalte ieşiri – extazul sexual, utopiile politice, independenţa economică – nu sunt decât drumuri înfundate pe care putrezesc leşurile nenumăraţilor oameni ce
le-au încercat. (Părintele Serafim Rose)
Iar păzitorii au fugit şi, ducându-se în cetate, au spus toate cele întâmplate cu demonizaţii. Şi iată toată cetatea
a ieşit în întâmpinarea lui Iisus şi, văzându-L, L-au rugat să treacă din hotarele lor. (Matei 8.33, 34)
Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchii lui Iisus, zicând: Ieşi de la mine, Doamne, că sunt om
păcătos. Căci spaima îl cuprinsese pe el şi pe toţi cei ce erau cu el, pentru pescuitul peştilor pe
care îi prinseseră. (Luca 5.8, 9)
Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut! Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta. (Psalmi 103.24, 25)
Ieşit-a semănătorul să semene sămânţa sa. Şi semănând el, una a căzut lângă drum şi a fost călcată cu picioarele şi păsările cerului au mâncat-o. (Luca 8.5)
În ceasul acela au venit la El unii din farisei, zicându-I: Ieşi şi du-Te de aici, că Irod vrea să Te ucidă. Şi El
le-a zis: Mergând, spuneţi vulpii acesteia: Iată, alung demoni şi fac vindecări, astăzi şi mâine,
iar a treia zi voi sfârşi. (Luca 13.31, 32)
În ceasul acela, a zis Iisus mulţimilor: Ca la un tâlhar aţi ieşit cu săbii şi cu ciomege, ca să Mă prindeţi. În
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fiecare zi şedeam în templu şi învăţam şi n-aţi pus mâna pe Mine. Dar toate acestea s-au făcut ca să
se împlinească Scripturile proorocilor. Atunci toţi ucenicii, lăsându-L, au fugit. (Matei 26.55, 56)
Iar în luna a doua, la douăzeci şi şapte ale lunii acesteia, pământul era uscat. Atunci a grăit Domnul Dumnezeu lui Noe şi a zis: "Ieşi din corabie tu şi împreună cu tine femeia ta, fiii tăi şi femeile fiilor tăi.
(Facerea 8.14, 15)
În orice cetate sau sat veţi intra, cercetaţi cine este în el vrednic şi acolo rămâneţi până ce veţi ieşi.
(Matei 10.11)
În toate, şi înainte de toate, să ne amintim de moarte şi de ieşirea înfricoşată a sufletului din trup.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
În vremuri de restrişte iese la iveală superficialitatea structurii de bază. (Robert Browning)
Într-adevăr, intelectualul e cel ce poate ieşi din el însuşi. (Părintele Nicolae Steinhardt)
Mila este desigur şi o ieşire din sine. 9.2
Nu-ţi îngădui nici o minciună, căci din ea nu poate ieşi nimic bun. (Ecclesiasticul 7.14)
Oare, nu Tu, Dumnezeule, Cel ce ne-ai lepădat pe noi? Oare, nu vei ieşi Dumnezeule, cu oştirile noastre?
(Psalmi 59.11)
Prin urmare, credinţa este din auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Hristos. Dar întreb: Oare n-au auzit? Dimpotrivă: "În tot pământul a ieşit vestirea lor şi la marginile lumii cuvintele lor". (Romani 10.17, 18)
Suferinţa e o criză din care trebuie să ieşi cât mai rapid, adâcimile ei ne rătăcesc spiritul. (Marin Preda)
Şi au ieşit fariseii şi se sfădeau cu El, cerând de la El semn din cer, ispitindu-L. Şi Iisus, suspinând cu
duhul Său, a zis: Pentru ce neamul acesta cere semn? Adevărat grăiesc vouă că nu se va da semn
acestui neam. (Marcu 8.11, 12)
Şi când duhul necurat a ieşit din om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă şi nu găseşte. Atunci zice:
Mă voi întoarce la casa mea de unde am ieşit; şi venind, o află golită, măturată şi împodobită. Atunci se
duce şi ia cu sine alte şapte duhuri mai rele decât el şi, intrând, sălăşluiesc aici şi se fac cele de pe urmă
ale omului aceluia mai rele decât cele dintâi. Aşa va fi şi cu acest neam viclean. (Matei 12.43-45)
Şi iată o femeie cananeiancă, din acele ţinuturi, ieşind striga, zicând: Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David!
Fiica mea este rău chinuită de demon. (Matei 15.22)
Şi ieşind el la poartă, l-a văzut alta şi a zis celor de acolo: Şi acesta era cu Iisus Nazarineanul. Şi iarăşi
s-a lepădat cu jurământ: Nu cunosc pe omul acesta. (Matei 26.71, 72)
Şi ieşind, fariseii s-au sfătuit împotriva Lui cum să-L piardă. (Matei 12.14)
Şi îndată izvorul sângelui ei a încetat şi ea a simţit în trup că s-a vindecat de boală. Şi îndată, cunoscând
Iisus în Sine puterea ieşită din El, întorcându-Se către mulţime, a întrebat: Cine s-a atins de Mine?
(Marcu 5.29, 30)
Şi Petru şi-a adus aminte de cuvântul lui Iisus, care zisese: Mai înainte de a cânta cocoşul, de trei ori
te vei lepăda de Mine. Şi ieşind afară, a plâns cu amar. (Matei 26.75)
Şi strângând Pavel grămadă de găteje şi punându-le în foc, o viperă a ieşit de căldură şi s-a prins de mâna
lui. Şi când locuitorii au văzut vipera atârnând de mâna lui, ziceau unii către alţii: Desigur că ucigaş este
omul acesta, pe care dreptatea nu l-a lăsat să trăiască, deşi a scăpat din mare. Deci el, scuturând vipera în foc, n-a pătimit niciun rău. Iar ei aşteptau ca el să se umfle, sau să cadă deodată mort. Dar aşteptând ei mult şi văzând că nu i se întâmplă nimic rău, şi-au schimbat gândul şi ziceau că el este un zeu.
(Faptele Apostolilor 28.3-6)
Şi strigând cu glas puternic, a zis: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu Celui Preaînalt? Te jur pe Dumnezeu să nu mă chinuieşti. Căci îi zicea: Ieşi duh necurat din omul acesta. Şi l-a întrebat: Care îţi este
numele? Şi I-a răspuns: Legiune este numele meu, căci suntem mulţi. (Marcu 5.7-9)
Şi toată mulţimea căuta să se atingă de El că putere ieşea din El şi-i vindeca pe toţi. (Luca 6.19)
Uneori adevărul iese la suprafaţă şi fără să fie căutat. (Menandru)
Voi da poporului acestuia trecere înaintea Egiptenilor şi când veţi ieşi, nu veţi ieşi cu mâinile goale, ci fiecare
femeie va cere la vecina sa şi de la cea care stă cu ea în casă vase de argint, lucruri de aur şi haine şi veţi
împodobi cu ele pe fiii voştri şi pe fetele voastre şi veţi prăda pe Egipteni". (Ieşirea 3.21, 22)
Te-a smerit, te-a pedepsit cu foamea şi te-a hrănit cu mana pe care nu o cunoşteai şi pe care nu o cunoşteau
nici părinţii tăi, ca să-ţi arate că nu numai cu pâine trăieşte omul, ci că omul trăieşte şi cu tot
Cuvântul ce iese din gura Domnului. (Deutoronomul 8.3)
Timpul însă, cât fiii lui Israel şi părinţii lor au trăit în Egipt şi în ţara Canaan, a fost de patru sute treizeci de ani.
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Iar după trecerea celor patru sute treizeci de ani a ieşit toată oştirea Domnului din pământul Egiptului,
noaptea. (Ieşirea 12.40, 41)
Zis-a Domnul către Moise: "Scoală mâine de dimineaţă şi ieşi înaintea lui Faraon în vremea când el are să
iasă la apă, iar tu să-i zici: Aşa grăieşte Domnul: Lasă pe poporul Meu ca să-Mi slujească în pustie!
(Ieşirea 8.20)
A impune/ A te apropia neîncetat de perfecţiunea absolută este o nevoie înnăscută, o necesitate impusă omului,
este o datorie. (Marie d’Agoult)
A-şi impune voinţa altora înseamnă forţă. A şi-o impune sie însuşi înseamnă forţă superioară.(Lao Tse)
Corupţia nu răzbeşte mai bine decât cinstea. În mâna-ţi dreaptă poartă blânda pace, ca să impui invidiei
tăcere. (William Shakespeare)
Iubirea adevărată impune, ca şi monahismul, asceză şi sfinţenie. (Paul Evdokimov)
Încrederea nu se impune, ea se câştigă. (Piere Véron)
Nimic nu impune atâtea obligaţii individului ca libertatea. (Viekoslav Kaleb)
Prin vocaţia sa, prin cunoştinţele sale teologice, a reuşit să se impună în Franţa ca una dintre principalele
voci ale Ortodoxiei. Mai mult decât atât, a reuşit, prin implicarea sa în dialogul dintre Biserica Ortodoxă şi cea Catolică, să „facă cunoscute Ortodoxia Orientală în Franţa şi mesajul Occidentului în Biserica de Răsărit“, cum mărturisea Jean-François Colosimo, profesor şi coleg cu Olivier Clément la Institutul „St. Serge“ din Paris. (Ziarul Lumina din 23.12.2014)
Scopul cuvântării nu este de a impune, ci de a convinge. (Iacob Negruzzi)
Un lucru nu impune Dumnezeu: Să-L iubim cu de-a sila, ci în libertate sacră. (Sfinţii Părinţi)
Unirea tuturor românilor într-un singur stat numai atunci va fi statornică şi garantată prin istoria mai departe a lumii, dacă va răspunde tuturor dorinţelor impuse prin noua concepţie a vieţii, prin duhul
vremilor noi. (Vasile Goldiş)
Viaţa nu are limite, cu excepţia celor pe care ţi le impui singur. (Les Brow)
A intra/ A zis deci iarăşi Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă: Eu sunt uşa oilor. Toţi câţi au venit mai înainte de
Mine sunt furi şi tâlhari, dar oile nu i-au ascultat. Eu sunt uşa: de va intra cineva prin Mine,
se va mântui; şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla. (Ioan 10.7-9)
Atunci a zis Domnul către Moise: "Intră la Faraon şi-i zi: Aşa grăieşte Domnul: Lasă pe poporul Meu,
ca să-Mi slujească. Iar de nu vei vrea să-l laşi, iată Eu voi lovi toate ţinuturile tale cu broaşte.
(Ieşirea 8.1, 2)
Atunci cei din Iudeea să fugă la munţi şi cei din mijlocul lui să iasă din el şi cei de prin ţarină să nu intre în el.
Căci acestea sunt zilele răzbunării, ca să se împlinească toate cele scrise. (Luca 21.21, 22)
Căci zic vouă: Că de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor şi a fariseilor,
nu veţi intra în împărăţia cerurilor. (Matei 5.20)
Când am intrat la început în chinovie, am zis cugetului meu: că tu şi măgarul una sunteţi. Precum măgarul
se bate şi nu grăieşte, se ocărăşte şi nimic nu spune, aşa şi tu. După cum zice psalmistul: dobitoc
m-am făcut la Tine şi eu pururea cu Tine. (Avva Nistero cel din chinovie)
Când eşti în pace şi nu ai altă luptă, atunci mai mult te smereşte, ca nu cumva bucurie străină intrând,
să ne lăudăm şi să fim daţi la război. Că de multe ori Dumnezeu pentru neputinţele noastre,
nu ne lasă să fim daţi spre luptă, ca să nu pierim. (Avva Visarion)
Când trupul se desfată, se face uşă de intrare a diavolului în suflet. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Ci, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuţii. Iar Iisus a zis ucenicilor Săi: Adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în împărăţia cerurilor. (Matei 19.22, 23)
Credinţa este refuzul de a intra în panică. (David Martyn Lloyd-Jones)
Dacă s-ar pune rugăciunea înaintea oricărei lucrări pe care o începem, n-ar afla păcatul intrare în suflet.
(Sfântul Grigorie de Nyssa)
Dacă îţi intră în urechi cuvinte urâte, mânie-te pe tine însuţi şi nu pe cel care le grăieşte. Căci dacă urechea
e rea, rău e şi cel care o poartă. (Sfântul Marcu Ascetul)
Deci plecând ele ca să cumpere, a venit mirele şi cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă şi uşa s-a închis.
Iar mai pe urmă, au sosit şi celelalte fecioare, zicând: Doamne, Doamne, deschide-ne nouă.
(Matei 25.10, 11)
Depărtaţi-vă, căci copila n-a murit, ci doarme. Dar ei râdeau de El. Iar după ce mulţimea a fost scoasă
afară, intrând, a luat-o de mână, şi copila s-a sculat. (Matei 9.24, 25)
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După aceea a zis Domnul Dumnezeu lui Noe: "Intră în corabie, tu şi toată casa ta, căci în neamul acesta
numai pe tine te-am văzut drept înaintea Mea. Să iei cu tine din toate animalele curate câte şapte perechi,
parte bărbătească şi parte femeiască, iar din animalele necurate câte o pereche, parte bărbătească şi parte femeiască. De asemenea şi din păsările cerului să iei: din cele curate câte şapte perechi, parte bărbătească şi parte femeiască, iar din toate păsările necurate câte o pereche, parte bărbătească şi parte femeiască, ca să le păstrezi soiul pentru tot pământul. Căci peste şapte zile Eu voi vărsa ploaie pe pământ, patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi şi am să pierd de pe faţa pământului toate făpturile câte am făcut".
(Facerea 7.1-4)
Eu v-am trimis să seceraţi ceea ce voi n-aţi muncit; alţii au muncit şi voi aţi intrat în munca lor. (Ioan 4.38)
Fără milostenie nu poţi intra în împărăţia cerurulor. 6.7
Greşelile sunt portalurile descoperirilor. (James Joyce)
Iar Petru şi cei ce erau cu el erau îngreuiaţi de somn; şi deşteptându-se, au văzut slava Lui şi pe cei doi bărbaţi stând cu El. Şi când s-au despărţit ei de El, Petru a zis către Iisus: Învăţătorule, bine este ca noi
să fim aici şi să facem trei colibe: una Ţie, una lui Moise şi una lui Ilie, neştiind ce spune. Şi, pe când
vorbea el acestea, s-a făcut un nor şi i-a umbrit; şi ei s-au spăimântat când au intrat în nor. Şi glas
s-a făcut din nor, zicând: Acesta este Fiul Meu cel ales, de acesta să ascultaţi! (Luca 9.32-35)
Iar prin pizma diavolului moartea a intrat în lume şi cei ce sunt de partea lui vor ajunge s-o cunoască.
(Cartea înţelepciunii lui Solomon 2.24)
Intrarea în iad este pe gratis, dar intrarea în rai se face cu multă osteneală. (autor necunoscut)
Intrarea în templul înţelepciunii este o recunoaştere a propriei noastre ignoranţe. (Proverb hindus)
Intraţi prin poarta cea strâmtă, că largă este poarta şi lată este calea care duce la pieire şi mulţi sunt cei care
o află. Şi strâmtă este poarta şi îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt care o află.
(Matei 7.13, 14)
În orice cetate sau sat veţi intra, cercetaţi cine este în el vrednic şi acolo rămâneţi până ce veţi ieşi.
(Matei 10.11)
Înţelepciunea crucii în schimb înseamnă să primeşti zidirea pe care ţi-o dă duhul şi să fii conştient că prin
acea iubire se intră în logica pascală, deoarece acela care iubeşte, suferă. Cine se expune iubirii şi în
iubire îşi scrie istoria propriei existenţe, intră inevitabil în cruce. Înţelepciunea crucii e logica
răsturnată a lumii. … (Teologul catolic Marko Rupnik)
Mintea ta proprie este o încăpere sacră în care nu poate intra nimic decât cu permisiunea ta. (David Mamet)
Mulţi sunt cei care vin la credinţă, dar puţini intră în împărăţia cerească. (Sfântul Grigorie Dialogul)
Nimic necurat nu intră în împărăţia lui Dumnezeu. (Sfântul Isaac Sirul)
Nu înţelegeţi că tot ce intră în gură se duce în pântece şi se aruncă afară? Iar cele ce ies din gură pornesc
din inimă şi acelea spurcă pe om. (Matei 15.17, 18)
Omul care şi-a rânduit cu bine postul, va putea să intre cu uşurinţă, dar şi cu evlavie, în cămara lui
Hristos. 10.7
Pe prietenul tău şi pe prietenul tatălui tău nu-i părăsi; în casa fratelui tău nu intra în ziua restriştii tale. Mai
bun e un vecin aproape de tine, decât un frate departe. (Solomon 27.10)
Pentru a aprecia culturile altor naţiuni, trebuie să mergi în ţara lor, să cunoşti oamenii şi trebuie să intri în
contact cu cultura ţării. (David Rockefeller)
Peştera în care ţi-e frică să intri acunde comoara pe care o cauţi. (Joseph Campbell)
Precum un ghimpe intră în mâna unui beţiv, tot aşa sunt cuvintele înţelepte în gura celor păcătoşi.
(Solomon 26.9)
Privegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu intraţi în ispită. Căci duhul este osârduitor, dar trupul neputincios.
(Matei 26.41)
Rugăciunea este lucrare nesfârşită, mai presus de orice artă sau ştiinţă. Prin rugăciune intrăm în legătură cu
Fiinţa Cea fără de început, sau altfel spus, însăşi viaţa lui Dumnezeu intră în noi prin acest canal.
Rugăciunea este un act de înaltă înţelepciune, care întrece orice frumuseţe şi vrednicie. În rugăciune aflăm sfânta încântare a duhului nostru…. (Arhimandritul Sofronie Saharov)
Să postim, ca să intrăm în rai. 6.9
Siliţi-vă să intraţi prin poarta cea strâmtă, că mulţi, zic vouă, vor căuta să intre şi nu vor putea. După ce
se va scula stăpânul casei şi va încuia uşa şi veţi începe să staţi afară şi să bateţi la uşă, zicând: Doamne,
deschide-ne! - şi el, răspunzând, vă va zice: Nu vă ştiu de unde sunteţi. (Luca 13.24, 25)
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Şi a intrat Iisus în templu şi a alungat pe toţi cei ce vindeau şi cumpărau în templu şi a răsturnat mesele
schimbătorilor de bani şi scaunele celor care vindeau porumbei. (Matei 21.12)
Şi a intrat satana în Iuda, cel numit Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece. Şi, ducându-se,
el a vorbit cu arhiereii şi cu căpeteniile oastei, cum să-L dea în mâinile lor. (Luca 22.3, 4)
Şi binevestind cetăţii aceleia şi făcând ucenici mulţi, s-au înapoiat la Listra, la Iconiu şi la Antiohia, întărind
sufletele ucenicilor, îndemnându-i să stăruie în credinţă şi (arătându-le) că prin multe suferinţe trebuie
să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu. Şi hirotonindu-le preoţi în fiecare biserică, rugându-se cu postiri,
i-au încredinţat pe ei Domnului în Care crezuseră. (Faptele Apostolilor 14.21-23)
Şi când a sosit în acest loc, le-a zis: Rugaţi-vă, ca să nu intraţi în ispită. (Luca 22.40)
Şi când duhul necurat a ieşit din om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă şi nu găseşte. Atunci zice: Mă
voi întoarce la casa mea de unde am ieşit; şi venind, o află golită, măturată şi împodobită. Atunci se duce
şi ia cu sine alte şapte duhuri mai rele decât el şi, intrând, sălăşluiesc aici şi se fac cele de pe urmă ale
omului aceluia mai rele decât cele dintâi. Aşa va fi şi cu acest neam viclean. (Matei 12.43-45)
Şi i-a zis Iisus: Venind, îl voi vindeca. Dar sutaşul, răspunzând, I-a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub
acoperişul meu, ci numai zi cu cuvântul şi se va vindeca sluga mea. (Matei 8.7, 8)
Şi i-a zis: Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a tăcut. Atunci împăratul a zis slugilor: Legaţi-l de picioare şi de mâini şi aruncaţi-l în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea
dinţilor. Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi. (Matei 22.12-14)
Şi iarăşi zic vouă că mai lesne este să treacă cămila prin urechile acului, decât să intre un bogat în împărăţia lui Dumnezeu. Auzind, ucenicii s-au uimit foarte, zicând: Dar cine poate să se mântuiască? Dar
Iisus, privind la ei, le-a zis: La oameni aceasta e cu neputinţă, la Dumnezeu însă toate sunt cu putinţă.
(Matei 19.24-26)
Şi intrând El în Ierusalim, toată cetatea s-a cutremurat, zicând: Cine este Acesta? Iar mulţimile răspundeau: Acesta este Iisus, proorocul din Nazaretul Galileii. (Matei 21.10, 11)
Şi intrând în casă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui, şi căzând la pământ, s-au închinat Lui; şi deschizând vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, tămâie şi smirnă. Iar luând înştiinţare în vis să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în ţara lor. (Matei 2.11, 12)
Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată
eşti tu între femei. (Luca 1.28)
Şi oriunde intra în sate sau în cetăţi sau în sătuleţe, puneau la răspântii pe cei bolnavi, şi-L rugau să le îngăduie să se atingă măcar de poala hainei Sale. Şi câţi se atingeau de El se vindecau. (Marcu 6.56)
Şi Saul pustiia Biserica, intrând prin case şi, târând pe bărbaţi şi pe femei, îi preda la temniţă.
(Faptele Apostolilor 8.3)
Şi, căzând la pământ, a auzit un glas, zicându-i: Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti? Iar el a zis: Cine eşti,
Doamne? Şi Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe Care tu Îl prigoneşti. Greu îţi este să izbeşti cu piciorul în
ţepuşă. Şi el, tremurând şi înspăimântat fiind, a zis: Doamne, ce voieşti să fac? Iar Domnul i-a zis:
Ridică-te, intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci. (Faptele Apostolilor 9.4-6)
Tăcerea intră cu nouă părţi din zece în înţelepciune. (Honoré de Balzac)
Trebuie să ne golim de prea plinul Eu, ca să intre în noi un pic de Dumnezeu. (Petre Ţuţea)
Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta şi, închizând uşa, roagă-te Tatălui tău. 7.3
Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta şi, închizând uşa, roagă-te Tatălui tău, Care este în ascuns, şi
Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie. (Matei 6.6)
Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că închideţi împărăţia cerurilor înaintea oamenilor; că voi nu
intraţi, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi. (Matei 23.13)
Voluptatea este poarta prin care intră desfrâul. (Petre Ţuţea)
A iscodi/ Căci şi când ne aflam la voi, v-am dat porunca aceasta: dacă cineva nu vrea să lucreze, acela nici să nu
mănânce. Pentru că auzim că unii de la voi umblă fără rânduială, nelucrând nimic, ci iscodind.
Dar unora ca aceştia le poruncim şi-i rugăm, în Domnul Iisus Hristos, ca să muncească în linişte şi să-şi mănânce pâinea lor. (I Timotei 3.10-12)
Cele mai presus de tine nu le căuta şi cele mai tari decât tine nu le iscodi. (Ecclesiasticul 3.20)
Dar în acelaşi timp se învaţă să fie leneşe, cutreierând casele, şi nu numai leneşe, ci şi guralive şi iscoditoare, grăind cele ce nu se cuvin. (I Timotei 5.13)
După numărul celor patruzeci de zile, în care aţi iscodit pământul Canaan, veţi purta pedeapsa pentru pă-
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catele voastre patruzeci de ani, câte un an pentru fiecare zi, ca să cunoaşteţi ce înseamnă să fiţi
părăsiţi de Mine. (Numerii 14.34)
Iar celor doi tineri care iscodiseră tara Iosua le-a zis: "Duceţi-vă în casa desfrânatei aceleia, scoateţi-o de
acolo pe ea şi pe toţi cei ce vor fi cu dânsa, întrucât v-aţi jurat ei". Şi s-au dus tinerii care iscodiseră
cetatea, la casa desfrânatei şi au scos pe Rahab desfrânata, pe tatăl ei, pe mama ei, pe fraţii ei şi pe
toate rudele ei, i-au scos şi i-au pus afară din tabăra Israeliţilor, iar cetatea şi tot ce era în ea au ars
cu foc; numai aurul şi argintul şi vasele de aramă şi de fier le-au dat ca să le ducă Domnului în vistieria
casei Domnului. Pe Rahab desfrânata însă, casa tatălui ei şi pe toţi care erau la dânsa, Iosua i-a lăsat
cu viaţă şi trăieşte ea în mijlocul lui Israel până în ziua de astăzi, pentru că a ascuns iscoadele, care
fuseseră trimise de Iosua să iscodească Ierihonul. (Iosua Navi 6.22-25)
Iosif însă a cunoscut pe fraţii săi, iar ei nu l-au cunoscut. Atunci şi-a adus aminte Iosif de visele sale, pe
care le visase despre ei, şi le-a zis: "Spioni sunteţi şi aţi venit să iscodiţi locurile slabe ale ţării!" Zis-au
ei:"Ba nu, domnul nostru! Robii tăi au venit să cumpere bucate. Toţi suntem feciorii unui om şi suntem
oameni cinstiţi. Robii tăi nu sunt spioni!" Iar el le-a zis: "Ba nu! Ci aţi venit să spionaţi părţile slabe ale
ţării". Ei însă au răspuns: "Noi, robii tăi, suntem doisprezece fraţi din pământul Canaan: cel mai mic e
astăzi cu tatăl nostru, iar unul nu mai trăieşte". (Ieşirea 42.8-13)
Iscodit-au fărădelegi şi au pierit când le iscodeau, ca să pătrundă înlăuntrul omului şi în adâncimea
inimii lui. (Psalmi 63.6, 7)
Mai mare este a putea ţine gândul în loc, decât a iscodi taine, chiar de a-i afla răspunsurile toate.
(Părintele Savatie Baştovoi)
A împărţi/ Auzind Iisus i-a zis: Încă una îţi lipseşte: Vinde toate câte ai şi le împarte săracilor şi vei avea comoară în
ceruri; şi vino de urmează Mie. Iar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat.
(Luca 18.22, 23)
Căci un om care a pus în lucrul lui înţelepciune şi ştiinţă şi a avut izbândă, îl împarte cu cel care n-a lucrat.
Şi aceasta aste deşertăciune şi un rău nespus de mare. Oare, ce-i rămâne omului din toată munca lui
şi din grija inimii lui cu care s-a trudit sub soare?(Ecclesiastul 2.21)
Când cel tare şi înarmat fiind îşi păzeşte curtea, avuţiile lui sunt în pace. Dar când unul mai tare decât el
vine asupra lui şi-l înfrânge, îi ia toate armele pe care se bizuia, iar prăzile de la el le împarte.
(Luca 11.21, 22)
Cel ce împarte cu hoţul îşi urăşte sufletul lui, fiindcă aude blestemul, dar nu zice nimic. (Solomon 29.24)
Dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă; dacă unul învaţă, să se sârguiască în învăţătură; dacă îndeamnă,
să fie la îndemnare; dacă împarte altora, să împartă cu firească nevinovăţie; dacă stă în frunte, să
fie cu tragere de inimă; dacă miluieşte, să miluiască cu voie bună! (Romani 12.7, 8)
Există o singură Biserică adevărată, aceea care este cu adevărat veche, în care potrivit planului lui Dumnezeu sunt adunati drepţii pentru că există un singur Dumnezeu şi un singur Domn. De aceea, se cuvine
laudă Bisericii pentru singularitatea ei, fiind o copie a principiului unic. Biserica cea Una este moştenitoarea Celui care prin fire este Unic şi pe această Biserică se silesc ereziile s-o împartă în multe biserici. Spunem deci că numai Biserica Veche şi Universală este una şi în ce priveşte fiinţa ei, si în ceea ce
priveşte începutul ei, şi în ceea ce priveşte superioritatea ei. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Inteligenţii se împart în două: buni şi răi, proştii se împart în una: răi. (Garabet Ibrăileanu)
Iubirea de Dumnezeu este înţelepciunea slăvită şi cui voieşte El, aceluia o împarte după chibzuinţa Sa.
(Ecclesiasticul 1.13)
Împarte pâinea ta cu cel flămând, adăposteşte în casă pe cel sărman, pe cel gol îmbracă-l şi nu te ascunde de cel de un neam cu tine. (Isaia 58.7)
Împarte-ţi mâncarea cu cei în nevoie şi vei vedea că mâncarea ta are gust mai bun. (Mehmet Murat
Ildan)
În ziua sfârşitului zilelor vieţii tale şi la vremea morţii, să-ţi împarţi moştenirea. (Ecclesisticul 33.28)
Mai bine să fii smerit cu cei smeriţi decât să împarţi prada cu cei mândri. (Solomon 16.19)
Nimic nu este prea dificil dacă împarţi în paşi mici ceea ce ai de făcut. (Henry Ford)
Nimiceşte-i, Doamne şi împarte limbile lor, că am văzut fărădelege şi dezbinare în cetate.(Psalmi 54.9)
O bucurie împărtăşită este o bucurie dublă, o durere împărtăşită este o jumătate de durere.
(Jacques Deval)
Şi luna, totdeauna exactă, însemnează lunile şi împarte timpul. (Ecclesiasticul 43.7)
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Zis-a Lui cineva din mulţime: Învăţătorule, zi fratelui meu să împartă cu mine moştenirea. Iar El i-a zis:
Omule, cine M-a pus pe Mine judecător sau împărţitor peste voi? (Luca 12.12, 14)
A împleti/ Atunci Dalila a zis către Samson: "Tu mă amăgeşti mereu şi-mi spui minciuni. Spune-mi drept, cu ce să
te lege?" Iar el i-a zis: "De vei împleti şapte şuviţe do păr din capul meu şi le vei prinde cu un cui de
sulul de la războiul de ţesut, atunci eu vai slăbi şi voi fi ca şi ceilalţi oameni". (Judecători 16.13)
Gura ta a înmulţit răutate şi limba ta a împletit vicleşug. (Psalmi 49.20)
Niciuna din virtuţi nu deschide singură, prin sine, uşa firii noastre, dacă nu sunt împletite toate întreolaltă.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Podoaba voastră să nu fie cea din afară: împletirea părului, podoabele de aur şi îmbrăcarea hainelor
scumpe, ci să fie omul cel tainic al inimii, întru nestricăcioasa podoabă a duhului blând şi liniştit,
care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. (I Petru 3.3, 4)
Primeşte împletirea celor bune şi a celor rele, cu gând egal şi Dumnezeu va netezi neegalităţile dintre
lucruri. (Sfântul Marcu Ascetul)
Şi împletind o cunună de spini, I-au pus-o pe cap şi în mâna Lui cea dreaptă trestie; şi, îngenunchind
înaintea Lui îşi băteau joc de El, zicând: Bucură-Te, regele iudeilor! Şi scuipând asupra Lui, au luat
trestia şi-L băteau peste cap. Iar după ce L-au batjocorit, L-au dezbrăcat de hlamidă, L-au
îmbrăcat cu hainele Lui şi L-au dus să-L răstignească. (Matei 27.29-31)
A împlini/ Ascultarea şi împlinirea cererilor. 2.14
Atunci Dumnezeu a văzut faptele lor cele de pocăinţă, că s-au întors din căile lor cele rele. Şi i-a părut
rău Domnului de prezicerile de rău pe care li le făcuse şi nu le-a împlinit. (Iona 3.10)
Atunci când cineva voieşte să-şi rânduiască viaţa după voia lui Dumnezeu, se bucură de atâta ajutor de
Sus, încât i se împlineşte tot ceea ce voieşte. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Atunci cei din Iudeea să fugă la munţi şi cei din mijlocul lui să iasă din el şi cei de prin ţarină să
nu intre în el. Căci acestea sunt zilele răzbunării, ca să se împlinească toate cele scrise.
(Luca 21.21, 22)
Binele împlinit este pricină de alt bine. (Sfinţii Părinţi)
Ca să se împlinească ce s-a zis prin Isaia proorocul care zice: "Pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; poporul care stătea în întuneric a văzut
lumină mare şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină le-a răsărit". (Matei 4.14-16)
Ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia proorocul, care zice: "Acesta neputinţele noastre a luat
şi bolile noastre le-a purtat". (Matei 8.17)
Că pe aceasta Dumnezeu a împlinit-o cu noi, copiii lor, înviindu-L pe Iisus, precum este scris şi în Psalmul al doilea: "Fiul Meu eşti Tu; Eu astăzi Te-am născut". (Faptele Apostolilor 13.33)
Căci dacă cineva este ascultător al cuvântului, iar nu şi împlinitor, el seamănă cu omul care priveşte în
oglindă faţa firii sale; s-a privit pe sine şi s-a dus şi îndată a uitat ce fel era. (Iacob 1.23, 24)
Căci Dumnezeu a pus în inimile lor să facă voia Lui şi să se întâlnească într-un gând şi să dea fiarei împărăţia lor, până se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu. (Apocalipsa 17.17)
Când îţi doreşti ceva cu adevărat, tot Universul conspiră pentru împlinirea visului tău. (Paulo Coelho)
Ceea ce n-a împlinit Adam, săvârşeşte Iisus Hristos pentru toti. 10.4
Cel care a împlinit o poruncă, să aştepte ispita pentru ea. Căci dragostea faţă de Hristos se probează
prin cele potrivnice. (Sfântul Marcu Ascetul)
Cel ce e smerit în cugetul său şi împlineşte o lucrare duhovnicească, când citeşte dumnezeieştile
Scripturi pe toate le aduce în legătură cu sine şi nu cu altul. (Sfântul Marcu Ascetul)
Conştiinţa este o carte naturală; cel ce o citeşte cu fapta, face experienţa ajutorului dumnezeiesc. Domnul
e ascuns în poruncile Sale şi cel ce-L caută pe El Îl găsesc pe măsura împlinirii lor. (Sfântul
Marcu Ascetul)
Cu cât creşti şi devii mai mare şi mai important prin creaţiile tale, cu atât îi priveşti cu mai mult respect şi
cu mai mare smerenie pe creatorii dinaintea ta. La vârsta voastră (a studenţilor cărora le vorbea),
ziceam: Eu. Eu eram cel mai mare. Când am împlinit vârsta de 25 de ani, am început să zic:
Eu şi Mozart. Astăzi, pot să spun doar: Mozart. (Charles François Gounod)
Cu neputinţă este să împlinim poruncile lui Dumnezeu, fără de răbdare şi fără rugăciune.
(Sfântul Ioan Damaschin)
Dacă ai făcut un jurământ lui Dumnezeu, nu pierde din vedere să-l împlineşti, că nebunii nu au nici o tre-
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cere; tu însă împlineşte ce ai făgăduit. (Ecclesiasticul 5.3)
Dar ei stăruiau, cerând cu strigăte mari ca El să fie răstignit, şi strigătele lor au biruit. Deci Pilat a hotărât să se împlinească cererea lor. (Luca 23.23, 24)
Daţi deci tuturor cele ce sunteţi datori: celui cu darea, darea; celui cu vama, vamă; celui cu teama, teamă;
celui cu cinstea, cinste. Nimănui cu nimic nu fiţi datori, decât cu iubirea unuia faţă de altul; că cel care
iubeşte pe aproapele a împlinit legea. (Romani 13.7, 8)
De ce vorbiţi deşertăciuni şi nu împliniţi ceea ce vi s-a poruncit? (înecarea sfântului) Eu văd ceea ce voi
nu puteţi vedea. Iată, de faţă stau în slavă cei ce au venit să mă primească. Şi aşa a fost încununat
de îngeri în mucenicia sa Sfântul Sava de la Buzău la anul 372.
Desfătează-te în Domnul şi îţi va împlini ţie cererile inimii tale. (Psalmi 36.4)
Doamne, ajută-mă ca rugăciunea pe care o fac să se împlinească după voia Ta cea sfântă. 9.4
Dorinţa împlinită mulţumeşte sufletul, iar depărtarea de rău este urâciune pentru cei nebuni.
(Solomon 13.19)
După ce au răstignit pe Iisus, ostaşii au luat hainele Lui şi le-au făcut patru părţi, fiecărui ostaş câte o parte,
şi cămaşa. Dar cămaşa era fără cusătură, de sus ţesută în întregime. Deci au zis unii către alţii: Să n-o
sfâşiem, ci să aruncăm sorţii pentru ea, a cui să fie; ca să se împlinească Scriptura care zice: "Împărţit-au hainele Mele loruşi, şi pentru cămaşa Mea au aruncat sorţii". Aşadar ostaşii acestea au făcut.
(Ioan 19.23, 24)
Iar El, răspunzând, a zis către ei: Mama mea şi fraţii Mei sunt aceştia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu
şi-l îndeplinesc. (Luca 8.21)
Împlinirea poruncilor ascunde o taină adâncă, dumnezeiască. 9.19
În ceasul acela, a zis Iisus mulţimilor: Ca la un tâlhar aţi ieşit cu săbii şi cu ciomege, ca să Mă prindeţi. În
fiecare zi şedeam în templu şi învăţam şi n-aţi pus mâna pe Mine. Dar toate acestea s-au făcut ca să
se împlinească Scripturile proorocilor. Atunci toţi ucenicii, lăsându-L, au fugit. (Matei 26.55, 56)
În credinţă ne întâlnim cu Dumnezeu şi trăim cu El. Răsplata imediată a acestei trăiri este o bucurie sfântă, religioasă. E bucuria unui dor împlinit, bucuria vederii fiinţei cele dragi, bucuria negrăită a întâlnirii
cu Dumnezeu. (Părintele Ilarion Felea)
Învăţaţi de la smochin pilda: Când mlădiţa lui se face fragedă şi înfrunzeşte, cunoaşteţi că vara este aproape. Tot aşa şi voi, când veţi vedea împlinindu-se aceste lucruri, să ştiţi că El este aproape, lângă uşi.
(Marcu 13.28, 29)
Jertfeşte lui Dumnezeu jertfă de laudă şi împlineşte Celui Preaînalt făgăduinţele tale. (Psalmi 49.15)
Lumina care luminează în sfeşnicul cel sfânt, aşa este un chip frumos pe un trup bine împlinit.
(Eccelsiasticul 26.19)
Mai bine să nu făgăduieşti decât să nu împlineşti ce ai făgăduit. (Ecclesiasticul 5.4)
Multe puneri la cale frământă inima omului, dar numai sfatul Domnului se împlineşte. (Solomon 19.21)
Odihna sufletelor n-o găsiţi în nimic altceva decât în sporul duhovnicesc şi în desăvârşirea voastră, ca şi în
împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)
Oricine împlineşte o activitate în folosul comunităţii creştine săvârşeşte o liturghie.
. (Sfântul Teodor Studitul)
Prin porunci, Domnul face nepătimaşi pe cei care le împlinesc, iar prin dumnezeieştile dogme le dăruieşte
luminarea cunoştinţei. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Raiul este bucuria comuniunii de iubire a oamenilor cu Dumnezeu şi cu semenii lor, iar iadul este suferinţa
neîmplinirii sau durerea vidului spiritual din sufletul omului, pentru că nu a răspuns iubirii milostive
a lui Dumnezeu cât timp a trăit pe pământ. (Patriarhul Daniel)
Să ne rânduim viaţa după voia lui Dumnezeu, pentru că numai aşa ni se pot împlini dorinţele, mai ales
cele care ţin de viaţa veşnică şi de bucuria sufletească. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc. (Matei 5.17)
Săvârşirea la timp a faptelor bune constituie cel mai mare bine al vieţii omeneşti. Este cu adevărat singurul
bine, bucurie neîntreruptă pe care ţi-o dau faptele bune. Căci împlinirea poruncilor bucură întru
nădejde pe făcătorul faptelor bune. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Sfinţenia este împlinirea umanului. (Nichifor Crainic)
Şi vor cădea de ascuţişul săbiei şi vor fi duşi robi la toate neamurile, şi Ierusalimul va fi călcat în picioare
de neamuri, până ce se vor împlini vremurile neamurilor. (Luca 21.24)
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Şi zicând: S-a împlinit vremea şi s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie.
(Marcu 1.15)
Tinerii ştiu destule lucruri pentru a fi prudenţi, şi totuşi încearcă să realizeze imposibilul; şi îşi împlinesc
dorinţa, generaţie după generaţie. (Pearl Sydensricker Buck)
Ultima împlinire, dincolo de moarte. 5.17
Zis-a Domnul către Moise: "Dar, oare, mâna Domnului e scurtă? Acum vei vedea de se va împlini sau
nu cuvântul Meu". Atunci a ieşit Moise şi a spus poporului cuvintele Domnului, a adunat şaptezeci de
bărbaţi dintre bătrânii poporului şi i-a pus împrejurul cortului. Şi S-a pogorât Domnul în nor şi a vorbit
cu el; şi a luat din duhul care era peste el şi a pus peste cei şaptezeci de bărbaţi căpetenii. Îndată însă
cum a odihnit duhul peste ei, au început a prooroci, dar apoi au încetat. Doi dintre bărbaţi însă au rămas în tabără: pe unul îl chema Eldad şi pe celălalt îl chema Medad. Şi a odihnit şi peste ei duhul, căci
erau din cei înscrişi, dar nu veniseră la cort, şi au proorocit şi ei acolo în tabără. Atunci a alergat un tânăr şi a spus lui Moise, zicând: "Eldad şi Medad proorocesc în tabără". (Numerii 11.23-27)
A împrumuta/ Bun este bărbatul care se îndură şi împrumută; îşi rânduieşte vorbele sale cu judecată, că în veac nu
se va clinti. (Psalmi 111.5)
Cel care face milostenie împrumută pe aproapele său; şi cel care dă din punga sa, ţine poruncile.
Împrumută pe aproapele tău în vremea lipsei lui; şi iarăşi înapoiază aproapelui la vremea sa.
(Ecclesiasticul 29.1, 2)
Celui care cere de la tine, dă-i; şi de la cel ce voieşte să se împrumute de la tine, nu întoarce faţa ta.
(Matei 5.42)
Geniul, ca şi Soarele de darnic, împrumută şi altora lumina sa. (Carmen Sylva, poetă şi prima
regină a României)
"În anul al şaptelea vei face iertare. Iertarea însă va fi aceasta: tot împrumutătorul, care dă împrumut aproapelui său, să ierte datoria şi să n-o mai ceară de la aproapele său sau de la fratele său,
că s-a vestit iertarea în cinstea Domnului Dumnezeului tău. (Deutoronomul 15.1, 2)
Lumea e ca o oglindă; înapoiază ceea ce-i împrumuţi. (Proverb englezesc)
Norocul nu dă nimic, el doar împrumută pentru un timp. (Jean de la Bruyère)
Norocul nu se dăruieşte niciodată; el se dă numai cu împrumut. (Proverb suedez)
Nu da împrumut omului celui mai tare decât tine; şi de-l vei împrumuta, socoteşte împrumutul ca
pierdut. (Ecclesiasticul 8.12)
Nu te sărăci, făcând ospeţe din împrumut, când n-ai nimic în pungă. (Ecclesiasticul 18.33)
Şi ajungând la Iordan, s-au apucat de tăiat copaci. Şi când a prăvălit unul o bârnă, i-a căzut toporul în
apă şi a strigat acela şi a zis: "Ah, stăpânul meu! Acesta îl luasem împrumut!" A zis omul lui Dumnezeu: "Unde a căzut?" Şi acela i-a arătat locul. Iar Elisei a tăiat o bucată de lemn şi, aruncând-o
acolo, a ieşit toporul deasupra. Apoi a zis: "Ia-ţi-l!" Şi acela a întins mâna şi l-a luat.
(IV Regi 6.4-6)
Şi dacă daţi împrumut celor de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai. (Luca 6.34)
Un ziar este o bibliotecă de împrumut cu hipertensiune. (Bugs Baer)
A înceta/ A te apropia neîncetat de perfecţiunea absolută este o nevoie înnăscută, o necesitate impusă omului, este
o datorie. (Marie d’Agoult)
A trăi fără speranţă înseamnă să încetezi să trăieşti. (Dostoievski)
A uita este marele secret al firilor tari şi creatoare, a uita asemenea naturii care nu-şi cunoaşte trecutul,
care reîncepe neîncetat tainele zămislirilor ei neobosite. (Honoré de Balzac)
Alungă pe cel batjocoritor şi cearta va lua sfârşit şi pricina şi defăimarea vor înceta. (Solomon 22.10)
Atunci regele a dat poruncă să aducă pe Daniel şi 1-a aruncat în groapa cu lei. După acestea regele a
prins a grăi şi a zis lui Daniel: "Dumnezeul tău pe Care tu Îl cinsteşti fără încetare, Acela te va scăpa!"
Apoi s-a adus o piatră care a fost pusă peste gura gropii, iar regele a pecetluit-o cu inelul său şi cu
inelul dregătorilor săi, aşa ca nimic să nu se schimbe cu privire la Daniel. (Daniel 6.17, 18)
Atunci sluga lui Avraam a alergat înaintea ei şi i-a zis: "Dă-mi să beau puţină apă din urciorul tău!" Iar ea a
zis: "Bea, domnul meu!" Şi îndată şi-a lăsat urciorul pe braţe şi i-a dat să bea apă până a încetat de
a mai bea. (Facerea 24.17, 18)
Bucuraţi-vă pururea. Rugaţi-vă neîncetat. Daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumne-
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zeu, întru Hristos Iisus, pentru voi. (I Tesaloniceni 5.16-18)
Dar, pe când ei vâsleau, El a adormit. Şi s-a lăsat pe lac o furtună de vânt, şi corabia se umplea de apă şi
erau în primejdie. Şi, apropiindu-se, L-au deşteptat, zicând: Învăţătorule, Învăţătorule, pierim. Iar El,
sculându-Se, a certat vântul şi valul apei şi ele au încetat şi s-a făcut linişte. Şi le-a zis: Unde este credinţa voastră? Iar ei, temându-se, s-au mirat, zicând unii către alţii: Oare cine este Acesta, că porunceşte şi vânturilor şi apei, şi-L ascultă? (Luca 8.23-25)
De-ar fi să-mi zdrobeşti toate oasele, nu voi înceta să mărturisesc că numai credinta în Hristos duce pe
oameni la mântuire. (Sfântul Sfinţit Mucenic Teodot, episcopul Chiriniei)
Dragostea nu cade niciodată. Cât despre proorocii - se vor desfiinţa; darul limbilor va înceta; ştiinţa se va
sfârşi; pentru că în parte cunoaştem şi în parte proorocim. Dar când va veni ceea ce e desăvârşit,
atunci ceea ce este în parte se va desfiinţa. (I Corinteni 13.8-10)
Glasul cel plin de veselie al lirei a încetat, chiotele zgomotoase nu mai sunt, încetat-a glasul harpei. La
cântec nu se mai bea, şi amar este vinul pentru băutor. Cetatea pustiită este în ruină, intrarea fiecărei case este închisă. (Isaia 24.8-10)
Iar când a încetat de a vorbi, i-a zis lui Simon: Mână la adânc, şi lăsaţi în jos mrejele voastre, ca să
pescuiţi. (Luca 5.4)
Iar Saul - care se numeşte şi Pavel - plin fiind de Duh Sfânt, a privit ţintă la el, şi a zis: O, tu cel plin de toată viclenia şi de toată înşelăciunea, fiule al diavolului, vrăjmaşule a toată dreptatea, nu vei înceta de a
strâmba căile Domnului cele drepte? Şi acum, iată mâna Domnului este asupra ta şi vei fi orb, nevăzând soarele până la o vreme. Şi îndată a căzut peste el pâclă şi întuneric şi, dibuind împrejur, căuta
cine să-l ducă de mână. (Faptele Apostolilor 13.9-11)
Încetează, fiul meu, să asculţi ademenirea şi să te laşi îndepărtat de învăţăturile înţelepte.
(Solomon 19.27)
Îndeletniciţi-vă cu rugăciuni neîncetate. (Sfântul Ignatie Teoforul)
Mântuitorul spunea în predica de pe munte: Ajunge zilei răutatea ei. Aici se înţelege prin răutate grija, munca şi necazurile, care se repetă zilnic fără încetare, destul deci pentru o singură zi, aşa ca să nu mai
adăugăm şi grija zilei de mâine, s-o încărcăm prea mult încât să nu putem avea posibilitatea îndeletnicirii şi cu lucruri spirituale. Nu numai vicleşugul este numit răutate, ci şi cele amintite mai sus
(Teologul Teoclitos)
Natura se însufleţeşte şi se împuterniceşte printr-o neîncetată mişcare. (Comenius)
Privind fără-ncetare prostia omenească / De lung urât cuprinsă, Eternitatea cască. (Vasile Alecsandri)
Rugăciunea neîncetată 11.15
Să ne aducem aminte neîncetat de moarte, să ne supraveghem imaginaţia pentru ca satana să nu poată
făuri gânduri mincinoase. (Sfântul Isihie Sinaitul)
Să nu încetăm de a face binele, căci vom secera la timpul său, dacă nu ne vom lenevi. (Galateni 6.9)
Sărutare nu Mi-ai dat; ea însă de când am intrat, n-a încetat să-Mi sărute picioarele. Cu untdelemn capul Meu nu l-ai uns; ea însă cu mir Mi-a uns picioarele. (Luca 7.45, 46)
Se pare că viaţa şi speranţa trebuie să înceteze împreună. (Anne Brontë)
Şi îndată izvorul sângelui ei a încetat şi ea a simţit în trup că s-a vindecat de boală. Şi îndată, cunoscând
Iisus în Sine puterea ieşită din El, întorcându-Se către mulţime, a întrebat: Cine s-a atins de Mine?
(Marcu 5.29, 30)
A închide/ A ştiut să se umilească decât să spună adevărul. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului, despre Iosif cel
Tânăr, când a fost condamnat la închisoare)
Când vă rugaţi, închideţi uşa cămării voastre şi rugaţi-vă în duh şi în adevăr. 2.13
Cea mai rea închisoare este o inimă închisă. (Papa Ioan-Paul-II)
Cel ce deschide o şcoală închide o temniţă. (Victor Hugo)
Chiar şi nebunul, când tace, trece drept înţelept; când închide gura este asemenea unui om cuminte.
(Solomon 17.28)
Dacă Dumnezeu îţi închide o uşă, îţi deschide o fereastră. (Proverb rusesc)
Iar cine are bogăţia lumii acesteia şi se uită la fratele său care este în nevoie şi îşi închide inima faţă de el,
cum rămâne în acela dragostea lui Dumnezeu? (I Ioan 3.17)
Închide uşa chiliei tale oamenilor, uşa buzelor tale cuvintelor, şi uşa gândurilor tale duhurilor necurate. 3.1
Judecă, Doamne, pe cei ce-mi fac mie strâmbătate; luptă împotriva celor ce se luptă cu mine; apucă arma
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şi pavăza şi scoală-Te întru ajutorul meu; scoate sabia şi închide calea celor ce mă prigonesc; spune
sufletului meu: "Mântuirea ta sunt Eu!" (Psalmi 34.1-3)
Nimeni din cei care nu şi-au şters aici pe pământ păcatele, nu poate scăpa dincolo de pedeapsă; ci după
cum cei din închisori sunt duşi cu lanţurile lor la tribunal, tot aşa toate sufletele, când pleacă de aici,
sunt duse la înfricoşătorul scaun de judecată, având în jurul lor fel de fel de lanţuri de păcate.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Omul: simbol al veşniciei închis în timp. (Thomas Carlyle)
Rugăciunea este cheia dimineţii şi zăvorul serii. (Mahatma Gandhi)
Smerenia deschide poarta harului lui Dumnezeu, mândria ne închide în noi înşine. 8.1
Sufletele care nu-şi destăinuie tainele niciodată… sunt ca odăile cu ferestre închise, care nu se aerisesc.
(Octavian Goga)
Supuneţi-vă, pentru Domnul, oricărei orânduiri omeneşti, fie împăratului, ca înalt stăpânitor, fie dregătorilor, ca unora ce sunt trimişi de el, spre pedepsirea făcătorilor de rele şi spre lauda făcătorilor de bine;
căci aşa este voia lui Dumnezeu, ca voi, prin faptele voastre cele bune, să închideţi gura oamenilor
fără minte şi fără cunoştinţă. (I Petru 2.13-15)
Şi deşteptându-se temnicerul şi văzând deschise uşile temniţei, scoţând sabia, voia să se omoare, socotind
că cei închişi au fugit. Iar Pavel a strigat cu glas mare, zicând: Să nu-ţi faci nici un rău, că toţi suntem
aici. Iar el, cerând lumină, s-a repezit înăuntru şi, tremurând de spaimă, a căzut înaintea lui Pavel şi a
lui Sila; şi scoţându-i afară (după ce pe ceilalţi i-a zăvorât la loc), le-a zis: Domnilor, ce trebuie să
fac ca să mă mântuiesc? (Faptele Apostolilor 16.27-30)
Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că închideţi împărăţia cerurilor înaintea oamenilor; că voi nu
intraţi, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi. (Matei 23.13)
A încredinţa/ Această poruncă îţi încredinţez, fiule Timotei, ca potrivit proorociilor făcute mai înainte asupra ta, să
te lupţi lupta cea bună, după cuvântul lor. (I Timotei 1.18)
Atunci a zis Domnul către Aaron: "Mergi în întâmpinarea lui Moise în pustie!" Şi s-a dus acesta şi s-a
întâlnit cu el în muntele lui Dumnezeu şi s-au sărutat amândoi. Atunci a spus Moise lui Aaron toate
cuvintele Domnului, pe care i le poruncise, şi toate semnele ce-i încredinţase să facă. După aceea
s-au dus Moise şi Aaron şi au adunat pe toţi bătrânii fiilor lui Israel şi le-a spus Aaron toate cuvintele pe care le grăise Domnul lui Moise, şi a făcut Moise semne înaintea poporului; şi poporul a
crezut şi s-a bucurat că a cercetat Domnul pe fiii lui Israel şi a văzut necazurile lor şi, plecându-se,
s-au închinat. (Ieşirea 4.27-31)
Când soarele s-a întunecat; iar catapeteasma templului s-a sfâşiat pe la mijloc. Şi Iisus, strigând cu glas
tare, a zis: Părinte, în mâinile Tale încredinţez duhul Meu. Şi acestea zicând, Şi-a dat duhul. Iar sutaşul, văzând cele ce s-au făcut, a slăvit pe Dumnezeu, zicând: Cu adevărat, Omul Acesta drept a
fost. (Luca 23.45-47)
Cel ce încredinţează solia în mâna celui nebun îşi taie picioarele şi bea nedreptate. (Solomon 26.6)
Dar Dumnezeu, trecând cu vederea veacurile neştiinţei, vesteşte acum oamenilor ca toţi de pretutindeni
să se pocăiască, pentru că a hotărât o zi în care va să judece lumea întru dreptate, prin Bărbatul pe
care L-a rânduit, dăruind tuturor încredinţare, prin Învierea Lui din morţi. Şi auzind despre învierea morţilor, unii l-au luat în râs, iar alţii i-au zis: Te vom asculta despre aceasta şi altădată. Astfel
Pavel a ieşit din mijlocul lor. Iar unii bărbaţi, alipindu-se de el, au crezut, între care şi Dionisie Areopagitul şi o femeie cu numele Damaris, şi alţii împreună cu ei. (Faptele Apostolilor 17.30-34)
De foarte mare trebuinţă ne este încrederea în Hristos, care ne dăruieşte nădejdea, apoi rugăciunea şi
din rugăciune încredinţarea de ajutorul dumnezeiesc. Toate acestea rezultă din cuvintele:
Toate câte veţi cere, rugându-vă cu credinţă, veţi primi. ….. (Sfântul Isihie)
Dintre dracii care care se împotrivesc lucrării noastre, cei dintâi, care se ridică la luptă, sunt cei încredinţaţi cu poftele lăcomiei pântecelui. Toţi ceilalţi vin după aceştia să ia în primire pe cei răniţi
de ei. Căci este cu neputinţă să cadă cineva în mâinile duhului curviei, dacă n-a fost doborât întâi de lăcomia pântecelui. (Evagrie Ponticul)
Iar David a răspuns preotului Ahimelec: "Regele mi-a încredinţat o taină şi mi-a zis: Să nu ştie nimeni
pentru ce te-am trimis şi ce însărcinare ţi-am dat. De aceea mi-am lăsat oamenii într-un loc anumit.
Dă-mi dar ce ai la îndemână, vreo cinci pâini, sau ce se va găsi!" Preotul însă a răspuns lui David
şi i-a zis: "Pâine obişnuită n-am la îndemână, dar este pâine sfinţită; dacă oamenii tăi s-au înfrânat de
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la femei, pot să mănânce". Iar David a răspuns preotului şi i-a zis: "Femei n-am avut cu noi nici ieri,
nici alaltăieri, de când am plecat, şi vasele (trupurile) oamenilor sunt curate; deşi călătoria nu este
după orânduială religioasă, pâinea va rămâne curată în vasele (trupurile) lor". Şi i-a dat preotul pâinea sfinţită, căci nu avea altă pâine, afară de pâinile punerii înainte, care fuseseră luate de la faţa
Domnului, ca să se pună în locul lor pâini proaspete. (I Regi 21.2-6)
Începutul înţelepciunii este frica de Dumnezeu şi cu cei credincioşi ea se formează o dată în sânul mamei. Între oameni ea şi-a pus temelie veşnică şi seminţiei lor se încredinţează.
(Ecclesiasticul 1.14)
„La un moment dat, Dumnezeu a venit să mă caute, iar eu L-am primit. Am pus în paranteză tot ce ştiam despre religii şi I-am încredinţat existenţa mea. Am hotărât să devin creştin, dar creştin-ortodox, influenţat de Lossky şi de Părinţi, pe care acesta îi preda cu o mare claritate“, mărturisea adesea Olivier Clément studenţilor, prietenilor sau jurnaliştilor, dar fără să omită trecutul său.
(Ziarul Lumina din 23.12.2014)
Neam care nu şi-a îndreptat inima sa şi nu şi-a încredinţat lui Dumnezeu duhul său. (Psalmin 77.11)
Şi binevestind cetăţii aceleia şi făcând ucenici mulţi, s-au înapoiat la Listra, la Iconiu şi la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor, îndemnându-i să stăruie în credinţă şi (arătându-le) că prin multe suferinţe
trebuie să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu. Şi hirotonindu-le preoţi în fiecare biserică, rugându-se
cu postiri, i-au încredinţat pe ei Domnului în Care crezuseră. (Faptele Apostolilor 14.21-23)
Şi Iisus, strigând cu glas tare, a zis: Părinte, în mâinile Tale încredinţez duhul Meu. Şi acestea zicând,
Şi-a dat duhul. (Luca 23.46)
Şi tot poporul auzind, şi vameşii s-au încredinţat de dreptatea lui Dumnezeu, botezându-se cu botezul lui Ioan. (Luca 7.29)
A încurca/ Am fost instruit să devin electrician. Probabil că am încurcat firele undeva de-a lungul traseului.
(Elvis Presley)
Căci dacă, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoaşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iarăşi se încurcă în acestea, ei sunt învinşi; li s-au făcut cele de pe urmă mai rele decât
cele dintâi. Căci mai bine era pentru ei să nu fi cunoscut calea dreptăţii, decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă, dată lor. Cu ei s-a întâmplat adevărul din zicală: Câinele se
întoarce la vărsătura lui şi porcul scăldat la noroiul mocirlei lui. (II Petru 2.20-22)
Când s-a întâlnit Abesalom cu oamenii lui David, era călare pe un catâr. Când catârul a fugit cu el pe sub
crăcile unui stejar mare, părul lui Abesalom s-a încurcat în crengile stejarului şi el a rămas spânzurat
în văzduh, iar catârul de sub el s-a dus înainte. Atunci cineva a văzut aceasta şi a spus lui Ioab,
zicând: "Iată, am văzut pe Abesalom spânzurat de un stejar". (II Regi 18.8, 9)
Dacă nu poţi să-l ajuţi, cel puţin nu-l încurca. (Proverb arab)
Mai bine sărac curat decât negustor încurcat. (Proverb)
Omul de acţiune nu se încurcă în teorie. (Petre Pandrea)
Să nu te temi prea mult de contradicţii. Te cam încurcă, e adevărat, dar sunt sănătoase.
(Roger Martin du Gard)
Suferă împreună cu mine, ca un bun ostaş al lui Hristos Iisus. Nici un ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii, ca să fie pe plac celui care strânge oaste. Iar când se luptă cineva, la jocuri, nu ia cununa, dacă
nu s-a luptat după regulile jocului. (II Timotei 2.3-5)
Şi ridicându-şi Avraam ochii, a privit, şi iată la spate un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiş. Şi ducându-se, Avraam a luat berbecul şi l-a adus jertfă în locul lui Isaac, fiul său. Avraam a numit locul acela Iahve-ire, adică, Dumnezeu poartă de grijă şi de aceea se zice astăzi: "În munte Domnul
Se arată". (Facerea 22.13, 14)
Un om de spirit ar fi adeseori foarte încurcat lipsit de tovărăşia proştilor. (La Rochefoucauld)
Universul mă încurcă şi nu pot gândi măcar, că ar putea exista ceasul fără un ceasornicar. (Voltaire)
A îndemna/ Că povaţa este un sfeşnic bun şi legea o lumină, iar îndemnurile care dau învăţătură sunt calea vieţii.
(Solomon 6.23)
Dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă; dacă unul învaţă, să se sârguiască în învăţătură; dacă îndeamnă,
să fie la îndemnare; dacă împarte altora, să împartă cu firească nevinovăţie; dacă stă în frunte, să fie
cu tragere de inimă; dacă miluieşte, să miluiască cu voie bună! (Romani 12.7, 8)
Dacă cezarul, sau împăratul am zice noi, te-ar înrudi cu el, şi te-ar ridica în rang, cine nu s-ar teme atunci
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de persoana ta? Iar acum, când ai devenit fiul lui Dumnezeu, nu ai respect faţă de tine şi înalta ta valoare, călcând-o în picioare prin nesăbuitele tale îndemnuri dobitoceşti şi prin atracţiile păcătoase?
(Epictet)
De ce nu am ascultat de îndemnul dascălilor mei şi spre cei ce mă învăţau n-am plecat urechea mea?
(Solomon 5.13)
Foamea îndeamnă pe lucrător la muncă, fiindcă gura lui îl sileşte. (Solomon 16.26)
Iar prăznuind Irod ziua lui de naştere, fiica Irodiadei a jucat în mijloc şi i-a plăcut lui Irod. De aceea, cu
jurământ i-a făgăduit să-i dea orice va cere. Iar ea, îndemnată fiind de mama sa, a zis: Dă-mi,
aici pe tipsie, capul lui Ioan Botezătorul. (Matei 14.6-8)
Întocmai ca vulturul care îndeamnă la zbor puii săi şi se roteşte pe deasupra lor, întinzându-şi aripile,
a luat pe Israel şi l-a dus pe penele sale. (Deutoronom 32.10)
Nevoia este îndemn către idee, şi ideea, îndemn către acţiune. (John Ernst Steinbeck)
Păzeşte, fiule, povaţa tatălui tău şi nu lepăda îndemnul maicii tale. (Solomon 6.20)
Pentru vindecarea deprimării, Ziditorul tuturor şi Doctorul sufletelor, Dumnezeu, singurul care cunoaşte
bine rănile sufletului ne îndeamnă nu să rupem legăturile cu oamenii, ci să tăiem relele găsite în
interior. Deprimarea se vindecă prin cercetarea oamenilor evlavioşi. (Sfântul Ioan Casian)
Să nu vă îndepărtaţi de Hristos, căci este o fericire a suferi pentru El. (Sfântul Mucenic Trifon a refuzat
să aducă jertfă zeilor şi-i îndemna şi pe ceilalţi creştini să nu se îndepărteze de Hristos. A murit în
urma torturilor în anul 202)
Şi aţi uitat îndemnul care vă grăieşte ca unor fii: "Fiul meu, nu dispreţui certarea Domnului, nici nu te
descuraja, când eşti mustrat de El. (Evrei 12.5)
Şi binevestind cetăţii aceleia şi făcând ucenici mulţi, s-au înapoiat la Listra, la Iconiu şi la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor, îndemnându-i să stăruie în credinţă şi (arătându-le) că prin multe suferinţe
trebuie să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu. Şi hirotonindu-le preoţi în fiecare biserică, rugându-se
cu postiri, i-au încredinţat pe ei Domnului în Care crezuseră. (Faptele Apostolilor 14.21-23)
Şi din îndemnul Duhului a venit la templu; şi când părinţii au adus înăuntru pe Pruncul Iisus, ca să facă
pentru El după obiceiul Legii, el L-a primit în braţele sale şi a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis:
Acum slobozeşte pe robul Tău, după cuvântul Tău, în pace, că ochii mei văzură mântuirea Ta,
pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă
poporului Tău Israel. (Luca 2.27-32)
Şi trecând multă vreme şi plutirea fiind periculoasă, fiindcă trecuse şi postul (sărbătorii Ispăşirii, care se
ţinea la evrei toamna), Pavel îi îndemna, zicându-le: Bărbaţilor, văd că plutirea va să fie cu necaz
şi cu multă pagubă, nu numai pentru încărcătură şi pentru corabie, ci şi pentru sufletele noastre.
(Faptele Apostolilor 27.9, 10)
Tu, împărate, ne prigoneşti, dar noi ne rugăm pentru tine, fiindcă tu eşti stăpânit de duh rău şi de aceea
duhurile diavoleşti te îndemnă să ne persecuţi pe noi. Dar noi ne rugăm pentru tine, ca duhul
rău care este în tine, care te îndemnă să ne prigoneşti, să se elibereze, să plece de la tine.
(Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful spunea împăratului roman persecutor aceste cuvinte)
Vă îndemn, deci, fraţilor, pentru îndurările lui Dumnezeu, să înfăţişaţi trupurile voastre ca pe o jertfă vie,
sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, ca închinarea voastră cea duhovnicească, şi să nu vă potriviţi cu
acest veac, ci să vă schimbaţi prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi care este voia lui Dumnezeu, ce
este bun şi plăcut şi desăvârşit. (Romani 12.1, 2)
A îndrepta/ A fi om al vremii tale înseamnă şi a îndrepta relele vremii tale, nu a te adapta la ele sau a le promova.
(Mitropolitul Antonie Plămădeală)
Aceştia s-au împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am sculat şi ne-am îndreptat. (Psalmi 19.9)
Care S-a dat pentru păcatele noastre şi a înviat pentru îndreptarea noastră. (Romani 4.25)
Că înţelepciunea îndreptăţeşte numele ei şi nu la mulţi este arătată. (Ecclesiasticul 6.23)
Căci dacă Avraam s-a îndreptat din fapte, are de ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu.
(Romani 4.2)
Ceea ce este strâmb nu se poate îndrepta şi ceea ce lipseşte nu se poate număra. (Ecclesiastul 1.15)
Cel care iubeşte aurul nu se va îndrepta şi cel care aleargă după stricăciune se va sătura de ea.
(Ecclesiasticul 31.5)
Cu o memorie omenească se pot face lucruri uimitoare, dacă o îndrepţi către un singur domeniu de ac-
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tivitate. (Mark Twain)
Dacă văd o nedreptate şi nu fac nimic să o îndrept, sunt laş. (Confucius)
Dar pentru că firea omenescă este trândavă şi se îndreaptă mai degrabă spre tihnă şi plăceri, de aceea
Stăpânul cel iubitor de oameni, ca un Tată iubitor a dat leacul postului, ca să ne desprindă şi de plăceri şi să ne şi ducă de la grijile lumeşti la lucrarea celor duhovniceşti. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
De morţi nu te teme, ci de vii fugi şi te îndreaptă mai mult spre rugăciune. (Avva Chiru)
De va fi unul vârtos la cerbice, minune va fi de se va îndrepta. (Ecclesiasticul 16.12)
Doamne, povăţuieşte-mă întru dreptatea Ta din pricina duşmanilor mei! Îndreptează înaintea mea
calea Ta. (Psalmi 5.8)
Dumnezeu şi conştiinţa ştiu cele ascunse ale fiecăruia, deci prin aceasta să primim îndreptarea.
(Sfântul Marcu Ascetul)
El a zis: Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie: "Îndreptaţi calea Domnului", precum a zis Isaia proorocul. (Ioan 1.23)
Evanghelia de astăzi (Întoarcerea Fiului risipitor, Luca 15.11-32) este în acelaşi timp, Evanghelia iertării păcătosului pocăit şi a îndreptării credinciosului neiertător. (Patriarhul Daniel)
Inteligenţa nu înseamnă să nu faci greşeli, ci să vezi repede cum poţi să le îndrepţi. (Bertolt Brecht)
Lipsa mustrărilor de conştiinţă, în tot ce facem, e semnul unei inimi învârtoşate, al unui obicei al omului
de a se îndreptăţi pe sine însuşi, şi de a-l critica pe aproapele sau pe Dumnezeu 9.14
Mânia celui nedrept nu poate să aibă îndreptăţire, că iuţimea mâniei lui cădere îi este.
(Ecclesiasticul 1.21)
Nu trebuie să criticăm cu trufie, ci să îndreptăm cu dragoste. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Păstrează trupul acesta curat şi nepătat, ca duhul care locuieşte în el să dea mărturie de el şi să fie
îndreptăţit trupul tău. Vezi să nu se suie la inima ta gândul că trupul acesta este stricăcios
şi să-l supui vreunei întinăciuni. Dacă-ţi întinezi trupul, întinezi şi Duhul cel Sfânt, iar dacă
întinezi trupul nu vei trăi. (Herma, autorul scrierii “Păstorul”)
Pe lângă porţi, în împrejurimile cetăţii, la intrarea porţilor, strigă tare: "Către voi, oamenilor, se îndreaptă strigătul meu şi glasul meu către voi, fii ai oamenilor. Voi, cei simpli, învăţaţi cuminţenia şi voi,
cei nebuni, înţelepţiţi-vă! (Solomon 8.3-5)
Pocăinţa e îndreptată mai mult spre bucurie decât spre întristare. Pocăinţa nu este un accent de remuşcări şi autocompătimiri, ci o convertire, o recentrare a întregii noastre vieţi pe Sfânta Treime. Căinţa nu
înseamnă privirea în jos la imperfecţiunile proprii, ci în sus spre iubirea lui Dumnezeu. Să priveşti nu
ceea ce n-ai reuşit să fii, ci ceea ce poţi încă deveni cu harul lui Hristos. (Mitropolitul Kallistos Ware)
Prin deznădejde, omul îşi taie orice putinţă de îndreptare. 9.21
Prin suferinţă se îndreaptă purtările oamnenilor. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Smerenia devine virtute când îndreaptă slăbiciunile, nu când doar le afirmă şi le cocoloşeşte. 7.1
Şi certarea Ta m-a îndreptat până în sfârşit, şi certarea Ta însăşi mă va învăţa. (Psalmi 7.39)
Şi el, ridicându-şi ochii, a zis: zăresc oamenii; îi văd ca pe nişte copaci umblând. După aceea a pus iarăşi
mâinile pe ochii lui, şi el a văzut bine şi s-a îndreptat, căci vedea toate, lămurit. (Marcu 8.24, 25)
Şi s-au îndreptat faptele lui Iosia înaintea Domnului lui, cu inimă plină de evlavie. (III Ezdra 1.21)
Toţi am fost creaţi capabili să dobândim virtutea, dar prin învăţătură şi exerciţiu unul se apropie mai mult
de ea, altul mai puţin . De aceea unii ajung până la o virtute desăvârşită, alţii ajung până la o oarecare
virtute, iar alţii, pentru că nu şi-au dat niciun interes, deşi prin firea lor erau în stare, s-au îndreptat
spre fapte contrarii. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Trupul poate să supravieţuiscă şi fără carne şi toate celelalte. Problema pleacă tot din mintea noastră;
acolo se petrec dorinţele de a mânca de frupt în zi de post şi tot acolo se găsesc şi argumentele
pentru care am fi îndreptăţiţi să nu postim. Aşa dar, să ne cercetăm fiecare şi să vedem ceea ce
putem face şi ce nu. … (vezi Trupul/)
Umblă pe pământ, iar vieţuirea să ţi-o ai în ceruri. Îndreaptă-ţi privirea în jos, iar sufletul în sus.
(Fericitul Augustin)
Un om trebuie să fie destul de mare să-şi recunoască greşelile, suficient de deştept ca să înveţe din ele
şi îndeajuns de tare ca să le îndrepte. (Alphonse Allais)
Vom putea goni din noi tristeţea numai având privirea îndreptată spre lucrurile veşnice.
(Sfântul Ioan Casian)

191/782
Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa, decât acela. Fiindcă oricine se înalţă pe sine se
va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa. (Luca 18.14)
Zis-a Avva Xantie: Tâlharul pe cruce era şi cu un cuvânt s-a îndreptat, iar Iuda apostol împreună era
numărat şi într-o noapte a pierdut toată osteneala, coborându-se din cer în iad.
Drept aceea, nimeni făcând bine să nu se fălească, fiindcă toţi cei ce au nădăjduit în sineşi au căzut.
A îndupleca/ Crezi tu, rege Agripa, în prooroci? Ştiu că crezi. Iar Agripa a zis către Pavel: Cu puţin de nu mă îndupleci să mă fac şi eu creştin! (Faptele Apostolilor 26.27, 28)
Dragostea către Dumnezeu înduplecă pe cel care se împărtăşeşte de ea, să dispreţuiască toată plăcerea trecătoare şi toată osteneala şi întristarea. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Prin răbdare se poate îndupleca un om mânios şi o limbă dulce înmoaie oase. (Solomon 25.15)
Şi când am auzit acestea, îl rugam şi noi şi localnicii să nu se suie la Ierusalim. Atunci a răspuns Pavel:
Ce faceţi de plângeţi şi-mi sfâşiaţi inima? Căci eu sunt gata nu numai să fiu legat, ci să şi mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus.Şi neînduplecându-se el, ne-am liniştit, zicând: Facă-se voia
Domnului. (Faptele Apostolilor 21.12-14)
Şi Domnul va bate Egiptul, îl va lovi şi apoi îl va vindeca. Şi ei se vor întoarce la Domnul şi El se va
îndupleca şi îi va tămădui. (Isaia 19.22)
Şi el a zis lui Bagoas eunucul, care era pus mai mare peste toate ale sale: "Du-te şi înduplecă pe această fiică de Evrei, aceea care este la tine, să vină să mănânce şi să bea cu noi, căci ar fi o ruşine pentru noi să lăsăm să ne scape o astfel de femeie fără a trăi cu ea. Şi dacă nu vom reuşi s-o înduplecăm, lumea va râde de noi". (Iudita 12.11, 12)
Şi mi-a zis iarăşi Domnul: "Chiar Moise şi Samuel de ar sta înaintea Mea, sufletul Meu tot nu s-ar
îndupleca spre poporul acesta. Izgoneşte-i de la faţa Mea, ca să se ducă. (Ieremia 15.1)
Şi plecând ele, iată unii din strajă, venind în cetate, au vestit arhiereilor toate cele întâmplate. Şi, adunându-se ei împreună cu bătrânii şi sfat, au dat bani mulţi ostaşilor, zicând: Spuneţi că ucenicii Lui, venind
noaptea, L-au furat, pe când noi dormeam; şi de se va auzi aceasta la dregătorul, noi îl vom îndupleca şi pe voi fără grijă vă vom face. Iar ei, luând arginţii, au făcut precum au fost învăţaţi. Şi s-a răspândit cuvântul acesta între Iudei, până în ziua de azi. (Marcu 28.11-15)
A înfrânge/ Arăţi tăria Ta celor care nu cred în atotputernicia Ta şi înfrângi cutezanţa celor care o cunosc.
(Cartea înţelepciunii lui Solomon 12.17)
Ascultarea cultivă în noi şi înfrângerea mâniei, şi lipsa de păcat, şi paza curăţiei trupeşti
şi sufleteşti. 9.15
Binele poate rezista înfrângerilor. Răul nu. (Rabindranath Tagore)
Cel mai mare test de curaj de pe pământ este să suporţi înfrângerea fără să te descurajezi.
(Robert G. Ingersoll)
Crucea este făcută din slăbiciunile şi înfrângerile noastre, însă chemarea este clară: Să ne iubim crucea!
Poate că acesta să fie actul cel mai dificil, să te accepţi aşa cum eşti. (Teologul Paul Evdochimov)
Curajul poate înfrânge nenorocul. (Proverb englezesc)
Dacă ai învăţat ceva din înfrângeri, înseamnă că nu ai fost învins cu adevărat. (Zig Ziglar)
Doar cel ce şi-a înfrânt egoismul este imun la umilinţă. (Georges Barbarin)
Insulta e declaraţia înfrângerii. (Nicolae Iorga)
Înfrângerea nu ne face pe noi mai slabi: ne arată doar cât suntem de slabi. (Abraham Lincoln)
Multe victorii sunt mai amare decât înfrângerea. (George Eliot)
Nicio victorie nu e dată fără înfrângere şi nicio cădere nu e dată fără speranţă. (Andrei Pleşu)
Se cuvine să te mărturiseşti fără ruşinare, căci ruşinarea pe care o înfrângi când te mărturiseşti îţi
aduce mărire şi dar de la Dumnezeu. (Sfântul Nicodim Aghioritul)
Strategia fără tactică este cel mai lung drum spre victorie. Tactica fără strategie este zgomotul de
dinaintea înfrângerii. (Lao Tse)
Sunt succese care te înjosesc şi înfrângeri care te înalţă. (Nicolae Iorga)
Vai de cei care nu au fost niciodată înfrânţi! Nu vor învinge niciodată în viaţă. (Paulo Coelho)
Victoria vine după multe lupte şi nenumărate înfrângeri. (Og Mandino)
A înfrunta/ Atunci Saul şi ei şi toţi Israeliţii se aflau în Valea Stejarului şi se pregăteau de luptă cu Filistenii. S-a sculat
deci David dis-de-dimineaţă şi, încredinţând oile unui păstor, a luat sacul şi a plecat, cum îi zisese Iesei,
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şi a ajuns în tabără când oştirea era aşezată în linie de bătaie şi se gătea cu strigăte de război. Şi şi-au aşezat Israeliţii şi Filistenii rândurile unii în faţa altora. Iar David, lăsându-şi lucrurile unei străji din tabără,
a alergat între rânduri şi, ajungând, a întrebat pe fraţii săi de sănătate. Şi iată, pe când vorbea el cu ei,
luptătorul cu numele de Goliat, filistean din Gat, a ieşit din rândurile Filistenilor şi a spus aceste cuvinte,
şi David le-a auzit. Toţi Israeliţii, văzând pe omul acela, fugeau de el, temându-se foarte tare; şi ziceau
Israeliţii: "Vedeţi pe omul acesta care a ieşit înainte? Iese ca să înfrunte pe Israel. De l-ar ucide cineva,
regele ar răsplăti pe acela cu mari bogăţii şi ar da pe fiica sa după el, iar casa tatălui aceluia ar ajunge
liberă în Israel". (I Regi 17.19-25)
Când nu poţi ocoli primejdia, nu-ţi rămâne decât s-o înfrunţi curajos. (Friedrich Rückert)
Dă-mi credinţă în Dumnezeu şi voi înfrunta tancurile cu praştie şi pietre. (Gavriil Stiharul)
Iar când Chefa a venit în Antiohia, pe faţă i-am stat împotrivă, căci era vrednic de înfruntare. Căci înainte de a veni unii de la Iacov, el mânca cu cei dintre neamuri; dar când au venit ei, se ferea şi se osebea, temându-se de cei din tăierea împrejur. Şi, împreună cu el, s-au făţărnicit şi ceilalţi iudei, încât şi
Barnaba a fost atras în făţărnicia lor. Dar când am văzut că ei nu calcă drept, după adevărul Evangheliei, am zis lui Chefa, înaintea tuturor: Dacă tu, care eşti iudeu, trăieşti ca păgânii şi nu ca iudeii,
de ce sileşti pe păgâni să trăiască ca iudeii? (Galateni 2.11-14)
Iar un iudeu, cu numele Apollo, alexandrin de neam, bărbat iscusit la cuvânt, puternic fiind în Scripturi, a
sosit la Efes. Acesta era învăţat în calea Domnului şi, arzând cu duhul, grăia şi învăţa drept cele despre
Iisus, cunoscând numai botezul lui Ioan. Şi el a început să vorbească, fără sfială, în sinagogă. Auzindu-l,
Priscila şi Acvila l-au luat cu ei şi i-au arătat mai cu de-amănuntul calea lui Dumnezeu. Şi voind el să
treacă în Ahaia, l-au îndemnat fraţii şi au scris ucenicilor să-l primească. Şi sosind (în Corint), a ajutat
mult cu harul celor ce crezuseră; căci cu tărie şi în faţa tuturor, el înfrunta pe iudei, dovedind din
Scripturi că Iisus este Hristos. (Faptele Apostolilor 18.24-28)
Înţeleptul înfruntă soarta, prostul doar se plânge-ntruna. (Shota Rustaveli)
Nu înfrunta pe omul care se leapădă de păcat, adu-ţi aminte că toţi suntem vinovaţi.
(Ecclesiasticul 8.5)
O minte religioasă este o minte echilibrată, sănătoasă, activă; ea înfruntă fapte, nu idei. (Krishnamurti,
filosof indian)
Pe cel bătrân să nu-l înfrunţi, ci să-l îndemni ca pe un părinte; pe cei tineri, ca pe fraţi. Pe femeile bătrâne îndeamnă-le ca pe nişte mame, pe cele tinere ca pe surori, în toată curăţia. Pe văduve cinsteştele, dar pe cele cu adevărat văduve. (I Timotei 5.1-3)
Şi de este cineva din voi lipsit de înţelepciune, să o ceară de la Dumnezeu, Cel ce dă tuturor fără deosebire şi fără înfruntare; şi i se va da. (Evrei 1.5)
Să fie ruşinaţi şi înfruntaţi cei ce caută sufletul meu; să se întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce gândesc rău de mine. (Psalmi 34.4)
Şi va zice: "Numai în Domnul este dreptatea şi virtutea! Către Dânsul vor veni şi înfruntaţi vor fi cei ce
sunt întărâtaţi împotriva Lui. Întru Domnul se vor îndrepta şi va fi preaslăvită toată seminţia lui Israel!"
(Isaia 45.24, 25)
Toată ziua înfruntarea mea înaintea mea este şi ruşinea obrazului meu m-a acoperit, de către glasul celui ce ocărăşte şi cleveteşte, de către faţa vrăjmaşului şi prigonitorului. (Psalmi 43.17, 18)
Toate câte le-ai spus îi vor face pe oameni să tacă şi vei râde de ei, fără ca nimeni să te înfrunte?
(Iov 11.3)
Trăieşte ca un om curajos; iar dacă nu ai noroc, înfuntă-i loviturile cu o inimă curajoasă. (Cicero)
Un om poate înfrunta nespus de multe, câtă vreme se poate înfrunta pe el însuşi. (Axel Munthe)
A îngădui/ De aceea, cel căruia i se pare că stă neclintit să ia seama să nu cadă. Nu v-a cuprins ispită care să fi fost
peste puterea omenească. Dar credincios este Dumnezeu; El nu va îngădui ca să fiţi ispitiţi mai mult
decât puteţi, ci odată cu ispita va aduce şi scăparea din ea, ca să puteţi răbda.
(I Corinteni 10.12, 13)
De ce Dumnezeu, care este dragoste, îngăduie suferinţa şi boala? 10.2
Diavolul nu poate să se apropie de om, sau să-i aducă ispite, dacă Dumnezeu nu îngăduie.
(Sfântul Isaac Sirul)
Doamne, Părintele şi Stăpânul vieţii mele, nu mă lăsa să mă ducă gura mea cum va vrea ea şi nu îngădui
să alunec din pricina ei! (Ecclesiasticul 23.1)
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Dragostea însemnă a fi aspru cu tine, dar îngăduitor cu ceilalţi. (Sfântul Serghie de Radonej)
Dumnezeu îngăduie durerea şi suferinţa în timpul vieţii. 7.14
Dumnezeu nu ispiteşte, dar îngăduie ispita, fie pentru mântuirea sufletelor noastre, fie spre a ne da prilej
să dovedim tăria credinţei noastre şi astfel să avem dreptul la răsplătire, căci ispitele ce se întâmplă
drepţilor sunt pentru încercare şi au şi plată. (Sfântul Simeon al Tesalonicului)
E mai bine să fie ţinuţi în frâu copiii prin sentimentul ruşinii şi prin îngăduinţă decât prin frică. (Terenţiu)
Fii îngăduitor, căci toţi avem nevoie de iertare. (Seneca)
Fiţi îngăduitori cu neputinţele oamenilor. (Părintele Arsenie Boca)
În toate lucrurile tale fii tu stăpânul şi nu îngădui asupra cinstei tale nici o pată. (Ecclesiasticul 33.27)
În urma unei adevărate nevoi, monahului îi este îngăduit să bea vinul cu măsură (cumpătat), ca vinul să
lucreze în stomac, nu şi în cap. (Avva Xoie)
Îngăduirea suferinţei 10.2
Înţelegerea te face îngăduitor. (Doamna de Staël)
Mergând deci Iosif a vestit pe Faraon, zicând: "Tatăl meu şi fraţii mei, cu vitele lor mărunte şi mari şi cu
toate câte au, au venit din pământul Canaan şi iată sunt în ţinutul Goşen!" Luând apoi pe cinci dintre
fraţii săi, i-a înfăţişat lui Faraon. Iar Faraon a zis către fraţii lui Iosif: "Cu ce vă îndeletniciţi voi?" Şi ei
au răspuns lui Faraon: "Robii tăi sunt un neam de păstori de oi, din tată în fiu". Apoi au zis iarăşi către
Faraon: "Am venit să locuim în pământul acesta, căci nu se găseşte păşune pentru vitele robilor tăi,
pentru că în ţara Canaan e foamete mare. Îngăduie dar robilor tăi să se aşeze în ţinutul Goşen!"
(Facerea 47.1-4)
Modestia este singura strălucire pe care ne este îngăduit să o adăugăm gloriei. (Charles Pinot Duclos)
Muzica răscoleşte toate sentimentele; şi, ca şi după o furtună, sufletul, liniştindu-se, devine mai bun, mai
îngăduitor, mai nobil. (Vasile Conta)
Nevoile, îngăduite de Dumnezeu pentru binele nostru.. 5.18
Nici vrăjmaşul nu lucrează fără voia şi îngăduinţa lui Dumnezeu, ci doar atât cât ne este de folos. 2.3
Nu îngădui gurii tale să tragă spre păcat trupul tău şi înaintea trimisului lui Dumnezeu nu spune: "A fost
o rătăcire!" Pentru ce să Se mânie Dumnezeu de cuvântul tău şi să nimicească lucrul mâinilor tale?
(Ecclesiastul 5.5)
Nu îngădui un râs nesocotit şi nu suferi cuvântul obraznic; unul vine de la un prost, celălalt de la un
nebun. (Socrate)
Nu-ţi îngădui nici o minciună, căci din ea nu poate ieşi nimic bun. (Ecclesiasticul 7.14)
Numai în situaţii deosebit de grele, dar şi atunci numai cu învoirea lui Dumnezeu ca şi în cazul lui Iov, ispitele îngăduite de Dumnezeu pot depăşi cu puţin puterile noastre. Dar şi în astfel de cazuri puterea binelui biruieşte până la urmă, chiar dacă fizic nu ar părea evident, ca în cazul martirilor.
(Părintele Teodor Bodogae)
Şi oriunde intra în sate sau în cetăţi sau în sătuleţe, puneau la răspântii pe cei bolnavi, şi-L rugau să le îngăduie să se atingă măcar de poala hainei Sale. Şi câţi se atingeau de El se vindecau. (Marcu 6.56)
Şi socoteşti tu, oare, omule, care judeci pe cei ce fac unele ca acestea, dar le faci şi tu, că tu vei scăpa
de judecata lui Dumnezeu? Sau dispreţuieşti tu bogăţia bunătăţii Lui şi a îngăduinţei şi a îndelungii
Lui răbdări, neştiind că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă? (Romani 2.3, 4)
Şi strigând ei şi aruncând hainele şi azvârlind pulbere în aer, comandantul a poruncit să-l ducă în fortăreaţă, spunând să-l ia la cercetare, cu biciul, ca să cunoască pentru care pricină strigau aşa împotriva lui.
Şi când l-au întins ca să-l biciuiască, Pavel a zis către sutaşul care era de faţă: Oare vă este îngăduit
să biciuiţi un cetăţean roman şi nejudecat? (Faptele Apostolilor 22.23-25)
Tot ce se întâmplă în lume nu vine de la Dumnezeu, dar nici nu se întâmplă fără ştirea Lui. Căci
Dumnezeu nu numai că nu împiedică puterile vrăjmaşe şi potrivnice în planurile lor, ci chiar le
îngăduie în anumite timpuri, faţă de anumite persoane. (Origen, despre Sfântul şi Dreptul Iov)
A îngriji/ A te îngriji de aranjatul părului şi de haine mai mult decât este necesar, este sau o faptă de om necugetat
sau o faptă de om ticălos. (Diogene din Sinope, citat de Sfântul Vasile cel Mare)
Atunci a grăit Isaac lui Avraam, tatăl său, şi a zis: "Tată!" Iar acesta a răspuns: "Ce este, fiul meu?" Zis-a
Isaac: "Iată, foc şi lemne avem; dar unde este oaia pentru jertfă?" Avraam însă a răspuns: "Fiul meu,
va îngriji Dumnezeu de oaia jertfei Sale!" Şi s-au dus mai departe amândoi împreună.
(Facerea 22.7, 8)
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Că fărădelegea mea eu o voi vesti şi mă voi îngriji pentru păcatul meu; iar vrăjmaşii mei trăiesc şi s-au
întărit mai mult decât mine şi s-au înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept. (Psalmi 37.17, 18)
Nu vă îngrijiţi de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale. 12.15,
Matei 6.34
Omul nu este creat doar pentru a îngriji şi conduce lumea, ci şi pentru a o transfigura, pentru a o
transforma în lumină şi a o aduce ca ofrandă de mulţumire Creatorului. 6.3
Să învăţăm ce înseamnă să mergi la Liturghie pentru că vrei să te întâlneşti cu Hristos, nu să îi judeci pe cei
mai slabi ca tine şi să învăţăm ce înseamnă să te întorci în lume cu aceeaşi gingăşie cu care Dumnezeu
are grijă de ea. (Teologul Alexander Schmemann)
A înlătura/ Atunci se va socoti cineva că are pacea şi liniştea, când va înlătura gândurile deşarte. (Sfântul Ambrozie
al Mediolanului)
Ca să înlături mândria, trebuie să te rogi cu lacrimi, să nu dispreţuieşti pe nimeni şi să primeşti necazurile
cele fără de voie. (Sfântul Talasie Libianul)
Calomnia este o patimă ciudată; încercarea de a o înlătura o face să trăiască; indiferenţa o distruge în
mod inevitabil. (Thomas Paine)
Când se va elibera mintea, se va înlătura tot ce e la mijloc între ea şi Dumnezeu. (Sfântul Isaia Pustnicul)
Dacă mânia stăpânitorului se ridică împotriva ta, nu te clinti din locul tău. Căci firea domoală înlătură
mari neajunsuri. (Ecclesiastul 10.4)
E mai bine să taci din gură şi să-i laşi pe ceilalţi să creadă că eşti prost, decât să vorbeşti şi să înlături
orice îndoială. (Mark Twain)
El va înlătura moartea pe vecie! Şi Domnul Dumnezeu va şterge lacrimile de pe toate feţele şi ruşinea
poporului Său o va îndepărta de pe pământ, căci Domnul a grăit! (Isaia 25.8)
Înlăturarea pasiunilor este liniştea şi seninătatea sufletului, iar liniştea sufletului este izvorul cel mai productiv de virtuţi. (Sfântul Vasile cel Mare)
Pentru că este cu neputinţă ca sângele de tauri şi de ţapi să înlăture păcatele. (Evrei 10.4)
Seriozitatea este în stare să înlăture pornirile spre obrăznicie, numai din privire. (Cuviosul Clement
Alexandrinul)
Şi orice preot stă şi slujeşte în fiecare zi şi aceleaşi jertfe aduce de multe ori, ca unele care niciodată nu
pot să înlăture păcatele. (Evrei 10.11)
Şi vreme de patruzeci de ani i-a hrănit în pustie. Şi nimicind şapte neamuri în ţara Canaanului, pământul
acela l-a dat lor spre moştenire. Şi după acestea, ca la patru sute cincizeci de ani, le-a dat judecători,
până la Samuel proorocul. Şi de acolo au cerut rege şi Dumnezeu le-a dat, timp de patruzeci de ani,
pe Saul, fiul lui Chiş, bărbat din seminţia lui Veniamin. Şi înlăturându-l, le-a ridicat rege pe David,
pentru care a zis, mărturisind: "Aflat-am pe David al lui Iesei, bărbat după inima Mea, care va face
toate voile Mele". (Faptele Apostolilor 13.18-22)
A înmulţi/ Că ai înmulţit mila Ta, Dumnezeule, iar fiii oamenilor în umbra aripilor Tale vor nădăjdui. (Psalmi 35.7)
Când îţi aduci aminte de Dumnezeu înmulteşte rugăciunea, ca atunci când Îl uiţi, Domnul să-Şi aducă
aminte de tine. (Sfântul Marcu Ascetul)
Darul cu care fiecare a fost înzestrat să-l aibă de la Dumnezeu, să-l înmulţească spre facerea de bine,
aducând folos multora, căci nimeni nu este neîmpărtăşit de bunătatea lui Dumnezeu.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Dat-ai veselie în inima mea, mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin şi de untdelemn ce
s-a înmulţit. (Psalmi 4.7)
Doamne, cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc! Mulţi se scoală asupra mea; mulţi zic sufletului meu:
"Nu este mântuire lui, întru Dumnezeul lui! " (Psalmi 3.1, 2)
Dumnezeu dă daruri şi unii chiar le multiplică…. Cred că sunt unul dintre ei! (Niccolò Paganini)
Gura ta a înmulţit răutate şi limba ta a împletit vicleşug. (Psalmi 49.20)
Îmbrăcatu-s-au păşunile cu oi şi văile vor înmulţi grâul; vor striga şi vor cânta. (Psalmi 64.14)
În biserică trebuie să stăm cu toată evlavia, pentru ca nu cumva să ne înmulţim păcatele, în loc să le
scădem. (Mitropolitul Filaret)
Înmulţirea binelui în viaţa noastră poate duce la stârpirea răului. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Înmulţirea pâinilor 2.2
Înmulţirea talanţilor 1.10
Înmulţitu-s-au mai mult decât perii capului meu cei ce mă urăsc pe mine în zadar. (Psalmi 68.5)
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Înmulţitu-s-au slăbiciunile celor ce aleargă după alţi dumnezei. Nu voi lua parte la adunările lor cu jertfe
de sânge, nici nu voi pomeni numele lor pe buzele mele. (Psalmi 15.4)
Necazurile inimii mele s-au înmulţit; din nevoile mele scoate-mă. Vezi smerenia mea şi osteneala mea
şi-mi iartă toate păcatele mele. Vezi pe vrăjmaşii mei că s-au înmulţit şi cu ură nedreaptă m-au urât.
(Psalmi 24.18-20)
Prin dorinţele sale omul îşi înmulţeşte suferinţa. (Părintele Savatie Baştovoi)
A însoţi/ Apoi ei au ales o sută de inşi care s-o însoţească pe ea şi pe roaba ei şi să le conducă la cortul lui Olofern.
Şi s-a iscat un freamăt în tabără, căci vestea despre sosirea ei pătrunsese în corturi. şi au venit şi au înconjurat-o, fiindcă ea stătea afară în faţa cortului lui Olofern, până să-i dea de ştire despre ea. Şi ei se
minunau de frumuseţea ei uimitoare, şi pentru ea ei se minunau de fiii lui Israel şi ziceau unii către alţii:
"Cine poate să dispreţuiască un astfel de popor care are în el asemenea femei? Nu este cu cale să scape nici unul din ei, fiindcă dacă ar scăpa, ar putea să amăgească o lume întreagă!" (Iudita 10.17-19)
Cel care se atinge de smoală se va mânji şi cel care se însoţeşte cu cel trufaş asemenea lui va fi.
(Ecclesiasticul 13.1)
Cel ce se însoţeşte cu cei înţelepţi ajunge înţelept, iar cel ce se întovărăşeşte cu cei nebuni se face rău.
(Solomon 13.20)
Creştini suntem şi un Dumnezeu avem Care este în ceruri, pe Acela Îl cinstim, iar idolilor nu jerfim. (Sfinţii
Mucenici Dionisie Areopagitul şi însoţitorii săi: Luchian episcopul; Rustic preotul şi Elefterie
diaconul. Pentru aceasta li s-au tăiat lor capetele.)
Dacă capacitatea de a gândi nu este însoţită de capacitatea de a acţiona, mintea superioară este torturată.
(Benedetto Croce)
Drumul spre pierzanie a fost întotdeauna însoţit de lipsa unui ideal. (Proverb englezesc)
Gloria însoţeşte virtutea asemenea unei umbre. (Cicero)
Nu vă înjugaţi la jug străin cu cei necredincioşi, căci ce însoţire are dreptatea cu fărădelegea? Sau ce împărtăşire are lumina cu întunericul? (II Corinteni 6.14)
Oare se va însoţi lupul cu mielul? Aşa şi cel păcătos cu cel cuvios. (Ecclesiasticul 13.20)
Pune Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire, împrejurul buzelor mele. Să nu abaţi inima mea spre
cuvinte de vicleşug, ca să-mi dezvinovăţesc păcatele mele; iar cu oamenii cei care fac fărădelege
nu mă voi însoţi cu aleşii lor. (Psalmi 140.3, 4)
Şi a dat Faraon poruncă oamenilor săi pentru Avram, ca să-l petreacă pe el şi pe femeia lui şi toate câte
avea şi pe Lot, care îl însoţea. (Facerea 12.19)
Şi intrând, le-a zis: De ce vă tulburaţi şi plângeţi? Copila n-a murit, ci doarme. Şi-L luau în râs. Iar El, scoţându-i pe toţi afară, a luat cu Sine pe tatăl copilei, pe mama ei şi pe cei ce îl însoţeau şi a intrat unde
era copila. Şi apucând pe copilă de mână, i-a grăit: Talita kumi, care se tâlcuieşte: Fiică, ţie zic,
scoală-te! Şi îndată s-a sculat copila şi umbla, căci era de doisprezece ani. Şi s-au mirat îndată cu
uimire mare. (Marcu 5.39-42)
Şi pe când mergeau ei pe cale, zis-a unul către El: Te voi însoţi, oriunde Te vei duce. Şi i-a zis Iisus: Vulpile au vizuini şi păsările cerului cuiburi; dar Fiul Omului n-are unde să-Şi plece capul. (Luca 9.57, 58)
Tot dobitocul iubeşte pe cel asemeni sieşi şi tot omul pe aproapele său. Tot trupul se însoţeşte cu cel de
felul său şi omul se va însoţi cu cel asemenea lui. Oare se va însoţi lupul cu mielul? Aşa şi cel păcătos
cu cel cuvios. (Ecclesiasticul 3.18-20)
Viziunea fără acţiune este doar un vis. Acţiunea fără viziune este doar timp pierdut. Viziunea însoţită cu
acţiunea poate schimba lumea. (Joel Barker)
A întări/ Avuţia este pentru cel bogat o cetate întărită; nenorocirea celor sărmani este sărăcia lor. (Solomon 10.15)
Blândeţea este stânca de care se sparg toate valurile grele ale vieţii. Prin ea se întăreşte răbdarea, care
este uşa înţelepciunii duhovniceşti. (Sfântul Ioan Scărarul)
Ca nu cumva să zică vrăjmaşul meu: "Întăritu-m-am asupra lui". Cei ce mă necăjesc se vor bucura de mă
voi clătina. (Psalmi 12.5)
Că binecuvântarea tatălui întăreşte casele fiilor, iar blestemul mamei le dărâmă până în temelie.
(Ecclesiasticul 3.9)
Cei ce rabdă neagoniseala, necaz adevărat au cu trupul, dar odihnă cu sufletul. Căci precum hainele cele
vârtoase, călcându-se şi cu sila făcându-se se spală, aşa şi sufletul cel tare, prin sărăcia cea de bună
voie, mai mult se întăreşte. (Amma Singlitichia)
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Cine vrea să dobândească o memorie bună trebuie s-o cultive, s-o întărească prin exerciţiu zilnic.
(Denis Diderot)
Credinţa întăreşte ceea ce raţiunea clatină. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Credinţa neclintită este un turn întărit, iar Hristos se face toate celui care crede. (Sfântul Marcu Ascetul)
Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei,
plecând, au propovăduit pretutindeni şi Domnul lucra cu ei şi întărea cuvântul, prin semnele care
urmau. Amin. (Luca 16.19, 20)
Despre trei lucruri nu te grăbi să vorbeşti: despre Dumnezeu, până ce nu-ţi întăreşti credinţa în El; despre
păcatul altuia, până ce nu-l cunoşti pe al tău; şi despre ziua de mâine, până ce nu se luminează de ziuă.
(Sfântul Nicolae Velimirovici)
Disciplina postului, care întăreşte disciplina umană în general. 7.11
Dreptatea judecăţii dumnezeieşti dă simţirii omeneşti faţă de cei în suferinţă, o întărire înaltă, încât îl face pe
om în oarecare fel judecător al său propriu sau astfel simţirea lui dă prin judecata făcută supuşilor
o hotărâre asupra lui însuşi. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Gândeşte-te să duci o viaţă binecredinciosă şi aşa crezând, te vei împărtăşi cu binecuvântarea care alungă nu
numai moartea, ci şi bolile din noi, căci venind Hristos în noi slăbeşte legea care stăpâneşte în mod sălbatic
în mădularele trupului nostru, înviorează evlavia faţă de Dumnezeu şi omoară patimile, neţinând seama de
păcatele în care ne aflăm, ci videcându-ne mai degrabă ca pe nişte bolnavi. Căci întăreşte pe cel zdrobit,
ridică pe cel căzut ca un păstor bun care-Şi pune sufletul pentru oile Sale. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
Gândul cel rău la început este ca o furnică şi, dacă-l laşi, creşte şi se întăreşte şi devine leu. 2.11
Iar copilul creştea şi se întărea cu duhul. Şi a fost în pustie până în ziua arătării lui către Israel. (Luca 1.80)
Iar ei, au propovăduit pretutindeni şi Domnul lucra cu ei şi întărea cuvântul, prin semnele care urmau.
Amin. (Marcu 16.20)
Iubi-Te-voi Doamne, vârtutea mea. Domnul este întărirea mea şi scăparea mea şi izbăvitorul meu, Dumnezeul meu, ajutorul meu şi voi nădăjdui spre Dânsul, Apărătorul meu şi puterea mântuirii mele şi
sprijinitorul meu. (Psalmi 17.1-3)
Întăriţi inimile copiilor voştri în frica lui Dumnezeu, pentru ca ele să nu se clatine din pricina smintelilor.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Întăriţi trupul vostru prin muncă şi mintea voastră prin studii. (Socrate)
Mare întărire spre a nu păcătui este citirea Scripturilor. Mare prăpastie şi adâncă groapă este neştiinţa
Scripturilor. (Sfântul Epifanie, episcopul Ciprului)
Nimic nu întăreşte mai mult autoritatea decât tăcerea. (Leonardo da Vinci)
Nu zice că se poate câştiga virtute fără necazuri, căci virtutea neprobată în necazuri, nu este întărită.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Prin înţelepciune, Domnul a întemeiat pământul, iar prin înţelegere a întărit cerurile. (Solomon 3.19)
Prin post slăbeşti trupeşte şi te întăreşti sufleteşte. (Sfântul Vasile cel Mare)
Să nu te temi când se îmbogăţeşte omul şi când se înmulţeşte slava casei lui. Că la moarte el nu va lua
nimic, nici nu se va coborî cu el slava lui. (Psalmi 48.17, 18)
Sfârşească-se răutatea păcătoşilor şi întăreşte pe cel drept, Cel ce cerci inimile şi rărunchii, Dumnezeule
drepte. (Psalmi 7.9)
Şi binevestind cetăţii aceleia şi făcând ucenici mulţi, s-au înapoiat la Listra, la Iconiu şi la Antiohia, întărind
sufletele ucenicilor, îndemnându-i să stăruie în credinţă şi (arătându-le) că prin multe suferinţe trebuie
să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu. Şi hirotonindu-le preoţi în fiecare biserică, rugându-se cu postiri,
i-au încredinţat pe ei Domnului în Care crezuseră. (Faptele Apostolilor 14.21-23)
A întârzia/ Clipă, întârzie puţin, eşti atât de frumoasă. (Goethe)
Dar mirele întârziind, au aţipit toate şi au adormit. Iar la miezul nopţii s-a făcut strigare: Iată, mirele vine!
Ieşiţi întru întâmpinarea lui! Atunci s-au deşteptat toate acele fecioare şi au împodobit candelele lor. Şi
cele fără minte au zis către cele înţelepte: Daţi-ne din untdelemnul vostru, că se sting candelele noastre.
Dar cele înţelepte le-au răspuns, zicând: Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă şi nici vouă. Mai
bine mergeţi la cei ce vând şi cumpăraţi pentru voi. Deci plecând ele ca să cumpere, a venit mirele şi
cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă şi uşa s-a închis. Iar mai pe urmă, au sosit şi celelalte fecioare,
zicând: Doamne, Doamne, deschide-ne nouă. Iar el, răspunzând, a zis: Adevărat zic vouă: Nu vă cunosc pe voi. Drept aceea, privegheaţi, că nu ştiţi ziua, nici ceasul când vine Fiul Omului.
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(Matei 25.5-13)
Domnul nu întârzie cu făgăduinţa Sa, după cum socotesc unii că e întârziere, ci îndelung rabdă pentru
voi, nevrând să piară cineva, ci toţi să vină la pocăinţă. Iar ziua Domnului va veni ca un fur, când
cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile, arzând, se vor desface, şi pământul şi lucrurile de pe el se
vor mistui. (II Petru 3.9, 10)
Însă cu cel smerit fii îngăduitor şi nu întârzia a face milă cu el. (Ecclesiasticul 29.11)
Nu întârzia a te întoarce la Domnul şi nu amâna din zi în zi. Că fără de veste va izbucni mânia Domnului
şi în vremea răzbunării vei fi dat pieirii. Nu te încrede în avuţiile câştigate pe nedrept, că nimic nu-ţi
vor folosi în ziua judecăţii. (Psalmi 5.8-10)
Nu întârzia a-Mi aduce pârga ariei tale şi a teascului tău; pe cel întâi-născut din fiii tăi să Mi-l dai Mie!
(Ieşirea 22.29)
Şi a răspuns îngerul Domnului şi a zis: "Doamne Savaot, până când vei întârzia să arăţi milă Ierusalimului
şi cetăţilor lui Iuda, pe care le faci să simtă mânia Ta de şaptezeci de ani?" (Zaharia 1.12)
Şi poporul aştepta pe Zaharia şi se mira că întârzie în templu. Şi ieşind, nu putea să vorbească. Şi ei au
înţeles că a văzut vedenie în templu; şi el le făcea semne şi a rămas mut. Şi când s-au împlinit zilele
slujirii lui la templu, s-a dus la casa sa. (Luca 1.21-23)
Şi să nu zici: Cine mă va smeri sau cine mă va supune? Că Domnul nu va întârzia să te pedepsească.
(Ecclesiasticul 5.3)
Şi să nu zici: Mila Lui este mare, va curăţi mulţimea păcatelor mele. Că mila şi mânia de la El sunt şi peste
cei păcătoşi va odihni mânia Lui. Nu întârzia a te întoarce la Domnul şi nu amâna din zi în zi.
(Ecclesiasticul 5.6-8)
Văzând însă poporul că Moise întârzie a se pogorî din munte, s-a adunat la Aaron şi i-a zis: "Scoală şi
ne fă dumnezei, care să meargă înaintea noastră, căci cu omul acesta, cu Moise, care ne-a scos din
ţara Egiptului, nu ştim ce s-a întâmplat". (Ieşirea 32.1)
Zăbava aduce pierdere, amânare, pericol. (Desiederius Erasmus)
A întinde/ Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine
şi dreptatea Ta celor drepţi la inimă. (Psalmi 35.9, 10)
Căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor, şi sufletului lor îşi întind ei laţuri. Aceasta este soarta
celor lacomi de câştig; lăcomia le aduce pierderea vieţii. (Solomon 1.18, 19)
Cel care sapă groapa altuia va cădea el în ea şi cel care întinde cursă se va prinde în ea.
(Ecclesiasticul 27.27)
Diavolul se foloseşte de obicei de slăbiciunile noastre, adică de împătimirea noastră pentru cele pământeşti,
atunci când ne întinde momeala ispitei. (Origen)
Însă trebuie să ne ferim să întindem mâinile prea tare şi să le ridică cât mai sus, ca să nu ajungem în stare
de fierbinţeală şi de extaz, de la care este numai un pas până la înşelare de sine şi amăgire drăcească.
Mâinile trebuie întinse moderat, ca duhul să rămână în linişte, smerenie şi umilinţă; trebuie să dăm trupului poziţia celui atârnat pe cruce, iar nu poziţia celui ce zboară spre cer. Capul să fie plecat în jos,
iar mâinile ridicate. (Din cartea “Tâlcuiri la Patericul egiptean”, pagina 31, a Sfântului Ignatie
Briancianinov)
Leneşul întinde mâna în blid şi nu are putere s-o ducă la gură. (Solomon 19.24)
Omul care linguşeşte pe prietenul său întinde cursă paşilor lui. (Solomon 29.5)
Pentru că a lovit piatra şi au curs ape şi pâraiele s-au umplut de apă. "Oare, va putea da şi pâine, sau va
putea întinde masă poporului Său?" Pentru aceasta a auzit Domnul şi S-a mâniat şi foc s-a aprins
peste Iacob şi mânie s-a suit peste Israel. (Psalmi 77.23-25)
Spre Idumeea voi întinde încălţămintea Mea; Mie cei de alt neam Mi s-au supus". (Psalmi 59.9)
Şi celui sărac întinde-i mâna ta, ca binecuvântarea ta să fie desăvârşită. Dărnicia ta să atingă pe toţi cei
în viaţă şi chiar morţilor fă-le parte de dărnicia ta. (Ecclesiasticul 7.34, 35)
Şi Iisus, întinzând mâna, S-a atins de el, zicând: Voiesc, curăţeşte-te. Şi îndată s-a curăţit lepra lui.
(Matei 8.3)
Un frate a venit în chilie la Avva Pimen, zicându-i: Multe gânduri am şi mi-e teamă de ele. Bătrânul a
scos pe frate afară şi i-a spus: Întinde-ţi mâinile şi opreşte vânturile, poţi? - Nu. - Dar te laşi
dus de ele? - Nu. - La fel nici gândurile nu le poţi opri. Altceva este însă să le stai împotrivă.
A întreba/ A fi religios înseamnă a fi găsit un răspuns la întrebarea: “Care este capătul, nu însă scopul vieţii.
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(Michel de Montaigne)
A fost întrebat avva Mios de un ostaş dacă primeşte Dumnezeu pocăinţa. – Spune-mi, iubitule, de ţi se
va rupe haina, o lepezi afară? – Nu, ci o cos şi o port. – Deci, dar, dacă îţi este milă de haină,
lui Dumnezeu nu-I va fi milă de zidirea Sa?
A întrebat un frate pe Avva Pimen: De voi vedea greşala fratelui meu, bine este să o acopăr? Şi i-a
răspuns lui bătrânul: În orice ceas vom acoperi greşala fratelui nostru şi Dumnezeu o acoperă
pe a noastră, şi în orice ceas o arătăm pe a fratelui şi Dumnezeu o arată pe a noastră.
A întrebat un frate pe Avva Pimen: Mai bine este a vorbi sau a tăcea? I-a răspuns lui bătrânul: Cel ce
vorbeşte pentru Dumnezeu, bine face; şi cel ce tace pentru Dumnezeu, tot bine face.
Cea mai stăruitoare şi urgentă întrebare este: ce faci tu pentru ceilalţi? (Martin Luther King)
Cine vrea să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească. (Sfinţii Părinţi)
Doamne, L-a întrebat Simon-Petru, unde Te duci? Răspuns-a Iisus: Unde Mă duc Eu, tu nu poţi să urmezi Mie acum, dar mai târziu Îmi vei urma. (Ioan 13.36)
Infinitul! Nicio altă întrebare nu a mişcat vreodată atât de profund spiritul uman. (David Hilbert)
Invenţia este 99% transpiraţie şi 1% inspiraţie. [Thomas Alva Edison, autor sau coautor a peste 1000 de
invenţii. Edison nu s-a întrebat niciodată dacă un lucru era realizabil, ci cum
anume era realizabil. (Enciclopedia Universală Britannica)]
Înţeleptul poate învăţa mai multe de la o întrebare prostească decât învaţă prostul dintr-un răspuns
înţelept. (Bruce Lee)
Judecă un om după întrebările sale, mai degrabă decât după răspunsurile sale. (Voltaire)
Nu spune niciodată: "Cum se face că zilele cele de altădată au fost mai bune decât acestea?" Căci nu din
înţelepciune întrebi una ca aceasta. (Ecclesiastul 7.10)
Părinte, care este întrebarea de care vă temeţi cel mai mult la Judecată? De ce ai legat când nu trebuia să legi şi de ce ai dezlegat când nu trebuia să dezlegi? (Părintele Paisie Olaru, în ultimele
clipe ale vieţii)
Părinte, care este întrebarea de care vă temeţi cel mai mult la Judecată? De ce n-ai lucrat tot ce ţi
s-a descoperit? (Părintele Arsenie Papacioc, în ultimele clipe ale vieţii)
Să nu amânăm niciodată săvârşirea faptelor bune, ca să nu fim întâmpinaţi cu întrebarea Sfântului
Ambrozie al Milanului: “De ce amâi pentru ziua de mâine?”, şi apoi cu mustrarea lui: “Poţi să
lucrezi şi azi, fiindcă s-ar putea s-o pierzi pe cea de azi, şi pe cea de mâine să n-o mai apuci. Nici
pierderea unei singure ore nu înseamnă o pagubă mică. Chiar şi o singură oră este o parte din viaţă”.
(Părintele Narcis Stupcanu, la emisiunea “Cuvântul care zideşte”)
Sunt un om liber şi fac ce vreau, nu mă tem de oameni! (După 12 ani de temniţă, întrebat dacă se supune orânduirii comuniste, părintele Iustin Pârvu a răspuns: Sunt un om liber şi fac ce vreau, nu mă
tem de oameni! Acest cuvânt l-a costat alţi 5 ani de temniţă grea.)
Şi iată un om având mâna uscată. Şi L-au întrebat, zicând: Cade-se, oare, a vindeca sâmbăta?
Ca să-L învinuiască. (Matei 12.10)
Şi Iezechia a întrebat: "După care semn voi şti că voi intra în templul Domnului?" (Isaia 38.22)
Te-ai întrebat de ce, la revărsatul zorilor, cocoşul suspină dureros de repetate ori? Iată ce înseamnă
asta – în oglinda dimineţii s-a arătat că din viaţa ta a mai trecut o noapte, fără ca tu să-ţi dai seama.
(Omar Khayyam)
Vii aici de o grămadă de vreme şi nu mă întrebi niciodată nimic. Îmi ajunge să te privesc, părinte.
(Sfântul Antonie cel Mare şi un părinte care învăţa mult de la el numai privindu-l)
Vrei să stii cine eşti? Nu întreba! Acţionează! Acţiunea te va delimita şi defini. (Witold Gombrowicz)
A învăţa despre rugăciune e în sine a te ruga. 4.15
A învăţa/ A trăi o viaţă de succes este un lucru care se învaţă. (Herbert Harris)
Am învăţat să pun alături de alte virtuţi şi prietenia, aducându-mi aminte de cel care a spus cu înţelepciune, referindu-se aici la Aristotel, că prietenul e un al doilea eu. (Sfântul Vasile cel Mare)
Arta nu ne învaţă nimic cu excepţia sensului vieţii. (Henry Miller)
Ascultaţi, fiilor, învăţătura tatălui şi luaţi aminte să cunoaşteţi buna chibzuială, căci eu vă dau învăţătură
bună: Nu părăsiţi povaţa mea. (Solomon 4.1, 2)
Ascultă, fiul meu, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările maicii tale. (Solomon 1.8)
Avva, spune-ne un cuvânt de pocăinţă. Încă n-am învăţat cum să mă pocăiesc. (Sfântul Antonie cel
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Mare, în ultimele clipe ale vieţii)
Bine este a învăţa, dacă cel ce învaţă şi face.(Sfântul Ignatie Teoforul)
Ca să înveţi, trebuie să fii umil. Însă viaţa este marele învăţător. (James Joyce)
Că înţelepciunea şi învăţătura stau în temerea de Domnul, şi plăcute sunt Lui credinţa şi blândeţea.
(Ecclesisticul 1.26)
Călătoriile ne învaţă să fim mai toleranţi. (Benjamin Disraeli)
Cei vii nu-i pot învăţa nimic pe cei morţi; dimpotrivă, cei morţi îi învaţă pe cei vii. (Chateaubriand)
Cel care a primit de la Dumnezeu darul cuvântului şi al învăţăturii, spre a fi de folos semenilor săi, dar nu
se foloseşte de el, pierde darul; şi dimpotrivă, cel ce se sârguieşte să fie de folos semenilor cu darul
acesta, capătă şi mai mult dar, după cum celălalt pierde şi ce a primit. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Cel mai bine te învaţă cel care nu-ţi spune ce să gândeşti, ci cum să gândeşti. (Alan Gregg)
Civilizaţia este doar un proces lent prin care învăţăm să fim mai buni. (Charles L. Lucas)
Concentrarea este o deprindere care se învaţă. (Herbert Harris)
Copilul învaţă fără strădanie prin simpla imitaţie, ca şi cum ar primi învăţătura prin porii pielei. (Samuel
Smiles)
Copilul să-nvaţă când nu se răsfaţă. (Anton Pann)
Creativitatea este un proces de învăţare aparte, la care elevul şi profesorul sunt una şi aceeaşi persoană.
(Arthur Koestler)
Cultura te urcă pe culmile gândirii; educaţia te învaţă să cobori până la cei umili. (Carmen Sylva, poetă şi
prima regină a României)
Cuvântul lui Dumnezeu S-a făcut om, ca şi tu să afli de la om, că omul poate ajunge Dumnezeu.
(Cuviosul Clement Alexandrinul)
Dacă ai învăţat ceva din înfrângeri, înseamnă că nu ai fost învins cu adevărat. (Zig Ziglar)
Dacă eşti iubitor de învăţătură, fă-te iubitor şi de osteneală. Căci simpla cunoştinţă îngâmfă pe om.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă; dacă unul învaţă, să se sârguiască în învăţătură; dacă îndeamnă,
să fie la îndemnare; dacă împarte altora, să împartă cu firească nevinovăţie; dacă stă în frunte, să fie
cu tragere de inimă; dacă miluieşte, să miluiască cu voie bună! (Romani 12.7, 8)
Dacă vom avea necazuri puţine, atunci şi puţin vom dobândi, puţin vom şi învăţa.
(Sfântul Anatolie de la Optina)
Dacă vrem să ajungem la fericire, întregului neam omenesc îi este de neapărată trebuinţă învăţătura şi
virtutea. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Dar mergând, învăţaţi ce înseamnă: Milă voiesc, iar nu jertfă; că n-am venit să chem pe drepţi, ci pe
păcătoşi la pocăinţă. (Matei 9.13)
Dă sfat celui înţelept, şi el se va face şi mai înţelept; învaţă pe cel drept, şi el îşi va spori ştiinţa lui. Începutul înţelepciunii este frica de Dumnezeu şi priceperea este ştiinţa Celui Sfânt. (Solomon 9.9, 10)
De la un om mare ai întotdeauna de învăţat, chiar şi când tace. (Seneca)
Deznădejdea învaţă cu încetul să se prefacă în resemnare. (Cezar Petrescu)
Dezvaţă-te să respecţi faţada, până n-ai văzut interiorul. (Tudor Arghezi)
Diferenţa dintre şcoală şi viaţă? La şcoală ţi se dă o lecţie, apoi un test. În viaţă, ţi se dă un test care te
învaţă o lecţie. (Tom Bodett)
Doar un prost învaţă din greşelile proprii. Un înţelept învaţă din greşelele altora. (Otto von Bismarck)
Dorinţa celui ce se roagă (să înveţe să se roage). 6.13
Dumnezeu însă a zis către Moise: "Cine a dat omului gură şi cine face pe om mut, sau surd, sau cu vedere, sau orb? Oare nu Eu, Domnul Dumnezeu? Mergi dar: Eu voi deschide gura ta şi te voi învăţa
ce să grăieşti". (Ieşirea 4.11, 12)
E nebiruit dorul celor care vor să înveţe ceva folositor. (Sfântul Vasile cel Mare)
Eşecul este cheia succesului; fiecare greşeală ne învaţă ceva. (Morihei Ueshiba)
Eşecul ne învaţă despre tăria noastră de caracter. Ne provoacă să săpăm mai adânc în resursele noastre
atunci când ne lovim de piedici. (Hal Urban)
Eşecul ne învaţă umilinţa, ne confruntă cu propriile noastre limite şi ne arată că nu suntem invincibili.
(Hal Urban)
Eu te voi învăţa calea înţelepciunii şi te voi purta pe căile dreptăţii. (Solomon 4.11)
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Experienţa este cel mai brutal dintre dascăli. Însă înveţi; Doamne, cât de mult poţi învăţa. (Clive Staples
Lewis)
Experienţa ne învaţă că iubirea nu constă ca doi oameni să privească unul la altul, ci a privi amândoi în
aceeaşi direcţie. (Antoine de Saint-Exupéry)
Face-ţi ce-aţi învăţat! [Un călugăr, la Serile FilocaliceDumitru Stăniloae (nu-i ştim numele)]
Femeia să se înveţe în linişte, cu toată ascultarea. Nu îngăduiesc femeii nici să înveţe pe altul, nici să
stăpânească pe bărbat, ci să stea liniştită. (I Timotei 2.11, 12)
Ferice de acela care, pentru a deveni înţelept, trage învăţătură din păţania altuia. (Oxenstierna)
Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, şi din legea Ta îl vei învăţa pe el, ca să-l linişteşti pe el în
zile rele, până ce se va săpa groapă păcătosului. (Psalmi 93.11,12)
Iar când vă vor duce în sinagogi şi la dregători şi la stăpâniri nu vă îngrijiţi cum sau ce veţi răspunde, sau ce
veţi zice, că Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela, ce trebuie să spuneţi. (Luca 12.11, 12)
Iar Petru şi cei ce erau cu el erau îngreuiaţi de somn; şi deşteptându-se, au văzut slava Lui şi pe cei doi bărbaţi stând cu El. Şi când s-au despărţit ei de El, Petru a zis către Iisus: Învăţătorule, bine este ca noi
să fim aici şi să facem trei colibe: una Ţie, una lui Moise şi una lui Ilie, neştiind ce spune. Şi, pe când
vorbea el acestea, s-a făcut un nor şi i-a umbrit; şi ei s-au spăimântat când au intrat în nor. Şi glas
s-a făcut din nor, zicând: Acesta este Fiul Meu cel ales, de acesta să ascultaţi! (Luca 9.32-35)
Iubirea aproapelui izvorăşte din iubirea de Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu se manifestă prin iubirea
aproapelui. Fiecare să fie aproapele celuilalt. (Din învăţăturile de la “Samarineanul Milostiv”)
Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru handicapurile mele, căci prin ele am ajuns la mine însămi, la El, şi am putut să dau la iveală opera mea. [Scriitoarea americană Helen Keller (1880-1968). Când avea 19 luni, a
rămas fără auz şi văz, în urma unei boli, pierzându-şi apoi şi capacitatea de a vorbi. Cinci ani mai târziu
şi-a început educaţia cu Anne Sullivan, care a învăţat-o numele obiectelor prin apăsarea în palmă a alfabetului surdo-muţilor. În cele din urmă, Keller a învăţat să citească şi să scrie în alfabetul Braille. A
scris mai multe cărţi, printre care şi Povestea vieţii mele.]
Îmbătrânesc şi tot învăţ. (Eschil)
În ceasul acela, a zis Iisus mulţimilor: Ca la un tâlhar aţi ieşit cu săbii şi cu ciomege, ca să Mă prindeţi. În
fiecare zi şedeam în templu şi învăţam şi n-aţi pus mâna pe Mine. Dar toate acestea s-au făcut ca să
se împlinească Scripturile proorocilor. Atunci toţi ucenicii, lăsându-L, au fugit. (Matei 26.55, 56)
În practica toleranţei, duşmanul îţi este cel mai bun învăţător. (Dalai Lama)
În tinereţe învăţăm; odată cu vârsta înţelegem. (Marie von Ebner-Eschenbach)
Încercarea, şi atunci când nu reuşeşte, e o şcoală. (George Coşbuc)
Între mândrie sau vanitate, pe de o parte, şi smerenie, despre care nici tu nici eu nu ştiu nimic, deci nu te pot
învăţa, se află un adăpost la jumătatea drumului. Acest loc, situat la jumătatea drumului dintre mândrie
şi smerenie, poartă numele de recunoştinţă. (Episcopul ortodox Antonie Blum din Londra)
Înţeleptul poate învăţa mai multe de la o întrebare prostească decât învaţă prostul dintr-un răspuns
înţelept. (Bruce Lee)
Învaţă repede din greşelile altora, că nu ai timp să le faci tu singur pe toate. (Sigmund Freud)
Învaţă-mă bunătatea, învăţătura şi cunoştinţa, că în poruncile Tale am crezut. (Psalmi 118.66)
Învaţă-te să vorbeşti mult cu tine însuţi şi cu Dumnezeu, iar cu oamenii, puţin. Cu cât vei vorbi mai puţin
cu oamenii, cu atât vei vorbi mai mult cu Dumnezeu. (Mitropolitul Filaret)
Învăţarea nu epuizează niciodată mintea. (Leonardo da Vinci)
Învăţaţi de la smochin pilda: Când mlădiţa lui se face fragedă şi înfrunzeşte, cunoaşteţi că vara este aproape. Tot aşa şi voi, când veţi vedea împlinindu-se aceste lucruri, să ştiţi că El este aproape, lângă uşi.
(Marcu 13.28, 29)
Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică? 9.17
Învăţătura conform căreia cunoaşterea de sine sau după Dumnezeu, sau alt termen, precum osândirea de
sine şi plângerea de sine, asociate cu smerenia şi amintirea de deprimarea şi dăruiesc pace şi alinare.
(Sfântul Isihie)
Învăţătura dată rău se sparge în capul tău. (Anton Pann)
Învăţând matematica, înveţi să gândeşti. (Grigore Moisil)
Învăţându-l pe altul îl faci mai bogat, fără ca tu să devii mai sărac. (Proverb indian)
La doisprezece ani pictam ca Rafael, dar mi-a trebuit o viaţă ca să învăţ să pictez ca un copil.
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(Pablo Picaso)
La tinereţe învăţăm; la maturitate înţelegem. (Ebner-Eschenbach)
Lectura, iată învăţătura cea mai bună. (Alexandr Sergheevici Puşkin)
Libertatea vă conferă facultatea de a alege între bine şi rău, adică între datorie şi egoism. Educaţia este însă
aceea care vă învaţă să faceţi alegerea. (Giuseppe Mazzini)
Meseria nu se învaţă; meseria se fură. (Proverb)
Nebunul scoate ochii cu dojenile lui şi darul celui pizmaş face ochii să lăcrimeze. Mai înainte ca să vorbeşti,
învaţă, şi mai înainte de boală te îngrijeşte. (Ecclesiasticul 18.18)
Nu am întâlnit niciodată un om atât de ignorant încât să nu am ce să învăţ de la el. (Galileo Galilei)
Nu dispreţui vorba celor bătrâni, că şi ei au învăţat de la părinţii lor. Că de la ei vei învăţa înţelepciunea
şi îndemânarea de a da răspuns bun la nevoie. (Ecclesiasticul 8.9)
Nu este ucenic mai presus de învăţătorul său, nici slugă mai presus de stăpânul său. (Matei 10.24)
Nu-l pot învăţa nimic pe omul matur, dar îl pot ajuta să găsească răspunsul în el însuşi. (Galileo Galilei)
Oamenii se nasc neînvăţaţi, nu proşti; ei devin proşti prin învăţătură. (Bertrand Russell)
Omul este un ucenic, durerea este învăţătorul său. (Alfred de Musset)
Omul nu este ceea ce ştie, nici ceea ce învaţă sau propovăduieşte; el este ceea ce iubeşte, ceea ce
trăieşte. (Mitropolitul Nicolae Mladin)
Orice succes este rezultatul învăţămintelor trase din eşecuri. (Colin Turner)
Pe lângă porţi, în împrejurimile cetăţii, la intrarea porţilor, strigă tare: "Către voi, oamenilor, se îndreaptă
strigătul meu şi glasul meu către voi, fii ai oamenilor. Voi, cei simpli, învăţaţi cuminţenia şi voi, cei
nebuni, înţelepţiţi-vă! (Solomon 8.3-5)
Pentru a te elibera de trecut e nevoie să înveţi să ierţi. (Louise L. Hay)
Plânsul este o durere a sufletului, iar râsul o stricare a învăţăturii. (Scriitorul bisericesc Salvianus)
Poate că cea mai mare lecţie a istoriei este că nimeni n-a învăţat lecţiile istoriei. (Aldous Huxley)
"Poporul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lor este departe de Mine. Şi zadarnic Mă cinstesc ei,
învăţând învăţături ce sunt porunci ale oamenilor". (Matei 15.8, 9)
Postul este doctorul sufletelor noastre, îl face pe fiecare să ia aminte la sine însuşi şi-l învaţă să-şi amintească de toate lipsurile vieţii sale. (Sfântul Simeon Noul Teolog)
Preceptele lui Dumnezeu apasă pe umerii noştri, dar e o greutate de aripi. (Vladimir Ghika)
Profesor îţi este orice om de la care poţi învăţa ceva. (Nicolae Iorga)
Să învăţăm ce înseamnă să mergi la Liturghie pentru că vrei să te întâlneşti cu Hristos, nu să îi judeci pe
cei mai slabi ca tine şi să învăţăm ce înseamnă să te întorci în lume cu aceeaşi gingăşie cu care
Dumnezeu are grijă de ea. (Teologul Alexander Schmemann)
Să suferi în tăcere este unica lecţie care face să o învăţăm în această viaţă. (Vincent van Gogh)
Sileşte-te să te arăţi încercat, înaintea lui Dumnezeu lucrător cu faţa curată, drept învăţând cuvântul
adevărului. (II Timotei 2.15)
Singura cale să te menţii fericit, e să înveţi să te bucuri de necazuri. (Proverb englezesc)
Stări de spirit, asta trebuie dat altora; nu conţinuturi, nu sfaturi, nu învăţături. (Constantin Noica)
Studiaţi îndeaproape corpul omenesc! Sufletul nu-i departe. (Carmen Sylva, poetă şi prima regină a
României)
Şcoala să fie cu credinţă, politica cu cinste, oastea cu dragoste de ţară, statul cu binecuvântarea lui
Dumnezeu. (Episcopul Nicolae Velimirovici)
Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru. (Nicolae Iorga)
Şi iudeii se mirau zicând: Cum ştie Acesta carte fără să fi învăţat? (Ioan 7.15)
Ştiinţa este pentru cei care învaţă, poezia, pentru cei care ştiu. (Joseph Roux)
Toţi am fost creaţi capabili să dobândim virtutea, dar prin învăţătură şi exerciţiu unul se apropie mai mult
de ea, altul mai puţin . De aceea unii ajung până la o virtute desăvârşită, alţii ajung până la o oarecare
virtute, iar alţii, pentru că nu şi-au dat niciun interes, deşi prin firea lor erau în stare, s-au îndreptat
spre fapte contrarii. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Trăieşte ca şi când ai muri mâine. Învaţă ca şi când ai trăi veşnic. (Mahatma Gandhi)
Trebuie să ne folosim de fiecare întâmplare din viaţa noastră pentru a dobândi răsplata cea bună a alegerii
pe care o facem. Este de neaparată trebuinţă să învăţăm cum să folosim fiecare din întâmplările
care vin peste noi, pentru ca printr-o bună vieţuire raţională să ajungem la viaţa veşnică.
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(Cuviosul Clement Alexandrinul)
Trebuie să învăţăm muzica pentru împodobirea şi liniştirea caracterului. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Un om deştept găseşte să înveţe ceva bun şi de la un prost. (Profesorul Oscar Kreindler)
Un om deştept poate să înveţe şi de la un prost. Invers e mai greu. (François Rabelais)
Un om trebuie să fie destul de mare să-şi recunoască greşelile, suficient de deştept ca să înveţe din ele
şi îndeajuns de tare ca să le îndrepte. (Alphonse Allais)
Un slujitor al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând faţă cu toţi, destoinic să dea învăţătură, îngăduitor, certând cu blândeţe pe cei ce stau împotrivă, ca doar le va da Dumnezeu pocăinţă spre cunoaşterea adevărului, şi ei să scape din cursa diavolului, de care sunt prinşi, pentru a-i face voia.
(II Timotei 2.24-26)
Unui om deştept îi place să înveţe. Unui prost, să înveţe pe alţii. (Anton Pavlovici Cehov)
Va veni vremea când fizicienii ne vor învăţa să-L cunoaştem mai bine pe Dumnezeu. (Patriarhul Daniel)
Vei învăţa pe cheltuiala ta că de-alungul vieţii vei întâlni mai multe măşti decât chipuri. (Luigi Pirandello)
Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi
învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre.
Căci jugul Meu e bun şi povara Mea este uşoară. (Matei 11.28-30)
Viaţa în acţiune este cel mai bun învăţător. (Nicolae Iorga)
Vii aici de o grămadă de vreme şi nu mă întrebi niciodată nimic. Îmi ajunge să te privesc, părinte.
(Sfântul Antonie cel Mare şi un părinte care învăţa mult de la el numai privindu-l)
Zadarnic vei vrea să-l înveţi pe cel ce nu e dornic să fie învăţat, dacă nu-l vei fi făcut mai întâi dornic de
a învăţa. (Jan Amos Comenius)
Ziariştii – oameni care gândesc toată viaţa la profesia pe care ar fi trebuit s-o înveţe. (Mark Twain)
A învinge/ A nu-ţi respecta duşmanul înseamnă a pierde o şansă de a-l învinge. (Lucian Blaga)
A te lupta cu tine însuţi este cel mai greu război – a te învinge este cea mai frumoasă victorie. (Friedrich
von Logau)
A te lupta cu tine însuţi este lupta cea mai grea. A te învinge pe tine însuţi este biruinţa cea mai frumoasă.
(Gottfried Wilhelm von Leibniz)
Adevărul nu învinge niciodată, pier doar adversarii lui. (Max Planck)
Ambiţia este aliatul perfect al învingătorului. (Marcio Barrios)
Când te copleşeşte frica, te insulţi pe tine. Eliberează-te de frică şi ai tăria să te învingi pe tine însuţi.
(Rabindranath Tagore)
Cel mai frumos moment din viaţa unui om este atunci când reuşete să învingă răul în favoarea binelui.
(Pitagora)
Cel mai puternic învinge prin gingăşie şi cucereşte prin iertare. (Mark Twain)
Dacă lipseşte vrăjmaşul, atunci lipseşte desigur şi cununa biruinţei, căci nu poate fi vorba de biruinţă dacă
nu este şi cineva învins. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Dacă ne purtăm ca oile, învingem; dar dacă ne facem lupi, suntem biruiţi. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dificultăţile sunt mai uşor de învins decât îndoiala. (Isaac Newton)
Eşecul ne învaţă umilinţa, ne confruntă cu propriile noastre limite şi ne arată că nu suntem invincibili.
(Hal Urban)
Fiecare om pe care îl întâlnesc în drumul meu îmi este superior prin ceva. De aceea încerc să învăţ câte
ceva pe lângă fiecare. (Sigmund Freud)
Iertarea este veşmântul care acoperă orgoliile şi mândriile nemăsurate. Iertarea ne smereşte, iertarea ne
înalţă. Cine iartă, învinge întotdeauna. (Părintele Dumitru Păduraru)
Îi plâng pe proşti şi proştii mă înving. (Ana Blandiana)
În orice carieră duşmanii stau la pândă; ei nu pot fi învinşi decât prin stăpânire de sine şi veselie.
(Goethe)
Învingând ispitele, ne vom păzi mintea de judecată şi mânie, două dintre cele mai mari ispite care
pândesc pe om. 10.7
Învingerea fricii este începutul înţelepciunii. (Bertrand Russell)
Mai bine să te lupţi din greu cu duşman cinstit decât să învingi uşor nişte ticăloşi. (Baltasar Gracian)
Nimic nu este mai puternic decât Biserica, o, omule! Opreşte războiul împotriva Bisericii, pentru a nu-ţi
distruge puterile tale. Nu transpune acest război până în ceruri. Dacă te vei lupta cu un om, ori îl vei
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învinge, ori te va învinge. Dacă însă te lupţi cu Biserica, îţi va fi cu neputinţă să învingi, întrucât
Dumnezeu este mai puternic decât toţi. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nicio victorie nu e dată fără înfrângere şi nicio cădere nu e dată fără speranţă. (Andrei Pleşu)
Nu există bucurie mai mare ca aceea pe care o simţi atunci când învingi dificultătile. (Samuel Johnson)
Postim ca să învingem moartea, biologicul din noi, ca să ne desăvârşim. 10.10
Prostia este eternă şi invincibilă. (Alexandru Paleologu)
Răbdarea, perseverenţa şi entuziasmul alcătuiesc o combinaţie imbatabilă pentru succes.
(Napoleon Hill)
Triumfu-i fără slavă, de-nvingi cu uşurinţă. (Pierre Corneille)
Tu ştii să învingi, Hannibal, dar nu ştii să profiţi de ea. (Titus Livius)
Un om nu este terminat atunci când este învins, ci atunci când renunţă. (Richard Nixon)
Vai de cei care nu au fost niciodată înfrânţi! Nu vor învinge niciodată în viaţă. (Paulo Coelho)
A justifica/ A păcătui este o treabă umană, a justifica păcatele este o treabă diavolească. (Lev Tolstoi)
Care este justificarea minciunii? Eu să apar cel mai tare, mai bun, mai des (?) Toate acestea enumerate
şi alte multe adăugate, izvorăsc din eul nostru, din egoul nostru: eu să fiu, eu să fac, eu să am,
eu sunt ceea ce sunt. El este izvorul tuturor neajunsurilor din om. ….. El este creat şi dăruit nouă
de Dumnezeu, ca cel mai mare şi de preţ dar. Prin el purtăm chipul lui Dumnezeu ….. Omul trebuie să crească, să cerceteze în, şi prin Dumnezeu care l-a creat. Acceptând ispita, Adam s-a rupt
de Dumnezeu şi a rămas numai la sine, şi în el s-a infiltrat satana, denaturând eul lui prin mândrie
şi provocând apoi ura, minciuna, crima şi toate celelalte. 8.9
În viaţa noastră nu trebuie să căutăm justificări sau motivări, ci trebuie să căutăm soluţii şi ajutor. Dacă
facem ceea ce este bine, să-I mulţumim lui Dumnezeu, iar dacă nu reuşim să facem binele,
să-I cerem în schimb ajutorul. (Părintele Alexandru Barna)
Nu trebuie să lucrezi pentru a face bani, ci pentru a justifica viaţa. (Marc Chagall)
Să nu invocăm libertatea pentru a justifica răul pe care-l facem. (Sfinţii Părinti)
Un om creativ este motivat de dorinţa de a realiza ceva, şi nu de dorinţa de a-i învinge pe ceilalţi.
(Ayn Rand)
Zis-a Avva Pimen: A te justifica pe tine însuţi este lucru material. Asemenea lucruri îl distrug pe
cel care le are.
A lăsa/ Adu-ţi aminte că, după scurtă vreme, ori bogăţia te va lăsa, ori tu vei lăsa bogăţia. (Mitropolitul Filaret)
Auzi rugăciunea mea, Doamne, şi cererea mea ascult-o; lacrimile mele să nu le treci, căci străin sunt eu
la Tine şi străin ca toţi părinţii mei. Lasă-mă ca să mă odihnesc, mai înainte de a mă duce şi de
a nu mai fi. (Psalmi 38.16-18)
Biruinţele sufletului lasă în urma lor cuvintele vieţii care vor dăinui. (Vladimir Ghika)
Calul neîmblânzit ajunge nărăvaş, aşa şi un copil lăsat în voia lui ajunge rău-crescut. (Ecclesiasticul 30.8)
Căci dacă aceste lucruri sunt în voi şi tot sporesc, ele nu vă vor lăsa nici trândavi, nici fără roade
în cunoaşterea Domnului nostru Iisus Hristos. (II Petru 1.8)
Căci El Se lasă găsit celor care nu-L ispitesc şi Se arată celor care au credinţă în El. (Cartea înţelepciunii
lui Solomon 1.2)
Când eşti în pace şi nu ai altă luptă, atunci mai mult te smereşte, ca nu cumva bucurie străină intrând,
să ne lăudăm şi să fim daţi la război. Că de multe ori Dumnezeu pentru neputinţele noastre,
nu ne lasă să fim daţi spre luptă, ca să nu pierim. (Avva Visarion)
Când însă s-a apropiat Avram să intre în Egipt, a zis către Sarai, femeia sa: "Ştiu că eşti femeie frumoasă la
chip. De aceea, când te vor vedea Egiptenii, vor zice: "Aceasta-i femeia lui! Şi mă vor ucide pe mine, iar
pe tine te vor lăsa cu viaţă. Zi deci că-mi eşti soră, ca să-mi fie şi mie bine pentru trecerea ta şi pentru
trecerea ta să trăiesc şi eu!" (Facerea 12.10-12)
Când vorbesc rău, să-i lăsăm să vorbească, şi noi să facem ce e bine. (Lorenzo de Medici)
Celui ce voieşte să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa. Iar de te va sili cineva să mergi o milă,
mergi cu el două. (Matei 5.40, 41)
Cine nu judecă şi nu condamnă lasă loc unor speranţe nelimitate. (Francis Scott Key Fitzgerald)
Crede-mă, fiule, dacă oamenii ar putea să vadă de aici moştenirea, slava şi odihna, pe care Dumnezeu
le-a pregătit pentru cei care-L iubesc, oricât de mult ar fi să rămână în această lume, şi chiar de ar fi
să trăiască într-o colibă întunecată, cu viermi până la genunchi, tot nu s-ar lăsa abătuţi de tristeţe. 1.1
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Creştin sunt, lasă-mă la mama mea! (Sfântul Mucenic Chiric, în vârstă de trei ani. Dregătorul l-a aruncat pe
treptele tronului său, s-a lovit la cap şi a murit. Sfânta Muceniţă Iulita, mama pruncului,
a fost decapitată)
Dacă Galileo ar fi spus în versuri că pământul se învârte, poate că inchiziţia l-ar fi lăsat în pace.
(Thomas Hardy)
Dacă nu îi laşi speranţe, inima se poate frânge. (Thomas Fuller)
De aceea s-a bucurat inima mea şi s-a veselit limba mea; chiar şi trupul meu se va odihni întru nădejde.
Căci nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel sfânt al Tău să vadă stricăciune.
(Faptele Apostolilor 2.26, 27)
De eşti aşa de nebun ca să te laşi mânat de mânie, bate-te cu mâna peste gură. (Solomon 30.32)
De luptă se feresc doar laşii. Să lăsăm trecutul să fie trecut. (Homer)
Deci, dacă îţi vei aduce darul tău la altar şi acolo îţi vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta,
lasă darul tău acolo, înaintea altarului, şi mergi întâi şi împacă-te cu fratele tău şi apoi, venind,
adu darul tău. (Matei 5.23, 24)
Diavolul se aşează în stomac şi nu-l lasă pe om să se sature. 2.10
Doamne, Iisuse Hristoase, pentru Tine am lăsat toate şi pe Tine Te-am căutat toată viaţa. Trimite pe îngerul Tău cel blând să primească sufletul meu. (Sfânta Cuvioasa Parascheva de la Iaşi)
Doamne, Părintele şi Stăpânul vieţii mele, nu mă lăsa să mă ducă gura mea cum va vrea ea şi nu îngădui să
alunec din pricina ei! (Ecclesiasticul 23.1)
Domnul este îndelung-răbdător şi multmilostiv, dar nepedepsit nimic nu lasă. În vifor şi în furtună Îşi face loc,
norii sunt pulberea de sub picioarele Lui. (Naum 1.3)
Dumnezeu este ocrotitorul cel bun al răbdării noastre. Dacă ai lăsat pe seama Lui nedreptatea altora, El
este răzbunător, pentru daune - despăgubitor, pentru durere – medic, pentru moarte - dătător
de viaţă. Cât de mult poate răbdarea să-L aibă pe Dumnezeu datornic. (Tertulian)
E mai bine să taci din gură şi să-i laşi pe ceilalţi să creadă că eşti prost, decât să vorbeşti şi să înlături orice
îndoială. (Mark Twain)
Feriţi-vă de iubirea de argint şi îndestulaţi-vă cu cele ce aveţi, căci însuşi Dumnezeu a zis: "Nu te voi lăsa,
nici nu te voi părăsi". Pentru aceea, având bună îndrăzneală, să zicem: "Domnul este într-ajutorul meu;
nu mă voi teme! Ce-mi va face mie omul?". (Iacob 13.5, 6)
Găseşte puteri noi chiar în slăbiciunea ta! Soarta-ţi lasă întotdeuna o portiţă în momente de cumpănă.
(Miguel de Cervantes)
Iar aceasta să ştiţi că, de ar şti stăpânul casei în care ceas vine furul, ar veghea şi n-ar lăsa să i se spargă casa. Deci şi voi fiţi gata, că în ceasul în care nu gândiţi Fiul Omului va veni. (Luca 12.39, 40)
Iar când a încetat de a vorbi, i-a zis lui Simon: Mână la adânc, şi lăsaţi în jos mrejele voastre, ca să
pescuiţi. (Luca 5.4)
Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie şi a adus-o la Adam. Şi a zis Adam: "Iată
aceasta-i os din oasele mele şi carne din carnea mea; ea se va numi femeie, pentru că este luată din bărbatul său. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi amândoi
un trup. Adam şi femeia lui erau amândoi goi şi nu se ruşinau. (Facerea 2.22-25)
Iar el, răspunzând, a zis: Doamne, lasă-l şi anul acesta, până ce îl voi săpa împrejur şi voi pune gunoi.
Poate va face rod în viitor; iar de nu, îl vei tăia. (Luca 13.8, 9)
Iar Marta se silea cu multă slujire şi, apropiindu-se, a zis: Doamne, au nu socoteşti că sora mea m-a lăsat
singură să slujesc? Spune-i deci să-mi ajute. Şi, răspunzând, Domnul i-a zis: Marto, Marto, te îngrijeşti şi
pentru multe te sileşti; dar un lucru trebuie: căci Maria partea bună şi-a ales, care nu se va lua de la ea.
(Luca10.40-42)
Iertarea este mireasma pe care violeta o lasă pe călcâiul care a strivit-o. (Mark Twain)
Iertarea este singurul mod de a nu lăsa pe duşmanul tău să te atace şi înăuntru. (Gavriil Stiharul)
Iisus i-a zis: Mergi, copilul tău trăieşte. Şi omul a crezut cuvântului pe care i l-a spus Iisus şi a plecat. Iar pe
când cobora, slugile lui, l-au întâmpinat spunându-i că fiul lui trăieşte. Şi cerea, deci, să afle de la ele ceasul în care i-a fost mai bine. Deci i-au spus că ieri, în ceasul al şaptelea, l-au lăsat frigurile. (Ioan 4.50-52)
În lipsa ietării, lasă să vină uitarea. (Alfred de Musset)
Judecata divină ne învaţă cine suntem; sapă adânc în pământ şi ne lasă să vedem din ce anume suntem
f făcuţi. (Charles Haddon Spurgeon)
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Lasă-mă ca să mă odihnesc, mai înainte de a mă duce şi de a nu mai fi. (Psalmi 38.18)
Lăcomia nu lasă niciun pic de odihnă celui pe care îl robeşte. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Lăsaţi-i pe cei blânzi şi umili să moştenească pământul – aşa şi merită. (James Grover Thurber)
Lăsaţi-L pe Cristos să vă găsească…. Să vă fie frică doar de nepăsare şi laşitate. (Papa Ioan Paul-II)
Lăsaţii pe ei; sunt călăuze oarbe, orbilor; şi dacă orb pe orb va călăuzi, amândoi vor cădea în groapă.
(Matei 15.14)
Lumea e atât de tare ocupată cu aparenţa, încât prea puţin îi pasă de realitate. Nu te lăsa înşelat de aparenţe, pentru că nu ştii niciodată cine este în faţa ta. Fereşte-te, cât vei trăi, să judeci oamenii după cum arată.
(Jean de La Fontaine)
Mai bine să pui răul înainte şi să laşi ce e mai bun ca o surpriză. (Jules Verne)
Murit-a tatăl lui şi este ca şi cum n-ar fi murit, pentru că asemenea lui şi-a lăsat după sine.
(Ecclesiasticul 30.4)
Nu lăsa pe mâine ceea ce poţi face astăzi. (Proverb)
Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine; ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al
mântuirii mele. (Psalmi 37.20, 21)
Nu te lăsa în voia patimilor tale, ca să nu fii târât de ele ca de un taur furios. (Ecclesiasticul 6.2)
Nu vă răzbunaţi singuri, iubiţilor, ci lăsaţi loc mâniei (lui Dumnezeu), căci scris este: "A Mea este
răzbunarea; Eu voi răsplăti, zice Domnul". (Romani 12.19)
O naţiune căreia îi este frică să-şi lase oameni să judece adevărul şi falsitatea într-o piaţă deschisă este o
naţiune căreia îi este frică de oamenii săi. (John F. Kennedy)
Omul nu e niciodată atât de mare ca atunci când se lasă în genunchi să ajute un copil. (Pitagora)
Să dormim liniştiţi somnul credinţei şi să-L lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. (Richard Wurmbrand)
Să nu cumva să mijlociţi şi să fiu lipsit de bucuria de a fi mucenic. Sunt grâul lui Dumnezeu, lăsaţi-mă să
fiu măcinat de dinţii fiarelor, ca să mă fac pâine neprihănită lui Hristos. (Sfântul Ignatie Teoforul)
Şi aduceau la El copii, ca să-Şi pună mâinile peste ei, dar ucenicii certau pe cei ce-i aduceau. Iar Iisus, văzând, S-a mâhnit şi le-a zis: Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu. Adevărat zic vouă: Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un copil nu va
intra în ea. Şi, luându-i în braţe, i-a binecuvântat, punându-Şi mâinile peste ei. (Marcu 10.13-16)
Şi Cel ce M-a trimis este cu Mine; nu M-a lăsat singur, fiindcă Eu fac pururea cele plăcute Lui. (Ioan 8.29)
Şi după ce au trecut destule zile, iudeii s-au sfătuit să-l omoare. Şi s-a făcut cunoscut lui Saul vicleşugul lor.
Şi ei păzeau porţile şi ziua şi noaptea, ca să-l ucidă. Şi luându-l ucenicii lui noaptea, l-au coborât
peste zid, lăsându-l jos într-un coş. (Faptele Apostolilor 9.23-25)
Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac, Duhul Adevărului, pe
Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte; voi Îl cunoaşteţi, că rămâne la voi şi în voi va fi! Nu vă voi lăsa orfani: voi veni la voi. (Ioan 14.16-18)
Şi oricine a lăsat case sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau ţarine, pentru
numele Meu, înmulţit va lua înapoi şi va moşteni viaţa veşnică. (Matei 19.29)
Şi pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis: Osebiţi-mi pe Barnaba şi pe Saul, pentru lucrul la
care i-am chemat. Atunci, postind şi rugându-se, şi-au pus mâinile peste ei şi i-au lăsat să plece. Deci,
ei, mânaţi de Duhul Sfânt, au coborât la Seleucia şi de acolo au plecat cu corabia la Cipru.
(Faptele Apostolilor 13.2-4)
Şi strângând Pavel grămadă de găteje şi punându-le în foc, o viperă a ieşit de căldură şi s-a prins de mâna
lui. Şi când locuitorii au văzut vipera atârnând de mâna lui, ziceau unii către alţii: Desigur că ucigaş este
omul acesta, pe care dreptatea nu l-a lăsat să trăiască, deşi a scăpat din mare. Deci el, scuturând vipera în foc, n-a pătimit niciun rău. Iar ei aşteptau ca el să se umfle, sau să cadă deodată mort. Dar aşteptând ei mult şi văzând că nu i se întâmplă nimic rău, şi-au schimbat gândul şi ziceau că el este un zeu.
(Faptele Apostolilor 28.3-6)
Şi venind Iisus în casa lui Petru, a văzut pe soacra acestuia zăcând, prinsă de friguri. Şi S-a atins de mâna
ei, şi au lăsat-o frigurile şi s-a sculat şi Îi slujea Lui. (Matei 8.14, 15)
Trupul se află între stricăciune şi nestricăciune, dar el nu este nici stricăciune, nici nestricăciune. Atunci
când a fost dominat prin intermediul plăcerilor de stricăciune, el, care era făptura nestricăciunii, a înclinat
către ţărâna pământului. Ca urmare, a fost dat morţii de către Dumnezeu pentru a fi cuminţit, dar n-a fost
părăsit, nici lăsat pradă stricăciunii. (Metodiu de Olimp, scriitor bisericesc din secolul al treilea)
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Un ocărâtor este vinul, un zurbagiu băutura îmbătătoare şi oricine se lasă ademenit nu este înţelept.
(Solomon 20.1)
Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen, dar aţi lăsat
părţile mai grele ale Legii: judecata, mila şi credinţa; pe acestea trebuia să le faceţi şi pe acelea
să nu le lăsaţi. (Matei 23.32)
Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că închideţi împărăţia cerurilor înaintea oamenilor; că voi nu
intraţi, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi. (Matei 23.13)
Varga şi certarea aduc înţelepciune, iar tânărul care este lăsat (în voia apucăturilor lui) face ruşine maicii
sale. (Solomon 29.15)
Viaţa ar putea fi minunată dacă oamenii te-ar lăsa în pace. (Charlie Chaplin)
A lega/ Am să vă spun eu ce realizează pustnicii. Dacă mergi foarte departe, într-o pădure, şi devii foarte tăcut, vei
ajunge să înţelegi că eşti conectat la tot. (Alan Watts)
Ba, ceea ce ar fi şi mai grav, însăşi crearea omului şi înzestrarea lui cu toate darurile s-ar dovedi fără de nici
un rost. Însă, fiindcă nici toate aceste lucrări ale lui Dumnezeu şi nici toate aceste daruri care provin de la
El nu pot fi socotite zadarnice şi fără rost, atunci în chip necesar trebuie legată de dăinuirea veşnică a sufletului şi prelungirea vieţii trupeşti, precum şi corolarul ei firesc, învierea.
(Atenagora Atenianul, filosof creştin din secolul al doilea)
Bucuria este întotdeauna legată de dragoste. 11.19
Că leagă sarcini grele şi cu anevoie de purtat şi le pun pe umerii oamenilor, iar ei nici cu degetul nu voiesc
să le mişte. (Matei 23.4)
Căci El răneşte şi El leagă rana, El loveşte şi mâinile Lui tămăduiesc. De şase ori din nevoi te va scoate, iar
a şaptea oară, răul te va ocoli. (Iov 5.18, 19)
Când va zidi Ierusalimul, Domnul va aduna şi pe cei risipiţi ai lui Israel; Cel ce vindecă pe cei zdrobiţi cu
inima şi leagă rănile lor (Psalmi 146.2, 3)
Cel ce e smerit în cugetul său şi împlineşte o lucrare duhovnicească, când citeşte dumnezeieştile
Scripturi pe toate le aduce în legătură cu sine şi nu cu altul. (Sfântul Marcu Ascetul)
Creativitatea înseamnă pur şi simplu conectarea unor lucruri. (Steve Jobs)
Cumplit lucru e beţia. E în stare să adoarmă simţurile, să întunece mintea. Face mort şi fără de putere pe
omul înzestrat cu raţiune, omul care a primit stăpânirea peste toate, îl doboară la pământ
legându-l cu lanţuri de nedezlegat. … (Sfântul Ioan Gură de Aur, vezi Beţia/ )
Dacă ne gândim că toate sunt rânduite cu socoteală şi cu înţelepciune, mai trebuie să avem credinţa că nimic din tot ce se întâmplă nu are loc fără un motiv întemeiat şi fără înţelepciunea legată de Dumnezeu. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Deci au mers şi au găsit mânzul legat la o poartă, afară la răspântie, şi l-au dezlegat. (Marcu 11.14)
Doar două lucruri sunt infinite: universul şi prostia omenească. Şi nu sunt sigur în legătură cu primul.
(Albert Einstein)
E bine să încercăm cât mai mult să păstrăm legăturile cu prietenii noştri sau legăturile cu părinţii sau cu
duhovnicii noştri, pentru că izolarea într-o astfel de afecţiune duce la pierderea oricărei speranţe.
(vezi Tristeţea)
Fără legătura cu Hristos nu există mântuire. 10.19
Fiul meu; păzeşte spusele mele şi îndrumările mele ascunde-le la tine. Păstrează sfaturile mele ca să rămâi în
viaţă şi orânduielile mele ca lumina ochilor tăi. Leagă-le pe degetele tale, scrie-le pe tabla inimii tale!
(Solomon 7.1-7)
Frica de lume ne leagă de lume. 7.12
Mândria celor tineri este legată de putere şi frumuseţe, mândria celor bătrâni este legată de discreţie.
(Democritus)
Mila şi adevărul să nu te părăsească; leagă-le împrejurul gâtului tău, scrie-le pe tabla inimii tale; atunci vei
afla har şi bunăvoinţă înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor. (Solomon 3.3, 4)
Muzica este o putere spirituală în stare să lege toţi oamenii între ei. (George Enescu)
Nădejdea în Dumnezeu e legată, în primul rând, de credinţă. 11.12
Nu-ţi lega inima ta de casă, în vremea pelerinajului tău pământesc. Niciun om chibzuit nu-şi zideşte casă
trainică în timpul când este călător. (Avva Feren)
Omul mândru nu atrage pe nimeni. Şi dacă atrage pe cineva, acela se va îndepărta repede! Legătura du-

207/782
hovnicească este indisolubilă numai atunci când există suflet de copil, nevinovăţie şi sfinţenie.
(Părintele Amfilohie Makris din Patmos)
Omul nu este numai stăpân al lumii, ci este fiu al ei. El se naşte din pământ şi se întoarce în el. Acest fapt îl
încarcă pe om cu o responsabilitate maximă. Îndumnezeirea omului este legată, iată, nu numai
de relaţia cu semenii săi, ca persoane, ci ea se realizează în relaţie cu lumea, ca întreg.
(Teologul catolic Thomas Friedrich)
Orice bărbat, orice femeie sunt conectaţi la energia pe care mulţi o numesc iubire, dar care, în realitate,
este materia primă din care a fost construit universul. (Paulo Coelho)
Părinte, care este întrebarea de care vă temeţi cel mai mult la Judecată? De ce ai legat când nu trebuia să legi şi de ce ai dezlegat când nu trebuia să dezlegi? (Părintele Paisie Olaru, în ultimele
clipe ale vieţii)
Părinte, care este întrebarea de care vă temeţi cel mai mult la Judecată? De ce n-ai lucrat tot ce ţi
s-a descoperit? (Părintele Arsenie Papacioc, în ultimele clipe ale vieţii)
Pentru vindecarea deprimării, Ziditorul tuturor şi Doctorul sufletelor, Dumnezeu, singurul care cunoaşte
bine rănile sufletului ne îndeamnă nu să rupem legăturile cu oamenii, ci să tăiem relele găsite în interior.
Deprimarea se vindecă prin cercetarea oamenilor evlavioşi. (Sfântul Ioan Casian)
Puterea de concentrare este în legătură cu voinţa şi autodisciplina. (Herbert Harris)
Rugăciunea este lucrare nesfârşită, mai presus de orice artă sau ştiinţă. Prin rugăciune intrăm în legătură cu
Fiinţa Cea fără de început, sau altfel spus, însăşi viaţa lui Dumnezeu intră în noi prin acest canal.
Rugăciunea este un act de înaltă înţelepciune, care întrece orice frumuseţe şi vrednicie. În rugăciune aflăm sfânta încântare a duhului nostru…. (Arhimandritul Sofronie Saharov)
Suferinţele trupului sunt legate de multe ori de angoasele sufletului. 1.3
Şi i-a zis: Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a tăcut. Atunci împăratul a zis slugilor:
Legaţi-l de picioare şi de mâini şi aruncaţi-l în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea şi
scrâşnirea dinţilor. Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi. (Matei 22.12-14)
Şi Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui. Şi îţi
voi da cheile împărăţiei cerurilor şi orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi orice vei
dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri. (Matei 16.18, 19)
A lepăda/ A-şi lua crucea înseamnă a se lepăda de lume, pentru Dumnezeu. (Sfântul Chiril al Alexandriei
Ascultaţi învăţătura, ca să ajungeţi înţelepţi, şi nu o lepădaţi. (Solomon 8.33)
Cel ce leapădă mustrarea îşi urgiseşte sufletul său, iar cel ce ia aminte la dojană dobândeşte înţelepciune.
Frica de Dumnezeu este învăţătură şi înţelepciune, iar smerenia trece înaintea măririi.
(Solomon 15.32, 33)
Dacă te-ai lepădat de tine şi te-ai dedicat lui Iisus, El te-a schimbat în izvor de apă vie. Numai aşa
poate sufletul să ajungă la sine însuşi, la el, cel adevărat, lepădându-se de sine şi strămutându-se
în Dumnezeu. (Părintele Arsenie Boca, 9.7)
Dacă voi vă temeţi a încălca porunca împăratului, cu atât mai mult ne temem noi, creştinii, să călcăm poruncii lui Dumnezeu, ca să nu cădem în chinurile veşnice gătite celor ce se leapădă de El.
(Sfântul Mucenic Proclu, chinuit, răstignit şi săgetat)
Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să-Mi
urmeze Mie. (Luca 9.23)
De cel ce se leapădă de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda şi Eu înaintea Tatălui Meu,
Care este în ceruri. 12.7
Deci, lepădarea de sine înseamnă o trăire în iubirea lui Dumnezeu, care apoi trebuie arătată în iubire milostivă, în iubire smerită, generoasă faţă de familie, faţă de semenii noştri, faţă de oamenii, mai ales, care
au nevoie de iubirea şi ajutorul nostru. (Patriarhul Daniel)
Este Cel care a murit în contul păcatelor noastre pentru a ne da viaţă veşnică. Acelaşi Om, Hristos, este
Dumnezeu şi suferă mereu. Oricine crede în El va avea viaţă veşnică. Cine se leapădă de El va fi în
veci pedepsit. …. Am ales moartea pentru a trăi veşnic cu sfinţii. (Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul,
decapitat la anul 304)
Este mai degrabă să sufăr tortura decât să mă lepăd de Dumnezeul meu şi să sacrific demonilor.
(Sfântul Sfinţit Mucenic Irineu, episcop de Sirmium, torturat şi decapitat)
Fericiţi veţi fi când oamenii vă vor urî pe voi şi vă vor izgoni dintre ei, şi vă vor batjocori şi vor lepăda
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numele voastre ca rău din pricina Fiului Omului. (Luca 6.22)
Fiindcă răutatea inimii este plină de temere, ca una ce se ştie vinovată şi mustrată ea de sine însăşi; ea îşi
vede mărită nenorocirea, căci spaima nu este altceva fără numai lepădarea oricărui ajutor care-ţi
vine de la dreapta judecată. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 17.10, 11)
Haina de nuntă este nepătimirea sufletului raţional care s-a lepădat de poftele lumeşti. (Evagrie Ponticul)
Iar Petru, răspunzând, I-a zis: Dacă toţi se vor sminti întru Tine, eu niciodată nu mă voi sminti. Zis-a Iisus
lui: Adevărat zic ţie că în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta cocoşul, de trei ori te vei lepăda
de Mine. Petru i-a zis: Şi de ar fi să mor împreună cu Tine, nu mă voi lepăda de Tine.
Şi toţi ucenicii au zis la fel. (Matei 26.33-35)
În pământ de m-or băga, nu mă las de legea mea! (Sfântul Atanasie Todoran din Bichigiu, tras pe roată
pentru că a refuzat să se lepede de credinţa ortodoxă)
Lepădarea de sine 2.5, 8.9, 9.7
Lepădarea de sine din Evanghelia de astăzi (Marcu 8.34-38 şi 9.1) nu înseamnă o desfiinţare a eului propriu, nu înseamnă o negare a identităţii proprii, ci înseamnă o metamorfoză spirituală a modului de a gândi, de a vorbi şi de a făptui. Lepădarea de sine înseamnă schimbarea modului de existenţă egoist într-un
mod de existenţă generos, trecerea de la o viaţă centrată pe eul propriu la o viaţă atentă la nevoile celor
din jur, este trecerea de la de la starea de egoism la starea de altruism, am spune mai pe înţeles. ….
(Patriarhul Daniel)
Lepădarea de sine este lupta cu mândria. 2.5
Lepădarea de sine înseamnă să te goleşti de tine şi să te umpli de Dumnezeu. (Sfinţii Părinţi)
Lepădarea de sine, asumarea crucii şi urmarea lui Hristos. 10.7
Lepădarea de sine, cea mai grea cruce. 9.7
Lepădarea ta de credinţă te va pedepsi şi răutatea ta te va mustra. Înţelege şi vezi cât e de rău şi de amar de a părăsi pe Domnul Dumnezeul tău şi de a nu mai avea nici o teamă de Mine,
zice Domnul Dumnezeul puterilor. (Ieremia 2.19)
Lepădaţi eul din voi, în care s-a infiltrat satana. 8.9
Lepădând minciuna, grăiţi adevărul. (Efeseni 4.25)
Niciun om nu leapădă adevărul pentru o minciună (Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful, când i s-a cerut
să se lepede de Hristos. A fost biciuit şi apoi decapitat)
Noi socotim ca nebun cu adevărat pe cel care în loc de Dumnezeu are un idol neînsufleţit şi se leapădă
de Dumnezeul cel viu. (Sfinţii Mucenici Manuil, Savel şi Ismail, trei fraţi care veniseră din Persia
la Calcedon unde se desfăşura un mare praznic păgân, pe timpul împăratului Iulian Apostatul.
Li s-au tăiat capetele, iar trupurile au fost arse.)
Pentru ce, o, împărate, chinuieşti fără de omenie oameni nevinovaţi şi-i sileşti să se lepede de dreapta credinţă? (Sfântul Mare Mucenic Artemie a adresat aceste cuvinte împăratului Iulian Apostatul, care pornise o mare prigoană împotriva creştinilior, prefăcându-se bisericile în temple păgâneşti şi omorându-se
mulţime mare de creştini. Artemie era mare dregător împărătesc şi comandant militar la Alexandria, încă din vremea împăratului Constantin cel Mare, cu care era prieten. Din porunca împărtatului a fost scos
din dregătorie, torturat şi apoi decapitat, la anul 362. Moaştele Sfântului Mare Mucenic Artemie au fost
aduse la Bucureşti, pe Dealul Mitropoliei, în anul 2013, cu ocazia hramului Sfântului Dimitrie cel Nou.)
Postul este frâu călugărului asupra păcatului. Cel ce îl leapădă, cal turbat după parte femeiască se află.
(Avva Yperehie)
Rugăciunea celui necăjit nu o lepăda şi nu-ţi întoarce faţa ta de la cel sărac. (Psalmi 4.4)
S-au ridicat împăraţii pământului şi căpeteniile s-au adunat împreună împotriva Domnului şi a unsului Său,
zicând: « Să rupem legăturile lor şi să lepădăm de la noi jugul lor ». (Psalmi 2.2, 3)
Şi ieşind el la poartă, l-a văzut alta şi a zis celor de acolo: Şi acesta era cu Iisus Nazarineanul. Şi iarăşi
s-a lepădat cu jurământ: Nu cunosc pe omul acesta. (Matei 26.71, 72)
Şi Petru şi-a adus aminte de cuvântul lui Iisus, care zisese: Mai înainte de a cânta cocoşul, de trei ori
te vei lepăda de Mine. Şi ieşind afară, a plâns cu amar. (Matei 26.75)
Viaţa fără Hristos, moarte este, iar moartea pentru El înseamnă viaţă. (Sfântul Zenovie, episcopul Ciliciei,
când i s-a cerut să se lepede de Hristos şi să aducă jertfă zeilor pentru a scăpa cu viaţă.)
A locui/ Apoi a sosit Iacov la Isaac, tatăl său, căci acesta trăia încă la Mamvri, în Chiriat-Arba, adică la Hebron
în pământul Canaanului, unde locuiseră vremelnic Avraam şi Isaac. (Facerea 35.27)

209/782
Atunci a zis Domnul către Moise: "Întinde mâna ta spre cer şi se va face întuneric în pământul Egiptului,
încât să-l pipăi cu mâna". Şi şi-a întins Moise mâna sa spre cer şi s-a făcut întuneric beznă trei zile
în tot pământul Egiptului, de nu se vedea om cu om, şi nimeni nu s-a urnit de la locul său trei zile.
Iar la fiii lui Israel a fost lumină peste tot în locuinţele lor. (Ieşirea 10.21-23)
Biserica este cerul pământean în care Dumnezeu din Cerul de Sus locuieşte şi se preumblă.
(Sfântul Gherman, patriarhul Constantinopolului)
Căci înţelepciunea este mai bună decât pietrele preţioase şi nici lucrurile cele mai preţioase nu au valoarea
ei. Eu, înţelepciunea, locuiesc împreună cu prevederea şi stăpânesc ştiinţa şi buna-chibzuială.
(Solomon 8.11, 12)
Căci ştim că, dacă acest cort, locuinţa noastră pământească, se va strica, avem zidire de la Dumnezeu,
casă nefăcută de mână, veşnică, în ceruri. (II Corinteni 5.1)
Căci trupul cel putrezitor îngreuiază sufletul şi locuinţa cea pământească împovărează mintea cea plină de
grijă. Cu greu ne dăm seama despre cele ce sunt pe pământ şi cu osteneală găsim cele ce sunt chiar în
mâna noastră; atunci, cine a putut să pătrundă cele ce sunt în ceruri?
(Cartea înţelepciunii lui Solomon 8.15, 16)
Când preoţii au ieşit din locaşul sfânt, un nor a umplut templul Domnului. Şi n-au putut preoţii să stea la
slujbă, din pricina norului, căci slava Domnului umpluse templul Domnului. Atunci Solomon a zis:
"Domnul a spus că binevoieşte să locuiască în norul cel întunecos. Eu ţi-am zidit templul pentru
locuinţă, în care Tu să petreci în veci". (III Regi 8.10-13)
Când un om are cugetul curat, când nu are în el murdărie, atunci va putea locui în el Stăpânul universului.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Când văd proştii locuind în cele mai strălucitoare palate, înţeleg de ce Diogene locuia într-un butoi.
(Traian Demetrescu)
Cel care stă în rugăciune cu dragoste curată, nu se mai simte pe sine, ci pe Cel care locuieşte în el,
adică Hristos. 9.9
Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Preaînalt, întru acoperământul Dumnezeului cerului se va sălăşlui. Va zice
Domnului: "Sprijinitorul meu eşti şi scăparea mea; Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre Dânsul".
(Psalmi 90.1, 2)
Deci, dar, nu mai sunteţi străini şi locuitori vremelnici, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii şi casnici ai lui
Dumnezeu, zidiţi fiind pe temelia apostolilor şi a proorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind
însuşi Iisus Hristos. (Efeseni 2.19, 20)
Doamne, cine va locui în locaşul Tău şi cine se va sălăşlui în muntele cel sfânt al Tău? (Psalmi 14.1)
Domnul este mare, El locuieşte în înălţime; Sionul este plin de judecată şi de dreptate. (Isaia 33.5)
El va fi pentru voi piatră de încercare şi stâncă de poticnire pentru cele două case ale lui Israel, cursă şi laţ
pentru cei ce locuiesc în Ierusalim. (Isaia 8.14)
Iată acum ce este bun şi ce este frumos, decât numai a locui fraţii împreună! Aceasta este ca mirul pe cap,
care se coboară pe barbă, pe barba lui Aaron, care se coboară pe marginea veşmintelor lui. Aceasta
este ca roua Ermonului, ce se coboară pe munţii Sionului, că unde este unire acolo a poruncit Domnul
binecuvântarea şi viaţa până în veac. (Psalmi 132.1-3)
Înţeleptul adevărat are trupul drept sală de meditaţie şi de locuinţă sigură a sufletului.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Limba clevetitoare pe mulţi i-a clătinat şi i-a risipit dintr-un neam într-alt neam şi cetăţi tari a surpat şi casele
celor mari a stricat. Limba clevetitoare femei vrednice a izgonit şi le-a lipsit de ostenelile lor. Cel care
ascultă de ea, nu va afla odihnă, nici nu va locui cu linişte. (Ecclesiasticul 28.15-17)
Locui-vor lângă mine şi se vor ascunde; ei vor păzi călcâiul meu, ca şi cum ar căuta sufletul meu.
(Psalmi 55.6)
Mai bine să locuieşti în pustiu decât cu o femeie certăreaţă şi supărăcioasă. (Solomon 21.19)
Mai bine voiesc a locui cu leu şi cu balaur, decât a locui cu femeia cea rea. (Ecclesiasticul 25.18)
Mai lesne este a purta nisip, sare şi fier, decât a locui cu un om fără minte. (Ecclesiasticul 22.16)
N-a iertat pe cei care locuiau cu Lot, ci i-a urgisit pentru trufia lor. (Ecclesiasticul 16.9)
Nici aurul, nici argintul nu vor putea să-i izbăvească în ziua mâniei Domnului, căci tot pământul va fi mistui
de focul mâniei Lui; căci El va distruge, da, va pierde într-o clipă pe toţi locuitorii pământului.
(Sofonie 1.18)
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Nu locuirea împreună osândeşte pe cei drepţi, la un loc cu cei nedrepţi, ci asemănarea în gândire.
(Mitropolitul Nicolae Mladin)
Nu ştiţi voi, oare, n-aţi auzit, nu vi s-a spus oare de la început, n-aţi înţeles voi ce vă învaţă întemeierea lumii? El stă în scaun deasupra cercului pământului; pe locuitori îi vede ca pe lăcuste; El întinde
cerul ca un văl uşor şi îl desface ca un cort de locuit. (Isaia 40.21, 22)
Omul, în răutatea sa, poate să ucidă, dar nu poate să aducă înapoi duhul care a ieşit, nici să scoată sufletul
care a intrat în locuinţa morţilor. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 16.14)
Păstrează trupul acesta curat şi nepătat, ca duhul care locuieşte în el să dea mărturie de el şi să fie îndreptăţit trupul tău. Vezi să nu se suie la inima ta gândul că trupul acesta este stricăcios şi să-l supui vreunei întinăciuni. Dacă-ţi întinezi trupul, întinezi şi Duhul cel Sfânt, iar dacă întinezi trupul nu vei trăi. (Herma,
autorul scrierii “Păstorul”)
Pe atunci s-a făcut foamete în ţinutul acela şi s-a coborât Avram în Egipt, ca să locuiască acolo, pentru
că se înteţise foametea în ţinutul acela. (Facerea 12.9)
Pentru aceasta, bucuraţi-vă ceruri şi cei ce locuiţi în ele. Vai vouă, pământule şi mare, fiindcă diavolul a
coborât la voi având mânie mare, căci ştie că timpul lui e scurt. (Apocalipsa 12.12)
Peste acelea păsările cerului vor locui; din mijlocul stâncilor vor da glas. (Psalmi 103.13)
Poporul care locuia întru întuneric va vedea lumină mare şi voi cei ce locuiaţi în latura umbrei morţii lumină
va străluci peste voi. (Isaia 9.1)
Postiţi post sfânt, strângeţi obşte de prăznuire, adunaţi pe bătrâni, pe toţi locuitorii ţării în templul Dumnezeului vostru şi strigaţi către Domnul rugându-L: "O, ce zi! Căci aproape este ziua Domnului şi vine ca o pustiire de la Cel Atotputernic. Oare nu ni s-a luat hrana de sub ochii noştri, bucuria şi veselia din templul Dumnezeului nostru? … (Ioil 1.14-20)
Postul, împreună locuitor al trezviei şi ziditor al întregii înţelepciuni. 2.9
Rătăcit-au în pustie, în pământ fără de apă şi cale spre cetatea de locuit n-au găsit. (Psalmi 106.4)
S-au ridicat împăraţii pământului şi căpeteniile s-au adunat împreună împotriva Domnului şi a unsului Său,
zicând: « Să rupem legăturile lor şi să lepădăm de la noi jugul lor ».Cel ce locuieşte în ceruri
va râde de dânşii şi Domnul îi va batjocori pe ei! (Psalmi 2.2-4)
Şi cetăţile Sodomei şi Gomorei, osândindu-le la nimicire, le-a prefăcut în cenuşă, dându-le ca o pildă nelegiuiţilor din viitor; iar pe dreptul Lot, chinuit de petrecerea în desfrânare a celor nelegiuiţi, l-a izbăvit,
pentru că dreptul acesta, locuind între ei, prin ce vedea şi auzea, zi de zi, chinuia sufletul său cel drept,
din pricina faptelor lor nelegiuite. (II Petru 2.6-8)
Şi s-a dus David cu oamenii săi la Cheila, de s-a luptat cu Filistenii, le-a luat vitele, le-a pricinuit înfrângere
mare şi a salvat David pe locuitorii din Cheila. (I Regi 23.5)
Trupul trăieşte dacă este locuit de suflet, iar sufletul dacă este locuit de Dumnezeu.
(Părintele Arsenie Boca)
Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca
morţii cei din veacuri. (Psalmi 142.3)
A lua/ A luat cele şapte pâini şi peşti şi, mulţumind, a frânt şi a dat ucenicilor, iar ucenicii mulţimilor. Şi au mâncat toţi
şi s-au săturat şi au luat şapte coşuri pline, cu rămăşiţe de fărâmituri. (Matei 15.36, 37)
A şti să iei o hotărâre este o mare artă.(Stendhal)
A-şi lua crucea înseamnă a se lepăda de lume, pentru Dumnezeu. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
Atunci au venit la El ucenicii lui Ioan, zicând: Pentru ce noi şi fariseii postim mult, iar ucenicii Tăi nu postesc?
Şi Iisus le-a zis: Pot oare, fiii nunţii să fie trişti câtă vreme mirele este cu ei? Dar vor veni zile când mirele
va fi luat de la ei şi atunci vor posti. (Matei 9.14, 15)
Beţia nu-i ia omului numai judecata, ci îi schimbă şi simţurile şi-l face pe cel ce se îmbată mai rău decât orice
animal. Care vită îşi răneşte într-atât vederea şi auzul cum şi le răneşte beţivul? Nu-i aşa că nu-şi mai
cunosc cunoscuţii? Nu aleargă adeseori la străini ca la nişte prieteni? Nu sar de multe ori peste umbre,
ca peste nişte şanţuri şi prăpăstii? … (Sfântul Vasile cel Mare)
Ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia proorocul, care zice: "Acesta neputinţele noastre a luat şi
bolile noastre le-a purtat". (Matei 8.17)
Căci eu de la Domnul am primit ceea ce v-am dat şi vouă: Că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut,
a luat pâine, şi, mulţumind, a frânt şi a zis: Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru
voi. Aceasta să faceţi spre pomenirea Mea. Asemenea şi paharul după Cină, zicând: Acest pahar este
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Legea cea nouă întru sângele Meu. Aceasta să faceţi ori de câte ori veţi bea, spre pomenirea Mea.
(I Corinteni 11.23-25)
Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi smolesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat
grăiesc vouă, şi-au luat plata lor. (Matei 6.16)
Cât de des luăm drept convingere o iluzie a simţurilor sau o eroare a minţii. (Mihail I. Lermontov)
Cel ce nu ia asupra sa de bună voie ostenelile pentru adevăr, e certat mai aspru de cele fără de voie.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Creativitatea înseamnă a lua elemente cunoscute şi a le asambla în moduri unice. (Jacque Fresco)
Dacă nu crezi în Dumnezeu, şi nu există, nu ai pierdut nimic. Dacă nu crezi în Dumnezeu, şi există,
diavolul te-a luat! (Blaise Pascal)
Dacă virtuţii îi iei libertatea, i-ai luat esenţa. (Origen)
Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să-Mi
urmeze Mie. (Luca 9.23)
Dacă-şi va aduce aminte omul de păcatele sale, Dumnezeu va lua de la el trândăvia. (Sfântul Ioan Scărarul)
Dai voinţă, iei putere. (Sfinţii Părinţi)
De aceea ne şi străduim ca, fie că petrecem în trup, fie că plecăm din el, să fim bineplăcuţi Lui. Pentru că noi
toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, ca să ia fiecare după cele
ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău. (II Corinteni 5.9, 10)
Depărtaţi-vă, căci copila n-a murit, ci doarme. Dar ei râdeau de El. Iar după ce mulţimea a fost scoasă
afară, intrând, a luat-o de mână, şi copila s-a sculat. (Matei 9.24, 25)
Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce se silesc pun mâna
pe ea. (Matei 11.12)
Dintre dracii care care se împotrivesc lucrării noastre, cei dintâi, care se ridică la luptă, sunt cei încredinţaţi
cu poftele lăcomiei pântecelui. Toţi ceilalţi vin după aceştia să ia în primire pe cei răniţi de ei. Căci este
cu neputinţă să cadă cineva în mâinile duhului curviei, dacă n-a fost doborât întâi de lăcomia pântecelui.
(Evagrie Ponticul)
Domnul ia parte la suferinţa fiecăruia dintre noi. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Drept aceea am zis: Luaţi aminte la mine, voi arăta şi eu ce ştiu. (Iov 32.10)
Dumnezeu ne ia ca pe nişte copii şi ne arată într-o legănare iubirea Sa divină. (Părintele Dumitru Stăniloae)
E mult mai uşor să iei o hotărâre decât să o pui în practică. (William Somerset Maugham)
Ei nu pot lua demnitatea nostră dacă nu le-o dăm noi. (Mahatma Gandhi)
El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci câinilor. Dar ea a zis: Da,
Doamne, dar şi câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis: O, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie după cum voieşti. Şi s-a tămăduit fiica ei
în ceasul acela. (Matei 15.26-28)
Existăm vremelnic prin ceea ce luăm din jur, dar vom trăi veşnic prin ceea ce dăruim. (Douglas Lawson)
Fericit este bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se va lua cununa vieţii, pe care a făgăduit-o
Dumnezeu celor ce Îl iubesc pe El. Nimeni să nu zică, atunci când este ispitit: De la Dumnezeu sunt
ispitit, pentru că Dumnezeu nu este ispitit de rele şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este tras şi momit de însăşi pofta sa. Apoi pofta, zămislind, naşte păcat, iar păcatul, odată
săvârşit, aduce moarte. (Iacob 1.12-15)
Frumuseţea şi urâţenia sufletului iau naştere din calitatea virtuţilor şi a viciilor. (Sfântul Ioan Casian)
Gloria este o băutură veninoasă care face bine numai dacă e luată în doze mici. (Honoré de Balzac)
Ia aminte de tine însuţi ca nu cumva un cuvânt ascuns în inima ta să se prefacă în păcat!
(Sfântul Vasile cel Mare)
Ia seama ca lumina din tine să nu fie întuneric. 2.7, Luca 11.35
Ia seama la relele tale, nu ale altuia; şi nu se va jefui de tâlhari casa de lucru a minţii tale.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Iar Barnaba şi Saul, după ce au îndeplinit slujba lor, s-au întors de la Ierusalim la Antiohia, luând cu ei pe
Ioan, cel numit Marcu. (Faptele Apostolilor 12.25)
Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiţi? Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc.
Şi vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia.
(Matei 6.28, 29)
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Iar Marta se silea cu multă slujire şi, apropiindu-se, a zis: Doamne, au nu socoteşti că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i deci să-mi ajute. Şi, răspunzând, Domnul i-a zis: Marto, Marto, te îngrijeşti şi
pentru multe te sileşti; dar un lucru trebuie: căci Maria partea bună şi-a ales, care nu se va lua de la ea.
(Luca10.40-42)
În Biblie sunt scrise multe, dar nimeni nu le ia în serios. (Harriet Beecher Stowe)
Înţelept este numai cel ce L-a luat pe Dumnezeu drept călăuză pentru a cunoaşte cuibul adevărului.
(Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Luarea crucii 2.5, 8.9, 10.2, 10.17
Luarea-aminte, ca discernământ, îl ajută pe om să-şi cunoască starea lăuntrică şi să ştie la ce treaptă a
ajuns, şi astfel să vadă limpede câtă cale a străbătut, şi câte îi mai rămâne de făcut până la
împărăţia cerurilor. (Sfinţii Părinţi)
Luaţi aminte ca faptele dreptăţii voastre să nu le faceţi înaintea oamenilor ca să fiţi văzuţi de ei; altfel nu veţi
avea plată de la Tatăl vostru Cel din ceruri. Deci, când faci milostenie, nu trâmbiţa înaintea ta, cum fac
făţarnicii în sinagogi şi pe uliţe, ca să fie slăviţi de oameni; adevărat grăiesc vouă: şi-au luat plata lor.
(Matei 6.1, 2)
Luaţi aminte! Cei ce refuză să rişte şi să crească, vor fi înghiţiţi de viaţă. 5.9
Luaţi deci de la el talantul şi daţi-l celui ce are zece talanţi. Căci tot celui ce are i se va da şi-i va prisosi,
iar de la cel ce n-are şi ce are i se va lua. (Matei 25.28, 29)
Luaţi învăţătura mea mai degrabă decât argintul şi ştiinţa mai mult decât aurul cel mai curat, căci înţelepciunea
este mai bună decât pietrele preţioase şi nici lucrurile cele mai preţioase nu au valoarea ei.
(Solomon 8.10, 11)
Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, în Duhul,
tot felul de rugăciuni şi de cereri, şi întru aceasta priveghind cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi
sfinţfii. (Efeseni 6.17, 18)
Luaţi unui creştin frica de iad şi îi luaţi credinţa. (Denis Diderot)
Luaţi unui om mediocru minciuna vieţii şi-i veţi lua în acelaşi moment şi fericirea. (Henrik Ibsen)
Luând în considerare starea actuală a programelor noastre, dezvoltarea software este clar magie neagră şi
nu poate fi numită ştiinţă inginerească. (Bill Clinton)
Mândria nu ia în seamă două lucruri: puterea divină şi slăbiciunea omului. 2.8
Mulţi oameni au luat încrederea pe care o dă iluzia drept energie. (Honoré de Balzac)
Nimeni din cei ce vin la biserică să nu târască cu el grijile lumeşti, pentru ca atunci când se întoarce acasă
să ia cu el răsplata vrednică de ostenelile sale. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nu Hristos a luat chipul lui Adam, ci Adam a luat chipul lui Hristos. (Sfinţii Părinţi)
Păcătuind, să nu învinovăţeşti fapta, ci gândul. Căci dacă mintea nu o lua înainte, nu i-ar fi urmat trupul.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Pentru că noi toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, ca să ia fiecare după
cele ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău. (II Corinteni 5.10)
Pericolul primordial în viaţă este să-ţi iei prea multe măsuri de precauţie. (Alfred Adler)
Precum soarele nostru dă lumină ochilor noştri trupeşti, lumina cea prin duhul se sălăşluieşte ca o rază
spirituală în cele din înăuntru şi ia loc în inimă. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
Se cere să luăm aminte, ca la vremea marilor încercări, să nu cădem din credinţă. (Eusebiu de Cezareea)
Şi am zis: "Mai bună este înţelepciunea decât puterea; dar înţelepciunea celui sărac este urgisită, şi cuvintele
lui nu sunt luate în seamă". (Ecclesiastul 9.16)
Şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine. (Matei 10.38)
Şi deşteptându-se din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat la el pe logodnica
sa. Şi fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut,
Căruia I-a pus numele Iisus. (Matei 1.24, 25)
Şi după ce au luat, cârteau împotriva stăpânului casei, zicând: Aceştia de pe urmă au făcut un ceas şi i-ai
pus deopotrivă cu noi, care am dus greutatea zilei şi arşiţa. (Luca 20.11, 12)
Şi împletind o cunună de spini, I-au pus-o pe cap şi în mâna Lui cea dreaptă trestie; şi, îngenunchind înaintea
Lui îşi băteau joc de El, zicând: Bucură-Te, regele iudeilor! Şi scuipând asupra Lui, au luat trestia
şi-L băteau peste cap. Iar după ce L-au batjocorit, L-au dezbrăcat de hlamidă, L-au îmbrăcat cu
hainele Lui şi L-au dus să-L răstignească. (Matei 27.29-31)
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Şi m-am dus la înger şi i-am zis să-mi dea cartea. Şi mi-a răspuns: Ia-o şi mănânc-o şi va amărî pântecele tău,
dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Atunci am luat cartea din mâna îngerului şi am mâncat-o; şi era în gura
mea dulce ca mierea, dar, după ce-am mâncat-o pântecele meu s-a amărât. Şi apoi mi-a zis: Tu trebuie să
prooroceşti, încă o dată, la popoare şi la neamuri şi la limbi şi la mulţi împăraţi. (Apocalipsa 10.9-12)
Şi zicând acestea şi luând pâine, a mulţumit lui Dumnezeu înaintea tuturor şi, frângând, a început să mănânce.
Şi devenind toţi voioşi, au luat şi ei şi au mâncat. Şi eram în corabie, de toţi, două sute şaptezeci
şi şase de suflete. (Faptele Apostolilor 27.35-37)
Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt; cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi
cărora le veţi ţine, vor fi ţinute. (Ioan 20.22, 23
Toate acelea pe care le cauţi au nevoie de luare aminte. (Poetul comic Menandru)
Valoarea timpului, ca posibilitate a ridicării din păcat şi restabilirii comuniunii cu Dumnezeu, ni se descoperă mai ales în iconomia mântuirii. Fiecare clipă care trece, şi noi n-am luat în ea decizia pentru realizarea sa în bine, este o clipă sau un timp pierdut. Clipa se prezintă astfel ca semn al unei posibile
mântuiri, dar şi ca semn al unei posibile căderi sau pierderi. … (Patriarhul Daniel, vezi Clipa/)
Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre. Căci jugul
Meu e bun şi povara Mea este uşoară. (Matei 11.28-30)
Viitorul este suma paşilor pe care îi faci, inclusiv a celor mici, ignoraţi sau luaţi în râs. (Henri Coandă)
A lucra/ Adu-ţi aminte de ziua odihnei, ca să o sfinţeşti. Lucrează şase zile şi-ţi fă în acelea toate treburile tale,
(Ieşirea 20.8, 9)
Binele nu este o simplă calitate etică sau aptitudine morală, ci un reflex al harului, o “rază arătătoare de
Dumnezeu”, o lucrare îndumnezeitoare care vine în om din Binele ultim, suprem, care este Dumnezeu.
(Calist Catafygiotul)
Bunul simţ este geniul îmbrăcat în haine de lucru. (Ralph Waldo Emerson)
Căci cuvântul lui Dumnezeu e viu şi lucrător şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri, şi pătrunde
până la despărţitura sufletului şi duhului, dintre încheieturi şi măduvă, şi destoinic este să judece
simţirile şi cugetările inimii. (Evrei 4.12)
Căci Dumnezeu este Cel ce lucrează în voi şi ca să voiţi şi ca să săvârşiţi, după a Lui bunăvoinţă.
(Filipeni 2.13)
Cearta îl dă pe om mâniei, mânia îl dă orbirii, şi orbirea îl face de lucrează tot răul. (Patericul)
Cel ce e smerit în cugetul său şi împlineşte o lucrare duhovnicească, când citeşte dumnezeieştile
Scripturi pe toate le aduce în legătură cu sine şi nu cu altul. (Sfântul Marcu Ascetul)
Comunismul a lucrat cu înverşunarea drăcească şi violentă să izgonească pe Hristos din viaţa noastră şi să
crească atei liberi-cugetători şi indiferenţi. Şi au rămas încă urme, răni încă nevindecate de credinţa
noastră. (Părintele Constantin Voicescu)
Dacă muncim numai pentru bunurile materiale, ne clădim singuri temniţa. (Antoine de Saint-Exupery)
Dar pentru că firea omenescă este trândavă şi se îndreaptă mai degrabă spre tihnă şi plăceri, de aceea
Stăpânul cel iubitor de oameni, ca un Tată iubitor a dat leacul postului, ca să ne desprindă şi de plăceri şi să ne şi ducă de la grijile lumeşti la lucrarea celor duhovniceşti. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Deci I-au zis: Dar ce minune faci Tu, ca să vedem şi să credem în Tine? Ce lucrezi? (Ioan 6.30)
Duşmanul meu să aibă partea nelegiuitului şi cel ce este împotriva mea să aibă partea celui ce lucrează nedreptatea! (Iov27.7)
Iar mai-marele sinagogii, mâniindu-se că Iisus a vindecat-o sâmbăta, răspunzând, zicea mulţimii: Şase zile
sunt în care trebuie să se lucreze; venind deci într-acestea, vindecaţi-vă, dar nu în ziua sâmbetei!
(Luca 13.14)
Împrăştierea minţii, lucrarea diavolului. (Sfinţii Părinţi)
În sufletul uman este o transformare minunată pe care Dumnezeu Însuşi o lucrează. (Harent)
Îndepărtarea de Dumnezeu, o lucrare drăcească. 9.11
Înţelepciunea este o ştiinţă desăvârşită a lucrurilor dumnezeieşti şi omeneşti. Ea cuprinde totul şi întrucât supraveghează pe toţi oamenii, înţelepciunea este o artă despre viaţă şi ca atare este alături de noi tot timpul
cât trăim, îndeplinindu-şi lucrarea ei, adică să ne facă viaţa fericită. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Lucrarea gândurilor 2.1
Lucraţi, nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne întru viaţa veşnică. 2.2
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Mânia care lucrează într-un suflet fără discernământ, e asemenea unei flăcări, care sub suflarea unui vânt
puternic arde şi nimiceşte ogorul inimii. (Sfântul Ioan Scărarul)
Mântuirea este, în acelaşi timp, şi lucrarea lui Dumnezeu, dar şi lucrarea noastră.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Mintea este o formă de energie a inimii care lucrează cu creierul. (Sfântul Ioan Casian)
Multe sunt felurile rugăciunii, care de care mai deosebit. Totuşi niciuna nu este vătămătoare, decât aceea
care nu mai este rugăcuine, ci lucrare diavolească. (Sfântul Marcu Ascetul)
Nici vrăjmaşul nu lucrează fără voia şi îngăduinţa lui Dumnezeu, ci doar atât cât ne este de folos. 2.3
Nu trebuie să lucrezi pentru a face bani, ci pentru a justifica viaţa. (Marc Chagall)
Omul sfătuieşte pe aproapele precum ştie; iar Dumnezeu lucrează în cel ce aude, precum acela a crezut.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Orice om înţelept lucrează cu chibzuinţă, numai cel nebun îşi desfăşoară nebunia. (Solomon 13.16)
Pacea este izbăvirea de patimi. Dar ea nu poate fi aflată fără lucrarea Duhului Sfânt.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Părinte, care este întrebarea de care vă temeţi cel mai mult la Judecată? De ce ai legat când nu trebuia să legi şi de ce ai dezlegat când nu trebuia să dezlegi? (Părintele Paisie Olaru, în ultimele
clipe ale vieţii)
Părinte, care este întrebarea de care vă temeţi cel mai mult la Judecată? De ce n-ai lucrat tot ce ţi
s-a descoperit? (Părintele Arsenie Papacioc, în ultimele clipe ale vieţii)
Plăcerea cu care lucrează artistul este însăşi inima artei sale. (Constantin Brâncuşi)
Râvna, lucrarea harului. 10.5
Rugăciunea este lucrare nesfârşită, mai presus de orice artă sau ştiinţă. Prin rugăciune intrăm în legătură cu
Fiinţa Cea fără de început, sau altfel spus, însăşi viaţa lui Dumnezeu intră în noi prin acest canal.
Rugăciunea este un act de înaltă înţelepciune, care întrece orice frumuseţe şi vrednicie. În rugăciune aflăm sfânta încântare a duhului nostru…. (Arhimandritul Sofronie Saharov)
Rugăciunea este lucrarea lui Dumnezeu în om. (Sfântul Grigorie Palama)
Să dormim liniştiţi somnul credinţei şi să-L lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. (Richard Wurmbrand)
Să lucrezi cu pasiune, acesta este secretul fericirii. (Auguste Renoir)
Singura cale de a scăpa de efectul coruptibil al laudelor este să continui să lucrezi. (Albert Einstein)
Tăria minţii vine prin exerciţiu şi nu prin repaos. (Alexander Pope)
Toamna leneşul nu lucrează, iar când vine să culeagă rodul la seceriş, nimic nu află. (Solomon 20.4)
Toate ştiinţele lumii au ajuns la bacalaureat; numai teologia a ajuns la licenţă pentru că lucrează cu adevăruri
absolute. (Petre Ţuţea)
A mânca/ A dat apoi Domnul Dumnezeu lui Adam poruncă şi a zis: "Din toţi pomii din rai poţi să mănânci, iar din
pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri
negreşit! (Facerea 2.16,17)
A luat cele şapte pâini şi peşti şi, mulţumind, a frânt şi a dat ucenicilor, iar ucenicii mulţimilor. Şi au mâncat toţi şi s-au săturat şi au luat şapte coşuri pline, cu rămăşiţe de fărâmituri. (Matei 15.36, 37)
Astfel, oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat faţă de
trupul şi sângele Domnului. Să se cerceteze însă omul pe sine şi aşa să mănânce din pâine şi să bea
din pahar. Căci cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, osândă îşi mănâncă şi bea, nesocotind trupul
Domnului. De aceea, mulţi dintre voi sunt neputincioşi şi bolnavi şi mulţi au murit. Căci de ne-am fi
judecat noi înşine, nu am mai fi judecaţi. (I Corinteni 11.27-31)
Căci dacă ne-am rândui viaţa noastră cu mintea trează, dacă am întrebuinţa tot răgazul vieţii noastre cu
cele duhovniceşti şi am mânca atâta doar să fim în nevoie numai şi am cheltui viaţa noastră în fapte
bune, nici n-am mai avea nevoie de ajutorul pe care ni-l dă postul. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Căci eu de la Domnul am primit ceea ce v-am dat şi vouă: Că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut,a luat pâine, şi, mulţumind, a frânt şi a zis: Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge
pentru voi. Aceasta să faceţi spre pomenirea Mea. Asemenea şi paharul după Cină, zicând: Acest
pahar este Legea cea nouă întru sângele Meu. Aceasta să faceţi ori de câte ori veţi bea, spre pomenirea Mea. (I Corinteni 11.23-25)
Căci şi când ne aflam la voi, v-am dat porunca aceasta: dacă cineva nu vrea să lucreze, acela nici să nu
mănânce. Pentru că auzim că unii de la voi umblă fără rânduială, nelucrând nimic, ci iscodind.
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Dar unora ca aceştia le poruncim şi-i rugăm, în Domnul Iisus Hristos, ca să muncească în linişte şi să-şi mănânce pâinea lor. (I Timotei 3.10-12)
Când m-am suit eu pe munte, ca să primesc lespezile de piatră, tablele legământului, pe care l-a încheiat
Domnul cu voi, am stat în munte patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, şi nici pâine n-am mâncat,
nici apă n-am băut. Atunci mi-a dat Domnul două table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu;
pe acelea erau scrise toate cuvintele pe care vi le-a grăit Domnul pe munte, din mijlocul focului, în
ziua adunării. (Deutoronomul 9.9, 10)
Cel ce mănâncă să nu dispreţuiască pe cel ce nu mănâncă; iar cel ce nu mănâncă să nu osândească
pe cel ce mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. (Romani 14.3)
Cele mai frumoase mere sunt mâncate de cei mai obraznici porci. (Proverb bulgăresc)
Cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor: Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul
vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu. (Apocalipsa 2.7)
Cuvânt nelegiuit spuneau împotriva mea, zicând: "Nu zace, oare? Nu se va mai scula!" Chiar omul cu care eram în pace, în care am nădăjduit, care a mâncat pâinea mea, a ridicat împotriva mea călcâiul.
(Psalmi 40.8, 9)
Dacă ai găsit miere, mănâncă atât cît îţi trebuie, ca nu cumva să te saturi şi s-o verşi. (Solomon 25.16)
Dar ziua a început să se plece spre seară. Şi, venind la El, cei doisprezece I-au spus: Dă drumul mulţimii
să se ducă prin satele şi prin sătuleţele dimprejur, ca să poposească şi să-şi găsească mâncare, că aici
suntem în loc pustiu. Iar El a zis către ei: Daţi-le voi să mănânce. Iar ei au zis: Nu avem mai mult de
cinci pâini şi doi peşti, afară numai dacă, ducându-ne noi, vom cumpăra merinde pentru tot poporul acesta. Căci erau ca la cinci mii de bărbaţi. Dar El a zis către ucenicii Săi: Aşezaţi-i jos, în cete de câte
cincizeci de inşi. Şi au făcut aşa şi i-au aşezat pe toţi. Iar Iisus, luând cele cinci pâini şi cei doi peşti şi
privind la cer, le-a binecuvântat, a frânt şi a dat ucenicilor, ca să pună mulţimii înainte. Şi au mâncat
şi s-au săturat toţi şi au luat ceea ce le-a rămas, douăsprezece coşuri de fărâmituri. (Luca 9.12-17)
De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc; de n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar
priveghea cel ce o păzeşte. În zadar vă sculaţi dis-de-dimineaţă, în zadar vă culcaţi târziu, voi care
mâncaţi pâinea durerii, dacă nu v-ar da Domnul somn, iubiţi ai Săi. (Psalmi 126.1, 2)
Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Că după toate acestea se străduiesc neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele. Căutaţi
mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă.
(Matei 6.31-33)
El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci câinilor. Dar ea a zis: Da,
Doamne, dar şi câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis: O, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie după cum voieşti. Şi s-a tămăduit fiica
ei în ceasul acela. (Matei 15.26-28)
Fiul meu, mănâncă miere, căci e bună şi un fagure de miere este dulce gurii tale. Să ştii că înţelepciunea
este la fel pentru sufletul tău; dacă o dobândeşti, ai un viitor, iar nădejdea ta nu este pierdută.
(Solomon 24.13, 14)
Iar bărbaţii, care erau cu el pe cale, stăteau înmărmuriţi, auzind glasul, dar nevăzând pe nimeni. Şi s-a
ridicat Saul de la pământ, dar, deşi avea ochii deschişi, nu vedea nimic. Şi luându-l de mână, l-au
dus în Damasc. Şi trei zile a fost fără vedere; şi n-a mâncat, nici n-a băut.
(Faptele Apostolilor 9.7-9)
Iar ei au zis către El: Ucenicii lui Ioan postesc adesea şi fac rugăciuni, de asemenea şi ai fariseilor, iar ai
Tăi mănâncă şi beau. Iar Iisus a zis către ei: Puteţi, oare, să faceţi pe fiii nunţii să postească, cât
timp Mirele este cu ei? Dar vor veni zile când Mirele se va lua de la ei; atunci vor posti în acele zile.
(Luca 5.33-35)
Iar femeia a zis către şarpe: "Roade din pomii raiului putem să mâncăm; numai din rodul pomului celui din
mijlocul raiului ne-a zis Dumnezeu: "Să nu mâncaţi din el, nici să vă atingeţi de el, ca să nu muriţi!" Atunci şarpele a zis către femeie: "Nu, nu veţi muri! Dar Dumnezeu ştie că în ziua în care veţi mânca din
el vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul". De aceea femeia, socotind
că rodul pomului este bun de mâncat şi plăcut ochilor la vedere şi vrednic de dorit, pentru că dă ştiinţă,
a luat din el şi a mâncat şi a dat bărbatului său şi a mâncat şi el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi
şi au cunoscut că erau goi, şi au cusut frunze de smochin şi şi-au făcut acoperăminte. (Facerea 3.2-7)
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Iar Iisus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan şi a fost dus de Duhul în pustie, timp de patruzeci
de zile, fiind ispitit de diavolul. Şi în aceste zile nu a mâncat nimic; şi, sfârşindu-se ele, a flămânzit.
(Luca 4.1, 2)
Iar îngerul a zis: "Să se păzească el de toate cele ce am spus eu femeii; să nu mănânce nimic din câte rodeşte viţa de vie; să nu bea vin, nici sicheră şi să nu mănânce nimic necurat şi să păzească toate câte
i-am poruncit ei". … Şi a născut femeia un fiu şi i-au pus numele Samson. Şi a crescut copilul şi l-a
binecuvântat Domnul. (Judecători 13.13-24)
Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine şi binecuvântând, a frânt şi, dând ucenicilor, a zis: Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu. Şi luând paharul şi mulţumind, le-a dat, zicând: Beţi dintru acesta toţi,
că acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor.
(Matei 26.26-28)
Ieşit-a semănătorul să semene sămânţa sa. Şi semănând el, una a căzut lângă drum şi a fost călcată cu picioarele şi păsările cerului au mâncat-o. (Luca 8.5)
Ironia e grăuntele de sare, datorită căruia mâncarea capătă gust. (Thomas Mann)
Împarte-ţi mâncarea cu cei în nevoie şi vei vedea că mâncarea ta are gust mai bun. (Mehmet Murat
Ildan)
În pustia aceasta toată obştea fiilor lui Israel a cârtit împotriva lui Moise şi Aaron. Şi au zis către ei fiii lui
Israel: "Mai bine muream bătuţi de Domnul în pământul Egiptului, când şedeam împrejurul căldărilor
cu carne şi mâncam pâine de ne săturam! Dar voi ne-aţi adus în pustia aceasta, ca toată obştea
aceasta să moară de foame". (Ieşrea 16.2, 3)
La mâncare să ai cumpătare şi la băutură să fii cu măsură. (Proverb)
Legea postului a fost dată în Paradis .….. Cuvântul “nu mâncaţi” este o lege a postului şi înfrânării. 6.9
Lenea e cucoană mare, care n-are de mâncare. (Proverb)
Lucraţi, nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne întru viaţa veşnică. 2.2
Mai mult face o mâncare de verdeţuri şi cu dragoste, decât un bou îngrăşat şi cu ură. (Solomon 15.17)
Mănâncă cuviincios cele ce sunt puse înaintea ta şi nu plescăi, ca să nu te faci nesuferit. Isprăveşte cuviincios cel dintâi şi nu fi nesăţios, ca să nu sminteşti. (Ecclesiasticul 31.18, 19)
Mânca-v-ar raiul! (Părintele Ilie Cleopa)
Nici n-am mâncat de la cineva pâine în dar, ci, cu muncă şi cu trudă, am lucrat noaptea şi ziua, ca să nu
împovărăm pe nimeni dintre voi. (I Timotei 3.8)
Nimic nu le lipsea din cele ce pofteau şi mâncarea le era încă în gura lor, când mânia lui Dumnezeu s-a ridicat peste ei şi a ucis pe cei sătui ai lor şi pe cei aleşi ai lui Israel i-a doborât. Cu toate acestea încă
au mai păcătuit şi n-au crezut în minunile Lui. (Psalmi 77.34-36)
Omul bine-crescut se îndestulează cu puţin şi în aşternutul său nu va gâfâi de prea multă mâncare.
(Ecclesiasticul 31.21)
Pentru a asigura o stare bună de sănătate mănâncă superficial, respiră adânc, fii moderat şi menţine un
interes în viaţă. (William Londen)
Precum M-a trimis pe Mine Tatăl cel viu şi Eu viez pentru Tatăl, şi cel ce Mă mănâncă pe Mine va trăi
prin Mine. Aceasta este pâinea care s-a pogorât din cer, nu precum au mâncat părinţii voştri mana
şi au murit. Cel ce mănâncă această pâine va trăi în veac. (Ioan 6.57, 58)
Preotul însă a răspuns lui David şi i-a zis: "Pâine obişnuită n-am la îndemână, dar este pâine sfinţită; dacă
oamenii tăi s-au înfrânat de la femei, pot să mănânce". (I Regi 21.4)
Rodul muncii mâinilor tale vei mânca. Fericit eşti; bine-ţi va fi! (Psalmi 127.2)
Să ne arătăm mâncând pentru a trăi, nu trăind pentru a mânca. 5.10
Şi a făcut Domnul Dumnezeu să răsară din pământ tot soiul de pomi, plăcuţi la vedere şi cu roade bune
de mâncat; iar în mijlocul raiului era pomul vieţii şi pomul cunoştinţei binelui şi răului. (Facerea 2.9)
Şi au mâncat toţi şi s-au săturat şi au strâns rămăşiţele de fărâmituri, douăsprezece coşuri pline.
(Matei 14.20)
Şi a strigat Domnul Dumnezeu pe Adam şi i-a zis: "Adame, unde eşti?" Răspuns-a acesta: "Am auzit glasul
Tău în rai şi m-am temut, căci sunt gol, şi m-am ascuns". Şi i-a zis Dumnezeu: "Cine ti-a spus că eşti gol?
Nu cumva ai mâncat din pomul din care ti-am poruncit să nu mănânci?" Zis-a Adam: "Femeia care miai dat-o să fie cu mine, aceea mi-a dat din pom şi am mâncat". Şi a zis Domnul Dumnezeu către femeie:
"Pentru ce ai făcut aceasta?" Iar femeia a zis: "Şarpele m-a amăgit şi eu am mâncat". (Facerea 3.9-12)
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Şi Ioan era îmbrăcat în haină de păr de cămilă, avea cingătoare de piele împrejurul mijlocului şi mânca lăcuste şi miere sălbatică. Şi propovăduia, zicând: Vine în urma mea Cel ce este mai tare decât mine,
Căruia nu sunt vrednic, plecându-mă, să-I dezleg cureaua încălţămintelor. (Marcu 1.6, 7)
Şi m-am dus la înger şi i-am zis să-mi dea cartea. Şi mi-a răspuns: Ia-o şi mănânc-o şi va amărî pântecele
tău, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Atunci am luat cartea din mâna îngerului şi am mâncat-o; şi
era în gura mea dulce ca mierea, dar, după ce-am mâncat-o pântecele meu s-a amărât. Şi apoi mi-a
zis: Tu trebuie să prooroceşti, încă o dată, la popoare şi la neamuri şi la limbi şi la mulţi împăraţi.
(Apocalipsa 10.9-12)
Şi văzând pe unii din ucenicii Lui că mănâncă cu mâinile necurate, adică nespălate, cârteau; căci fariseii şi
toţi iudeii, dacă nu-şi spală mâinile până la cot, nu mănâncă, ţinând datina bătrânilor. (Marcu 7.2, 3)
Şi zicând acestea şi luând pâine, a mulţumit lui Dumnezeu înaintea tuturor şi, frângând, a început să mănânce. Şi devenind toţi voioşi, au luat şi ei şi au mâncat. Şi eram în corabie, de toţi, două sute
şaptezeci şi şase de suflete. (Faptele Apostolilor 27.35-37)
Trebuie să mănânci ca să trăieşti şi nu să trăieşti ca să mănânci. (Socrate)
Trupul poate să supravieţuiscă şi fără carne şi toate celelalte. Problema pleacă tot din mintea noastră; acolo se petrec dorinţele de a mânca de frupt în zi de post şi tot acolo se găsesc şi argumentele pentru
care am fi îndreptăţiţi să nu postim. Aşa dar, să ne cercetăm fiecare şi să vedem ceea ce putem face
şi ce nu. … (vezi Trupul/)
A merge cu un prieten prin întuneric, este mult mai bine decât a merge singur prin lumină, pentru că un prieten ştie să
te asculte, poate să te ierte şi să te înţeleagă mai bine decât un necunoscut, atunci când îi greşeşti.
(Scriitoarea americană Helen Keller, născută oarbă şi surdă)
A merge/ Adevărul este în marş şi nimic nu-l poate opri. (Emile Zola)
Am o concepţie simplă despre viaţă: ţine-ţi ochii deschişi şi mergi înainte. (Laurence Olivier)
Am să vă spun eu ce realizează pustnicii. Dacă mergi foarte departe, într-o pădure, şi devii foarte tăcut,
vei ajunge să înţelegi că eşti conectat la tot. (Alan Watts)
Ca să înţelegi că eşti prost trebuie totuşi să-ţi meargă mintea. (Georges Brassens)
Când a ajuns la trepte, a trebuit, de furia mulţimii, să fie purtat de ostaşi. Căci mergea după el mulţime
de popor, strigând: Omoară-l! (Faptele Apostolilor 21.35, 36)
Când mândria şi îngâmfarea merg înainte, ruşinea şi paguba le urmează de aproape. (Ludovic al XI-lea)
Când mergi, mergi, când stai, stai, dar niciodată nu ezita! (Proverb japonej)
Cel curajos este cel căruia, fiindu-i frică, merge înainte. (Gabriel Liiceanu)
Cu vremea să mergi în pas, nu la pas. (Alexandru Gh. Radu)
Dacă nu ai curaj să mergi singur, nici alţii nu vor avea curaj să meargă cu tine. (Apoorve Dubey)
Dar mergând, învăţaţi ce înseamnă: Milă voiesc, iar nu jertfă; că n-am venit să chem pe drepţi, ci pe
păcătoşi la pocăinţă. (Matei 9.13)
De-ţi va greşi ţie fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tine şi el singur. Şi de te va asculta, ai câştigat pe
fratele tău. (Matei 18.15)
E bine să parcurgem propriul drum şi să ne mândrim ce el. (Lauren Bacall)
Epoca noastră nu rămâne la credinţă şi la miracolul ei care transformă apa în vin, ci merge mai departe,
transformând vinul în apă. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Eşecul este locul de unde te ridici pentru a merge mai departe. (Gabriel Liiceanu)
Eu merg încet, dar nu merg niciodată înapoi. (Abraham Lincoln)
Fără Dumnezeu, omul rămâne un biet animal raţional şi vorbitor, care vine de nicăieri şi merge spre
nicăieri. (Petre Ţuţea)
Fericiţi cei ce cred, ei merg în lumină, eu merg în întuneric. (Vasile Conta)
Iar Iisus, privind la el cu dragoste, i-a zis: Un lucru îţi mai lipseşte: Mergi, vinde tot ce ai, dă săracilor şi
vei avea comoară în cer; şi apoi, luând crucea, vino şi urmează Mie. (Marcu 10.21)
Iată viaţa lui Noe: Noe era om drept şi neprihănit între oamenii timpului său şi mergea pe calea Domnului. (Facerea 6.9)
În viaţă nu contează câţi paşi faci pentru a atinge scopul dorit. Important este să nu te opreşti
din mersul tău. (Confucius)
În viată, cel mai important lucru nu e unde te afli, ci încotro mergi. (Oliver Wendell Holmes)
Înţeleptul merge pe cărarea vieţii ce duce în sus, ca să ocolească drumul iadului care merge în jos.
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(Solomon 15.24)
Înţelepţi-te-voi şi te voi îndrepta pe calea aceasta, pe care vei merge; aţinti-voi spre tine ochii Mei.
(Psalmi 31.9)
Înţeleptul trebuie să meargă la cel prost, altminteri înţelepciunea ar pieri, deoarece prostul nu vine niciodată la cel înţelept. (Bodenstedt)
Mergând mergeau şi plângeau, aruncând seminţele lor, dar venind vor veni cu bucurie, ridicând snopii
lor. (Psalmi 125.6)
Norocul merge alături de cei care dau tot ce au mai bun în ei înşişi. (H. Jackson Brown, Jr.)
Nu are rost să mergem nicăieri să predicăm, dacă nu predicăm în timp ce mergem. (Sfântul Francisc
de Assisi)
Nu urci niciodată atât de sus decât atunci când nu ştii încotro te îndrepţi. (Napoleon Bonaparte)
Nu-ţi abate privirea spre exemplul celor mulţi, care merg pe calea lată, căci în iad va fi locul celor mulţi.
(Mitropolitul Filaret)
Oare nu la bătrâni sălăşluieşte înţelepciunea şi priceperea nu merge mână în mână cu vârsta înaintată?
(Iov 12.12)
Pentru a aprecia culturile altor naţiuni, trebuie să mergi în ţara lor, să cunoşti oamenii şi trebuie să intri
în contact cu cultura ţării. (David Rockefeller)
Purtând slăbiciunile unii altora, aşa vom merge spre mântuire. (Părintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa)
Să învăţăm ce înseamnă să mergi la Liturghie pentru că vrei să te întâlneşti cu Hristos, nu să îi judeci pe
cei mai slabi ca tine şi să învăţăm ce înseamnă să te întorci în lume cu aceeaşi gingăşie cu care
Dumnezeu are grijă de ea. (Teologul Alexander Schmemann)
Să mergi din eşec în eşec fără a-ţi pierde entuziasmul, acesta este succesul. (Winston Churchill)
Să vezi până departe este una, să mergi departe este alta. (Constantin Brâncuşi)
Şi le-a zis: Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura. Cel ce va crede şi se va
boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi. (Marcu 16.15, 16)
Şi mergând puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ, rugându-Se şi zicând: Părintele Meu, de este cu
putinţă, treacă de la Mine paharul acesta! Însă nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voieşti.
(Matei 26.39)
Şi ridicându-Se Iisus şi nevăzând pe nimeni decât pe femeie, i-a zis: Femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nu tea osândit nici unul? Iar ea a zis: Nici unul, Doamne. Şi Iisus i-a zis: Nu te osândesc
nici Eu. Mergi; de acum să nu mai păcătuieşti. (Ioan 8.10, 11)
Un duhovnic adevărat nu merge niciodată în faţa ucenicilor săi, ci în spatele lor. (Stareţul Emilian de la
mânăstirea athonită Simonospetra)
Unele fiinţe merg către absolut aşa cum apa merge către mare. (Henry Millon de Montherlant)
Uneori, când inventezi, faci şi greşeli. E cel mai bine să le recunoşti imediat şi să mergi mai departe îmbunătăţindu-ţi inovaţiile. (Steve Jobs)
Văzând însă poporul că Moise întârzie a se pogorî din munte, s-a adunat la Aaron şi i-a zis: "Scoală şi
ne fă dumnezei, care să meargă înaintea noastră, căci cu omul acesta, cu Moise, care ne-a scos din
ţara Egiptului, nu ştim ce s-a întâmplat". (Ieşirea 32.1)
Viaţa fără cuvânt foloseşte mai mult decât cuvântul fără viaţă. Prima tace şi zideşte, al doilea strică şi tulbură, dar când şi cuvântul şi viaţa merg împreună, alcătuiesc imagiea întregii filosofii.
(Sfântul Isidor Pelusiotul)
Zis-a Avva Arsenie: Odihneşte pe părintele tău, ca după ce va merge către Domnul, să se roage
pentru tine şi ţie bine îţi va fi.
Zis-a o bătrână: În orice loc vei merge, nu te număra pe tine şi vei fi odihnindu-te.
A mulţumi/ A luat cele şapte pâini şi peşti şi, mulţumind, a frânt şi a dat ucenicilor, iar ucenicii mulţimilor. Şi au mâncat toţi şi s-au săturat şi au luat şapte coşuri pline, cu rămăşiţe de fărâmituri. (Matei 15.36, 37)
Ambiţiosul nu se mulţumeşte cu nimic, nici chiar cu fericirea. (Bismark)
Bucuraţi-vă pururea. Rugaţi-vă neîncetat. Daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta este voia lui
Dumnezeu, întru Hristos Iisus, pentru voi. (I Tesaloniceni 5.16-18)
Cea mai mare bogăţie dintre toate este să te mulţumeşti cu ceea ce ai. (Epicur, citat de Cuviosul
Clement Alexandrinul)
Decât să-ţi faci o fală din merite străine, cu bruma ta de bunuri te-ai mulţumi mai bine. (Phaedrus)
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Dorinţa împlinită mulţumeşte sufletul, iar depărtarea de rău este urâciune pentru cei nebuni.
(Solomon 13.19)
Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu. Şi a căzut cu faţa
la pământ la picioarele lui Iisus, mulţumindu-I. Şi acela era samarinean. Şi răspunzând, Iisus a zis: Au
nu zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit săse întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu
decât numai acesta, care este de alt neam? Şi i-a zis: Scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a mântuit.
(Luca 17.15-19)
Inima înţeleaptă caută ştiinţa, iar gura celor nebuni se simte mulţumită cu nebunia. (Solomon 15.14)
Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru handicapurile mele, căci prin ele am ajuns la mine însămi, la El, şi am
putut să dau la iveală opera mea. [Scriitoarea americană Helen Keller (1880-1968). Când avea 19
luni, a rămas fără auz şi văz, în urma unei boli, pierzându-şi apoi şi capacitatea de a vorbi. Cinci ani
mai târziu şi-a început educaţia cu Anne Sullivan, care a învăţat-o numele obiectelor prin apăsarea
în palmă a alfabetului surdo-muţilor. În cele din urmă, Keller a învăţat să citească şi să scrie în alfabetul Braille. A scris mai multe cărţi, printre care şi Povestea vieţii mele.]
Marea asceză înseamnă a răbda bolile şi a aduce cântări de mulţumire lui Dumnezeu. (Amma Sincletica)
Niciun duşman nu poate să abată atâta rău ca propriul suflet atunci când se tulbură de nemulţumire
sau gelozie. (Părintele Savatie Baştovoi)
Nu are niciun farmec să fii prudent, să te mulţumeşti cu o viaţă în care faci mai puţin decât poţi.
(Nelson Mandela)
Omul nu este creat doar pentru a îngriji şi conduce lumea, ci şi pentru a o transfigura, pentru a o
transforma în lumină şi a o aduce ca ofrandă de mulţumire Creatorului. 6.3
Prostul are un mare avantaj faţă de deştept. Este întotdeauna mulţumit de el însuşi.
(Napoleon Bonaparte)
Să-i mulţumeşti făcliei pentru lumina sa, dar nici pe cel din umbră ce-o ţine nu-l uita.
(Rabindranath Tagore)
Şi a căzut cu faţa la pământ la picioarele lui Iisus, mulţumindu-I. Şi acela era samarinean. (Luca 17.16)
Şi pentru boală mulţumiţi Domnului. 10.2
Voinţa care tinde către cunoaştere nu se mulţumeşte niciodată cu un lucru gata făcut.(Giordano Bruno)
Zis-a Avva Petru: Nu se cade să ne înălţăm când Domnul va face ceva prin noi, ci mai degrabă să
mulţumim că ne-am învrednicit să fim chemaţi de Dumnezeu.
A nimici/ Căci scris este: "Pierde-voi înţelepciunea înţelepţilor şi ştiinţa celor învăţaţi voi nimici-o".(I Corinteni 1.19)
Cu Dumnezeu vom birui şi El va nimici pe cei ce ne necăjesc pe noi. (Psalmi 59.13)
Domnul va zdrobi pe cei răzvrătiţi, iar cei ce au părăsit pe Domnul vor fi nimiciţi. (Isaia 1.28)
Iar acum s-a dat pe faţă prin arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Cel ce a nimicit moartea şi a
adus la lumină viaţa şi nemurirea, prin Evanghelie. (II Timotei 1.10)
Iar cei fără de lege vor fi nimiciţi de pe pământ şi cei necredincioşi vor fi smulşi de pe el. (Solomon 2.22)
Iată ochii Domnului Dumnezeu privesc spre împărăţia cea păcătoasă şi Eu o voi nimici de pe faţa pământului! Dar nu voi distruge casa lui Iacov, zice Domnul! (Mihea 9.8)
Invidia şi duşmănia au dărâmat cetăţi mari şi au nimicit din rădăcină popoare mari. (Sfântul Clement
Romanul, ucenicul Sfinţilor Apostoli Petru si Pavel.)
În inima lui e vicleşug, pururea se gândeşte la rău şi seamănă gâlceavă. Pentru aceasta fără de veste va
veni peste el prăpădul, nimicit va fi dintr-o dată şi fără leac. (Solomon 6.14, 15)
În toate pătimind necaz, dar nefiind striviţi; lipsiţi fiind, dar nu deznădăjduiţi; prigoniţi fiind, dar nu părăsiţi;
doborâţi, dar nu nimiciţi; purtând totdeauna în trup omorârea lui Iisus, pentru ca şi viaţa lui Iisus
să se arate în trupul nostru. (II Corinteni 4.8-10)
Mânia care lucrează într-un suflet fără discernământ, e asemenea unei flăcări, care sub suflarea unui vânt
puternic arde şi nimiceşte ogorul inimii. (Sfântul Ioan Scărarul)
Nici să cârtiţi, precum au cârtit unii dintre ei şi au fost nimiciţi de către pierzătorul. (I Corinteni 10.10)
Nu îngădui gurii tale să tragă spre păcat trupul tău şi înaintea trimisului lui Dumnezeu nu spune: "A fost o
rătăcire!" Pentru ce să Se mânie Dumnezeu de cuvântul tău şi să nimicească lucrul mâinilor tale?
(Ecclesiastul 5.5)
Omul de nimic, omul necinstit şi viclean umblă cu minciuna pe buze. Face cu ochiul, dă din picioa re, face
semne cu degetele. În inima lui e vicleşug, pururea se gândeşte la rău şi seamănă gâlceavă. Pentru aceas-
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ta fără de veste va veni peste el prăpădul, nimicit va fi dintr-o dată şi fără leac. (Solomon 6.12-15)
Sârguiţi-vă, dar, să vă adunaţi mai des pentru Euharistia lui Dumnezeu şi spre slava Lui. Când vă adunaţi
des sunt nimicite puterile satanei, iar prin unirea credinţei voastre se risipeşte prăpădul lui.
(Sfântul Ignatie Teoforul)
Şi cetăţile Sodomei şi Gomorei, osândindu-le la nimicire, le-a prefăcut în cenuşă, dându-le ca o pildă nelegiuiţilor din viitor; iar pe dreptul Lot, chinuit de petrecerea în desfrânare a celor nelegiuiţi, l-a izbăvit,
pentru că dreptul acesta, locuind între ei, prin ce vedea şi auzea, zi de zi, chinuia sufletul său cel drept,
din pricina faptelor lor nelegiuite. (II Petru 2.6-8)
Trimis-a asupra lor urgia mâniei Lui; mânie, urgie şi necaz trimis-a prin îngeri nimicitori. (Psalmi 77.54)
A observa liniştea şi a respira profund şi calm este cel mai uşor mod de a-ţi deschide inima. (Paul Ferrini)
A observa/ Am observat că tot timpul îndurarea aduce rezultate mai bune decât justiţia strictă. (Abraham Lincoln)
Arta cere nu numai observarea vieţii, ci şi o participare activă. (Ilya Ehrenburg)
Ascultă-ţi duşmanii pentru că ei sunt cei dintâi care-ţi observă greşelile. (Antistene)
Cea mai înaltă treaptă a inteligenţei omeneşti este capacitatea de a observa fără să judeci.
(Krishnamurti, filosof indian)
Dacă n-am avea deloc defecte, n-am simţi atâta plăcere observându-le la alţii. (Paul Scarron)
De la prima vedere se observă că cei doi duşmani ai fericirii omeneşti sunt: durerea şi plictiseala.
(Arthur Schopenhauer)
Mediocritatea poate vorbi, dar numai geniul observă. (Benjamin Disraeli)
Prostia se zbate mereu să ajungă în primele rânduri pentru a fi observată; inteligenţa stă în spate pentru
a observa. (Regina Elisabeta a României)
Prostul face ce poate ca să nu treacă neobservat. (Tudor Muşatescu)
Un inteligent observă tot timpul, un prost face tot timpul observaţii. (Heinrich Heine)
A obţine/ Când îţi doreşti ceva, nu e foarte uşor. Trebuie să ştii ce vrei şi să tot încerci să-l obţii. (Taylor Hanson)
Economia este arta de a obţine maximum de la viaţă. Grija de economie este rădăcina tuturor virtuţilor.
(Geoge Bernard Shaw)
Gloria nu se obţine prin bani. (Socrate)
Lucrurile măreţe se obţin încet. Dar nu obţii nimic dacă stai pe loc. (Zig Ziglar)
Nebunia înseamnă să faci acelaşi lucru în mod repetat şi să te aştepţi să obţii alt rezultat. (Albert Einstein)
Nici bunătăţile pământeşti nu se obţin fără osteneli. De ce renunţăm atunci la cele cereşti din cauza ostenelilor? (Sfântul Nil Ascetul)
Plăcerea ce o obţinem din muzică are drept sursă numărarea, o numărare inconştientă. (Gottfried
Wilhelm von Leibniz)
Practică speranţa. Pe măsură ce a spera devine un obicei, poţi obţine o permanentă stare de fericire.
(Norman Vincent Peale)
Succesul nu e greu de obţinut. Greutatea este să-l meriţi. (Albert Camus)
A oferi/ Creştinismul nu ne oferă un mijloc miraculos de a scăpa de suferinţă, ci ne pune la îndemână miraculosul
mijloc de a o îndura. (Părintele Nicolae Steinhardt)
Dispoziţia inimii dă valoare darului. Ea singură dă preţul celor oferite. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
E mai grav să nu ai ce oferi cu inima şi mintea decât să ai mâinile goale. (Vladimir Ghika)
În ortodoxie, clipa nu este doar un pas spre moarte, ca în filosofia lui Heidegger, ci clipa oferă şi posibilitatea valorificării potenţelor umane creatoare, nealterate de păcat. Ea poate releva capacitatea noastră
de a dobândi, în condiţiile temporalităţii, valori eterne şi poate redescoperi vocaţia originară. Clipa poate răscumpăra timpul pierdut, când se restabileşte în ea comuniunea cu Dumnezeu, sau poate pierde un
timp bun, de o viaţă întreagă, când în ea se săvârşeşte, prin păcat, ruperea comuniunii cu Dumnezeu.
(Patriarhul Daniel)
În timp ce lumea secularizată de azi nu se mai roagă lui Dumnezeu, ci este dominată de un spirit de nemulţumire, euharistia bisericii, ca taină a recunoştinţei faţă de Dumnezeu, Creatorul şi Mântuitorul lumii, ne oferă pace sfântă şi bucurie profundă, izvorâte din rugăciune smerită şi fierbinte. Din păcate, omul secularizat a pierdut pacea şi bucuria sufletului, tocmai pentru că a pierdut practica rugăciunii, ca respiraţie a sufletului în prezenţa harică a iubirii milostive a lui Dumnezeu. (Patriarhul Daniel)
Jertfa presupune ajutorul ce-l poţi oferi celui de lângă tine. 9.5
Lumea este o oglindă care oferă fiecărui om reflecţia propriei feţe. (William M. Thackeray)
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Să nu eziţi să ceri mult; “este plăcerea Tatălui de a-ţi oferi Împărăţia,” a spus Iisus. (Wallace D. Wattles)
Săracul, care nu poate oferi mult, alege un lemn care nu putrezeşte; îşi caută un meşter iscusit ca să facă
un idol care să nu se clatine. Nu ştiţi voi, oare, n-aţi auzit, nu vi s-a spus oare de la început, n-aţi înţeles
voi ce vă învaţă întemeierea lumii? El stă în scaun deasupra cercului pământului; pe locuitori îi vede
ca pe lăcuste; El întinde cerul ca un văl uşor şi îl desface ca un cort de locuit. (Isaia 40.20-22)
Viclenia este o faptă rea, săvârşită cu gând ascuns, care se oferă semenului sub chipul unor binefaceri.
(Sfântul Vasile cel Mare)
A părăsi/ Acela însă a zis către el: "Nu merg, ci mă duc în ţara mea şi la neamul meu". Dar Moise a zis: "Nu ne părăsi, pentru că tu ştii cum ne aşezăm noi taberele în pustie şi vei fi ochiul nostru. Dacă mergi cu noi,
binele ce ni-l va face Domnul, îl vom face şi noi ţie". (Numerii 10.30-32)
Cei ce părăsesc legea ridică în slăvi pe păcătoşi, iar cei ce o păzesc se aprind împotriva lor.
(Solomon 28.4)
Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ia aminte la mine, pentru ce m-ai părăsit? Departe sunt de mântuirea
mea cuvintele greşelilor mele. (Psalmi 21.1)
Iar în ceasul al nouălea a strigat Iisus cu glas mare, zicând: Eli, Eli, lama sabahtani? adică: Dumnezeul Meu,
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit? (Matei 27.46)
În toate pătimind necaz, dar nefiind striviţi; lipsiţi fiind, dar nu deznădăjduiţi; prigoniţi fiind, dar nu părăsiţi; doborâţi, dar nu nimiciţi; purtând totdeauna în trup omorârea lui Iisus, pentru ca şi viaţa lui
Iisus să se arate în trupul nostru. (II Corinteni 4.8-10)
Începutul trufiei omului este a părăsi pe Dumnezeu şi a-şi întoarce inima sa de la Cel care l-a făcut.
(Ecclesiasticul 10.11)
Întoarce-te la Domnul şi părăseşte păcatele, roagă-te înaintea feţei Lui şi împuţinează sminteala ta.
(Ecclesisticul 17.20)
Lepădarea ta de credinţă te va pedepsi şi răutatea ta te va mustra. Înţelege şi vezi cât e de rău şi de amar
de a părăsi pe Domnul Dumnezeul tău şi de a nu mai avea nici o teamă de Mine,
zice Domnul Dumnezeul puterilor. (Ieremia 2.19)
Mila şi adevărul să nu te părăsească; leagă-le împrejurul gâtului tău, scrie-le pe tabla inimii tale; atunci
vei afla har şi bunăvoinţă înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor. (Solomon 3.3, 4)
Mulţi şi-au părăsit avutul pentru Hristos. (Sfântul Ioan Casian)
Nu este înţelept acela care va părăsi o certitudine pentru o incertitudine. (Samuel Johnson)
Nu părăsi un prieten vechi, căci cel nou nu este asemenea lui. Prieten nou, vin nou; lasă-l să se învechească şi-l bea cu plăcere. (Ecclesiasticul 9.10)
Omul care descoperă pe Dumnezeu se trezeşte ca dintr-o beţie: întreaga lui viaţă i se pare o pierdere de
timp. Dar omul necredincios face şi vorbeşte lucruri vrednice de râs; dacă-i dai bani se bucură şi
dacă îl lauzi te slujeşte ca un catâr. De tânăr îşi părăseşte casa în care s-a născut şi pleacă de-şi
pierde frumuseţea şi cinstea printre străini. (Părintele Savatie Baştovoi)
Părăseşte mânia şi lasă iuţimea; nu căuta să vicleneşti. (Psalmi 36.8)
Pe prietenul tău şi pe prietenul tatălui tău nu-i părăsi; în casa fratelui tău nu intra în ziua restriştii tale. Mai
bun e un vecin aproape de tine, decât un frate departe. (Solomon 27.10)
Pocăinţa este părăsirea păcatului. Fără părăsirea păcatului nu există pocăinţă. (Părintele Teofil Pârâian)
Să nădăjduiască în Tine cei ce cunosc numele Tău, că n-ai părăsit pe cei ce Te caută pe Tine, Doamne!
(Psalmi 9.10)
Să nu părăseşti rugăciunea din grija neputinţei, nici măcar o singură zi, până mai răsufli, ci auzi pe
cel ce zice: Când sunt slab, atunci sunt tare. 1.1
Sfinţenia este excluderea şi părăsirea răutăţii şi a păcatului. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
Trupul se află între stricăciune şi nestricăciune, dar el nu este nici stricăciune, nici nestricăciune. Atunci
când a fost dominat prin intermediul plăcerilor de stricăciune, el, care era făptura nestricăciunii, a înclinat
către ţărâna pământului. Ca urmare, a fost dat morţii de către Dumnezeu pentru a fi cuminţit, dar n-a fost
părăsit, nici lăsat pradă stricăciunii. (Metodiu de Olimp, scriitor bisericesc din secolul al treilea)
A păstra/ A zis deci Iisus: Las-o, că pentru ziua îngropării Mele l-a păstrat. (Ioan 12.7)
A-L păstra pe Hristos în inimă este chiar viaţa. 7.7
Atunci voi cunoaşte frumuseţea ta , când vei păstra curat sufletul. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Caută şi păstrează mereu o bucată de cer deasupra vieţii tale. (Marcel Proust)
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Ce este greu? Să păstrezi un secret. (Chilon din Lacedemona)
Cel ce gândeşte să-şi păstreze curăţenia în mijlocul săturării şi luxului, este asemenea omului care, culcându-se în mijlocul noroiului, trage nădejde să rămână curat. (Arhiepiscopul Inochenţie)
Cel ce se străduie să se răzbune îşi păstrează rănile deschise. (Francis Bacon)
Dacă ştii să te bucuri de viaţă, nu-ţi este greu să păstrezi sentimentul de uimire. (Ray Bradbury)
E bine să încercăm cât mai mult să păstrăm legăturile cu prietenii noştri sau legăturile cu părinţii sau cu
duhovnicii noştri, pentru că izolarea într-o astfel de afecţiune duce la pierderea oricărei speranţe.
(vezi Tristeţea)
Geniul este abilitatea de a-ţi păstra viziunea neclintită până când devine realitate. (Benjamin Franklin)
Milostenia omului preţuieşte la Domnul ca un inel cu pecete şi binefacerile omului el le păstrează ca
lumina ochiului. (Ecclesiasticul 17.17)
Nădejde neclintită, Tu ne vei păstra pacea noastră, că întru Tine ne punem nădejdea. (Isaia 26.3)
Păstrează tăcerea, şi tăcerea te va păstra lângă Dumnezeu. 9.12
Păstrează trupul acesta curat şi nepătat, ca duhul care locuieşte în el să dea mărturie de el şi să fie îndreptăţit trupul tău. Vezi să nu se suie la inima ta gândul că trupul acesta este stricăcios şi să-l supui vreunei întinăciuni. Dacă-ţi întinezi trupul, întinezi şi Duhul cel Sfânt, iar dacă întinezi trupul nu vei trăi.
(Herma, autorul scrierii “Păstorul”)
Păstrează-te curat şi luminat, tu eşti fereastra prin care vezi lumea. (George Bernard Shaw)
Poeţii sunt oameni care şi-au păstrat ochii de copil. (Alphonse Daudet)
Postul păstrează, în cel care-l păzeşte, darurile lui Dumnezeu şi-l îmbracă în haina luminii
dumnezeieşti. 6.17
Să păstrăm măsură, atât la vorbe, cât şi la ascultare. (Sfântul Vasile cel Mare)
Secretul mântuirii este de fapt păstrarea minţii ocupate pentru a nu ne purta gândurile spre patimi; ori
munca ne concentrează gândurile spre ceea ce facem, iar rugăciunea ne înalţă mintea către
Dumnezeu. (Sfinţii Părinţi)
Şi toţi câţi auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori. Iar Maria păstra toate aceste cuvinte,
punându-le în inima sa. (Luca 2.18, 19)
Vom putea goni din noi patima ucigătoare numai dacă, susţinuţi de speranţa celor viitoare şi de contemplarea fericirii făgăduite, vom păstra mintea noastră stăpânită de o necontenită meditaţie spirituală.
(Sfântul Ioan Casian)
A pătrunde/ Adevărul nu-l pătrundem numai cu raţiunea, ci şi cu inima. (Blaise Pascal)
Adevărul se opreşte la inteligenţă, frumuseţea pătrunde în inimă. (Henri Lacordaire)
Căci cuvântul lui Dumnezeu e viu şi lucrător şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri, şi pătrunde
până la despărţitura sufletului şi duhului, dintre încheieturi şi măduvă, şi destoinic este să judece
simţirile şi cugetările inimii. (Evrei 4.12)
Cel care slujeşte lui Dumnezeu, cu bunăvoinţă va fi primit şi rugăciunea lui până la nori va ajunge. Rugăciunea celui smerit va pătrunde norii şi nu se va mângâia până nu va ajunge acolo.
`(Ecclesiasticul 35.17, 18)
Cu siguranţă să ştie deci toată casa lui Israel că Dumnezeu, pe Acest Iisus pe Care voi L-aţi răstignit,
L-a făcut Domn şi Hristos. Ei auzind acestea, au fost pătrunşi la inimă şi au zis către Petru şi ceilalţi apostoli: Bărbaţi fraţi, ce să facem? Iar Petru a zis către ei: Pocăiţi-vă şi să se boteze fiecare
dintre voi în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului
Sfânt. (Faptele Apostolilor 2.36-38)
Inima are taine pe care nicio raţiune nu le poate pătrunde. (Guy de Maupassant)
Inteligenţa nu este vorbire şi raţionament de logică; este pătrundere şi convingere. (Thomas Carlyle)
Mita e-n stare să pătrundă orişiunde în ţara aceasta, pentru mită capetele cele mai de sus ale administraţiei vând sângele şi averea unei generaţii. (Mihai Eminescu)
O, adâncul bogăţiei şi al înţelepciunii şi al ştiinţei lui Dumnezeu! Cât sunt de necercetate judecăţile Lui şi
cât sunt de nepătrunse căile Lui! (Romani 11.33)
Prin iubirea de Dumnezeu putem pătrunde în veşnicie, în bucuria veşnică, în învierea veşnică. 11.19
Rugăciunea celui smerit va pătrunde norii şi nu se va mângâia până nu va ajunge acolo.
(Ecclesiasticul 35.18)
Sufletul omenesc este un abis de nepătruns. (Eugène Sue)
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Şi cele semănate între spini sunt cei ce ascultă cuvântul, dar grijile veacului şi înşelăciunea bogăţiei şi poftele după celelalte, pătrunzând în ei, înăbuşă cuvântul şi îl fac neroditor. (Marcu 4.18, 19)
Şi mi-am silit inima ca să pătrund înţelepciunea şi ştiinţa, nebunia şi prostia, dar am înţeles că şi aceasta
este vânare de vânt, că unde este multă înţelepciune este şi multă amărăciune, şi cel ce îşi înmulţeşte
ştiinţa îşi sporeşte suferinţa. (Ecclesiastul 1.17, 18)
Viaţa duhovnicească este un astfel de tărâm, în care înţelepciunea acestei lumi nu poate pătrunde.
(Sfântul Teofan Zăvorâtul)
A pleca/ Când m-am dus şi l-am vizitat pe părintele Galeriu, înainte de a pleca, el era într-o suferinţă fantastică şi
am spus: Ce vă doare, părinte? Pe mine nimic, dar mă doare răul din lume.
(Arhipiscopul Casian, despre părintele Constantin Galeriu)
Când vine Dumnezeu, pleacă răul. (Dionisie Areopagitul)
Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei,
plecând, au propovăduit pretutindeni şi Domnul lucra cu ei şi întărea cuvântul, prin semnele
care urmau. Amin. (Luca 16.19, 20)
Iar ei au zis către el: "Pleacă de aici! Eşti un venetic şi acum faci pe judecătorul? Mai rău decât Acelora îţi
vom face!" Şi repezindu-se spre Lot, se apropiară să spargă uşa. Atunci Oamenii aceia, care găzduiau
în casa lui Lot, întinzându-Şi mâinile, au tras pe Lot în casă la Ei şi au încuiat uşa; iar pe oamenii, care
erau la uşa casei, i-au lovit cu orbire de la mic până la mare, încât în zadar se chinuiau să găsească uşa.
Apoi au zis cei doi Oameni către Lot: "Ai tu pe cineva din ai tăi aici? De ai fii, sau fiice, sau gineri, sau
pe oricine altul în cetate, scoate-i din locul acesta, că Noi avem să pierdem locul acesta, pentru că strigarea împotriva lor s-a suit înaintea Domnului şi Domnul Ne-a trimis să-l pierdem". (Facerea 19.9-13)
Iar plecând ele în grabă de la mormânt, cu frică şi cu bucurie mare au alergat să vestească ucenicilor Lui.
(Matei 28.8)
Omul care descoperă pe Dumnezeu se trezeşte ca dintr-o beţie: întreaga lui viaţă i se pare o pierdere de
timp.Dar omul necredincios face şi vorbeşte lucruri vrednice de râs; dacă-i dai bani se bucură şi
dacă îl lauzi te slujeşte ca un catâr. De tânăr îşi părăseşte casa în care s-a născut şi pleacă de-şi
pierde frumuseţea şi cinstea printre străini. (Părintele Savatie Baştovoi)
Plecând de la libertatea nelimitată se ajunge la despotismul nelimitat. (Dostoievski)
Poeţii vin şi pleacă, dar poezia rămâne eternă. (David Boia)
Sufletele bune pleacă de pe lumea aceasta cu bună-nădejde. (Socrate)
Sufletele înţelepte se pleacă chiar şi faţa dreptei socoteli a vrăjmaşului. (Dimitrie Cantemir)
Trupul poate să supravieţuiscă şi fără carne şi toate celelalte. Problema pleacă tot din mintea noastră; acolo se petrec dorinţele de a mânca de frupt în zi de post şi tot acolo se găsesc şi argumentele pentru
care am fi îndreptăţiţi să nu postim. Aşa dar, să ne cercetăm fiecare şi să vedem ceea ce putem face
şi ce nu. … (vezi Trupul/)
A presupune/ A fi inteligent presupune a folosi şi inteligenţa altora. (Richard Aladjemoff)
Arta de a trăi presupune o combinaţie subtilă între a ţine şi a da drumul. (Havelock Ellis)
Delicateţea este calitatea supremă şi cea mai rară a sufletului omenesc, ea le presupune pe toate
celelalte. (Garabet Ibrăileanu)
Drumul spre fericire presupune trei secrete: hotărâre, efort şi timp. (Dalai Lama)
Jertfa presupune ajutorul ce-l poţi oferi celui de lângă tine. 9.5
Nu trebuie să cheltuieşti viaţa presupunând că Dumnezeu este în afara ta. 1.1
O altă limbă presupune o altă viziune asupra lumii. (Frederico Fellini)
Postul presupune şi reţinerea de la băuturi alcoolice. 2.10
Testul literaturii este, presupun, dacă noi înşine trăim mai intens atunci când o citim. (Elizabeth Drew)
A prinde/ Atunci arhiereii şi bătrânii poporului s-au adunat în curtea arhiereului, care se numea Caiafa. Şi împreună
s-au sfătuit ca să prindă pe Iisus, cu vicleşug, şi să-L ucidă. (Matei 26.3, 4)
Atunci s-au dus fariseii şi au ţinut sfat ca să-L prindă pe El în cuvânt. (Matei 22.15)
Bărbaţi fraţi, trebuia să se împlinească Scriptura aceasta pe care Duhul Sfânt, prin gura lui David, a spus-o
dinainte despre Iuda, care s-a făcut călăuză celor ce L-au prins pe Iisus. (Faptele Apostolilor 1.16)
Cuvântul tăcerii este foarte puternic şi nu putem să-i prindem frecvenţa. 7.5
De la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, care a pierit între altar şi templu. Adevărat vă spun: Se
va cere de la neamul acesta. Vai vouă, învăţătorilor de Lege! Că aţi luat cheia cunoştinţei; voi înşivă
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n-aţi intrat, iar pe cei ce voiau să intre i-aţi împiedecat. Iar ieşind El de acolo, cărturarii şi fariseii au
început să-L urască groaznic şi să-L silească să vorbească despre multe, pândindu-L şi căutând să
prindă ceva din gura Lui, ca să-I găsească vină. (Luca 11.51-54)
Dreapta-socoteală este păzitoare a virtuţilor şi în acelaşi timp îl fereşte pe om de loviturile păcatului.
Omul care urmează luării-aminte, niciodată nu se va depărta de faptele virtuoase şi nici nu va
fi prins de prăpădul păcatului. (Sfântul Vasile cel Mare)
Du-te, leneşule, la furnică şi vezi munca ei şi prinde minte! (Solomon 6.6)
El prinde pe înţelepţi în isteţimea lor şi sfatul celor înşelători iese prost. (Iov 5.13)
Iar când vor începe să fie acestea, prindeţi curaj şi ridicaţi capetele voastre, pentru că răscumpărarea
voastră se apropie. (Luca 21.28)
Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchii lui Iisus, zicând: Ieşi de la mine, Doamne, că sunt om
păcătos. Căci spaima îl cuprinsese pe el şi pe toţi cei ce erau cu el, pentru pescuitul peştilor pe
care îi prinseseră. (Luca 5.8, 9)
Iar vânzătorul le dăduse semn, zicând: Pe care-L voi săruta, Acela este. Prindeţi-L şi duceţi-L cu pază.
(Marcu 14.44)
În ceasul acela, a zis Iisus mulţimilor: Ca la un tâlhar aţi ieşit cu săbii şi cu ciomege, ca să Mă prindeţi. În
fiecare zi şedeam în templu şi învăţam şi n-aţi pus mâna pe Mine. Dar toate acestea s-au făcut ca să
se împlinească Scripturile proorocilor. Atunci toţi ucenicii, lăsându-L, au fugit. (Matei 26.55, 56)
Întăriţi-vă voi, mâini slabe şi prindeţi putere genunchi slăbănogi. (Isaia 35.3)
Întoarceţi-vă cu mintea şi inima voastră spre cer şi nu veţi fi prinşi de diavol. Pasărea, cu cât zboară mai
sus, cu atât este mai ferită de primejdii. (Sfântul Tihon din Zadonsk)
Înţeleptul prins de furtună pe drum se roagă lui Dumnezeu nu pentru a fi ferit de pericol, ci a fi izbăvit de
frică. (Ralph Waldo Emerson)
Nu face rele şi nu te va prinde răul. (Ecclesiasticul 7.1)
Omul la nevoie se prinde şi de ascuţişul sabiei. (Proverb)
Peştii se prind cu undiţa, iar oamenii cu vorba. (William Shakespeare)
Şi pândindu-L, I-au trimis iscoade, care se prefăceau că sunt drepţi, ca să-L prindă în cuvânt şi să-L dea
stăpânirii şi puterii dregătorului. Şi L-au întrebat, zicând: Învăţătorule, ştim că vorbeşti şi înveţi drept şi
nu cauţi la faţa omului, ci cu adevărat înveţi calea lui Dumnezeu: Se cuvine ca noi să dăm dajdie Cezarului sau nu? Dar Iisus, cunoscând vicleşugul lor, a zis către ei: De ce Mă ispitiţi? Arătaţi-mi un dinar.
Al cui chip şi scriere are pe el? Iar ei au zis: Ale Cezarului. Şi El a zis către ei: Aşadar, daţi cele ce sunt
ale Cezarului, Cezarului şi cele ce sunt ale lui Dumnezeu, lui Dumnezeu. Şi nu L-au putut prinde în
cuvânt înaintea poporului şi, mirându-se de cuvântul Lui, au tăcut. (Luca 20.20-26)
Şi strângând Pavel grămadă de găteje şi punându-le în foc, o viperă a ieşit de căldură şi s-a prins de mâna
lui. Şi când locuitorii au văzut vipera atârnând de mâna lui, ziceau unii către alţii: Desigur că ucigaş este
omul acesta, pe care dreptatea nu l-a lăsat să trăiască, deşi a scăpat din mare. Deci el, scuturând vipera în foc, n-a pătimit niciun rău. Iar ei aşteptau ca el să se umfle, sau să cadă deodată mort. Dar aşteptând ei mult şi văzând că nu i se întâmplă nimic rău, şi-au schimbat gândul şi ziceau că el este un zeu.
(Faptele Apostolilor 28.3-6)
Şi venind Iisus în casa lui Petru, a văzut pe soacra acestuia zăcând, prinsă de friguri. Şi S-a atins de mâna
ei, şi au lăsat-o frigurile şi s-a sculat şi Îi slujea Lui. (Matei 8.14, 15)
Ştiu că sunt prost, dar când mă uit în jur, prind curaj. (Ion Creangă)
Un slujitor al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând faţă cu toţi, destoinic să dea învăţătură, îngăduitor, certând cu blândeţe pe cei ce stau împotrivă, ca doar le va da Dumnezeu pocăinţă spre cunoaşterea adevărului, şi ei să scape din cursa diavolului, de care sunt prinşi, pentru a-i face voia.
(II Timotei 2.24-26)
A procura/ Adevărul este cel care-l satisface pe om în adâncul sufletului, îi dezvoltă forţele, îi înseninează zilele şi-i
procură ani de fericire. (Pedagogul Johann Heinrich Pestalozzi)
Bogaţii procură săracilor mijloace pentru hrană, iar săracii mijloace pentru mântuirea lor.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Numai valorile sufleteşti ne procură bucuria. (Alexis Carrel, medic chirurg şi biolog francez)
A pune/ Acest fel de haină trebuie călugărul să poarte, încât să o pună afară de chilie trei zile şi nimeni să nu i-o ia.
(Avva Pambo)
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Acum deci, de ce ispitiţi pe Dumnezeu şi vreţi să puneţi pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinţii
noştri, nici noi n-am putut să-l purtăm? (Faptele Apostolilor 15.10)
Am învăţat să pun alături de alte virtuţi şi prietenia, aducându-mi aminte de cel care a spus cu înţelepciune,
referindu-se aici la Aristotel, că prietenul e un al doilea eu. (Sfântul Vasile cel Mare)
Atunci Dumnezeu i-a răspuns lui Iov, din sânul vijeliei, şi i-a zis: "Cine este cel ce pune pronia sub obroc,
prin cuvinte fără înţelepciune? Încinge-ţi deci coapsele ca un viteaz şi Eu te voi întreba şi tu Îmi vei da
lămuriri! Unde erai tu, când am întemeiat pământul? Spune-Mi, dacă ştii să spui. Ştii tu cine a hotărât
măsurile pământului sau cine a întins deasupra lui lanţul de măsurat? (Iov 38.1-5)
Blânzi sunt aceia care pun capăt luptei de nepotolit din sufletul lor împotriva mâniei, a poftei şi a patimilor
înrudite cu acestea. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Căci Dumnezeu nu este un om ca mine, ca să stau cu El de vorbă şi ca să mergem împreună la judecată. Între noi nu se află un al treilea care să-şi pună mâna peste noi amândoi şi care să depărteze varga Sa
de deasupra capului meu, aşa încât groaza Lui să nu mă mai tulbure; atunci aş vorbi şi nu m-aş mai
teme de El.Dar nu este aşa şi eu sunt singur cu mine însumi. (Ioan 9.32-35)
Ce puneţi la cale împotriva Domnului? El îi va stârpi cu totul, fiindcă urgia nu vine de două ori. (Naum 1.9)
Cel ce pune capăt rugăciunii, începe să păcătuiască. (Sfântul Efrem Sirul)
Cel leneş pune pricini şi zice: "Afară este un leu, aş putea să fiu sugrumat în mijlocul uliţelor".
(Solomon 22.13)
Credinţa înseamnă să punem toate poverile noastre în mâinile lui Hristos. (Augustin Păunoiu)
Creştinismul nu ne oferă un mijloc miraculos de a scăpa de suferinţă, ci ne pune la îndemână miraculosul
mijloc de a o îndura. (Părintele Nicolae Steinhardt)
Dacă punem în aplicare acest principiu, <<ochi pentru ochi>>, întreaga lume va orbi. (Mahatma Gandhi)
Dacă s-ar pune rugăciunea înaintea oricărei lucrări pe care o începem, n-ar afla păcatul intrare în suflet.
(Sfântul Grigorie de Nyssa)
Dacă ştii să pui pe Dumnezeu în tot ce faci, Îl vei regăsi în tot ceea ce ţi se petrece. (Vladimir Ghika)
Dacă vreţi să fiţi fericiţi, dacă vreţi să înfloriţi, trebuie să vă gândiţi la armonie, să vă puneţi în armonie cu
universul întreg. (Omraam Mikhael Aivanhov)
De vedeai furul, alergai cu el şi cu cel desfrânat partea ta puneai. (Psalmi 49.19)
Diavolul poate înşela, poate pune piedici celor trândavi, dar nu poate opri, nu poate sili. (Sfântul Ioan
Gură de Aur)
Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce se silesc pun
mâna pe ea. (Matei 11.12)
Dumnezeu n-a venit în lume ca să pună capăt suferinţei umane. El n-a venit în lume nici măcar să explice
suferinţa. Dumnezeu a venit în lume să umple suferinţa umană de prezenţa Lui. (Paul Claudel)
E de datoria noastră să punem capăt dominaţiei politice a unei minorităţi care schilodeşte instituţiile economice şi sociale ale tării noastre, umilind şi sărăcind pe toată lumea. (Martin Luther King)
E mult mai uşor să iei o hotărâre decât să o pui în practică. (William Somerset Maugham)
Fiecare copil este un artist. Problema care se pune este cum să rămână un artist şi după ce va creşte.
(Pablo Picaso)
Furul nu vine decât ca să fure şi să junghie şi să piardă. Eu am venit ca viaţă să aibă şi din belşug să aibă.
Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale. (Ioan 10.10, 11)
Geniul este abilitatea de a pune în practică ceea ce ai în minte. (Francis Scott Key Fitzgerald)
Iar celor ce vor crede, le vor urma aceste semne: în numele Meu, demoni vor izgoni, în limbi noi vor grăi,
şerpi vor lua în mână şi chiar ceva dătător de moarte de vor bea nu-i va vătăma, peste cei bolnavi îşi
vor pune mâinile şi se vor face sănătoşi. (Luca 16.17, 18)
Iar el, răspunzând, a zis: Doamne, lasă-l şi anul acesta, până ce îl voi săpa împrejur şi voi pune gunoi.
Poate va face rod în viitor; iar de nu, îl vei tăia. (Luca 13.8, 9)
Iar Iisus a zis către el: Nimeni care pune mâna pe plug şi se uită îndărăt nu este potrivit pentru împărăţia
lui Dumnezeu. (Luca 9.62)
Iar Iuda Iscarioteanul, unul dintre ucenicii Lui, care avea să-L vândă, a zis: Pentru ce nu s-a vândut mirul
acesta cu trei sute de dinari şi să-i fi dat săracilor? Dar el a zis aceasta, nu pentru că îi era grijă de
săraci, ci pentru că era fur şi, având punga, lua din ce se punea în ea. (Ioan 12.4-6)
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Iar ţapul asupra căruia a căzut sorţul pentru Azazel să-l pună viu înaintea Domnului, ca să săvârşească
asupra lui curăţirea şi să-i dea drumul în pustie pentru ispăşire, ca să ducă acela cu sine nelegiuirile
lor în pământ neumblat. (Leviticul 16.10)
Iată Sluga Mea pe Care o sprijin, Alesul Meu, întru Care binevoieşte sufletul Meu. Pus-am peste El Duhul
Meu şi El va propovădui popoarelor legea Mea. (Isaia 42.1)
În aceasta am cunoscut iubirea: că El Şi-a pus sufletul Său pentru noi, şi noi datori suntem să ne punem
sufletele pentru fraţi. (I Ioan 3.16)
Încât scoteau pe cei bolnavi în uliţe şi-i puneau pe paturi şi pe tărgi, ca venind Petru, măcar umbra lui să
umbrească pe vreunul dintre ei. Şi se aduna şi mulţimea din cetăţile dimprejurul Ierusalimului, aducând
bolnavi şi bântuiţi de duhuri necurate, şi toţi se vindecau. (Faptele Apostolilor 5.15, 16)
Întărâtarea ta împotriva Mea, trufia ta au ajuns până la urechile Mele. De aceea voi pune belciug în nările
tale şi frâul Meu buzelor tale şi te voi întoarce pe calea pe care ai venit! (Isaia 37.29)
Înţeleptul ia cu luptă cruntă cetatea vitejilor şi răstoarnă întăriturile în care ei îşi puneau nădejdea.
(Solomon 21.22)
Jurnalismul este o catapultă enormă pusă în mişcare de urile mărunte. (Honoré de Balzac)
Lege pune-mi mie, Doamne, în calea Ta şi mă îndreptează pe cărarea dreaptă, din pricina vrăjmaşilor mei.
(Psalmi 26.17)
Mai bine să pui răul înainte şi să laşi ce e mai bun ca o surpriză. (Jules Verne)
Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi. Voi sunteţi
prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu ştie ce face
stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am
făcut cunoscute. (Ioan 15.13-15)
Măsurile cele mai bune, planurile cele mai bine concepute riscă să dea greş, dacă nu sunt puse îndată în
aplicare. (Oxenstierna)
Memoria pune în mişcare creierul şi acesta din urmă sufletul. (Voltaire)
Nădejde neclintită, Tu ne vei păstra pacea noastră, că întru Tine ne punem nădejdea. (Isaia 26.3)
Nici să nu puneţi mădularele voastre ca arme ale nedreptăţii în slujba păcatului, ci, înfăţişaţi-vă pe voi lui
Dumnezeu, ca vii, sculaţi din morţi, şi mădularele voastre ca arme ale dreptăţii lui Dumnezeu.
(Romani 6.13)
Nu e nimic mai tare decât blândeţea. După cum apa aruncată pe foc a stins de multe ori focul, tot aşa şi un
cuvânt spus cu blândeţe, stinge o mânie mai aprinsă decât cuptorul şi îndoit ne este câştigul. Câştigăm
prin aceea că ne-am purtat cu blândeţe şi prin aceea că slobozim de tulburare mintea fratelui nostru
punând capăt mâniei……. Căci ce este apa pentru foc, aceea e blândeţea şi bunătatea pentru mânie.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nu te osteni să ajungi bogat; nu-ţi pune iscusinţa ta în aceasta. (Solomon 23.4)
Nu-ţi pune încrederea în bani, dar banii pune-i la loc de încredere! (Proverb american)
Omenirea trebuie să pună capăt războiului, altfel războiul va pune capăt omenirii. (John F. Kennedy)
Omul a pus hotare întunericului şi cercetează până în cele mai depărtate adâncuri, sfredelind piatra ascunsă în umbră şi în beznă. (Iov 28.3)
Paradox: Demnitari cu demnităţi corupte pun în genunchi demnitatea naţiei. (Vasile Ponea)
Pentru că scris este în Scriptură: "Iată, pun în Sion Piatra din capul unghiului, aleasă, de mare preţ, şi cel ce
va crede în ea nu se va ruşina". Pentru voi, deci, care credeţi, (Piatra) este cinstea; iar pentru cei ce nu
cred, piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului, şi piatră de
poticnire şi stâncă de sminteală, de care se poticnesc, fiindcă n-au dat ascultare cuvântului, spre care au
şi fost puşi. (I Petru 2.6-8)
Poezia este arta de a pune în mişcare imaginaţia noastră cu ajutorul cuvintelor. (Arthur Schopenhauer)
Prietenul adevărat se luptă cu duşmanul şi pune mâna pe scut în faţa potrivnicului. Să nu uiţi pe prietenul
tău, când este în război şi să nu-l uiţi întru averile tale. (Ecclesiasticul 37.5, 6)
Pune Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire, împrejurul buzelor mele. Să nu abaţi inima mea spre
cuvinte de vicleşug, ca să-mi dezvinovăţesc păcatele mele; iar cu oamenii cei care fac fărădelege
nu mă voi însoţi cu aleşii lor. (Psalmi 140.3, 4)
Pune Guvernul să conducă deşertul Sahara şi în 5 ani vei descoperi că este lipsă de nisip. (Milton
Friedman)
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Pune faţă în faţă aceste două: postul, care apropie de Dumnezeu, şi desfătarea, care îndepărtează
de mântuire. (Sfântul Vasile cel Mare)
Pune mâna pe o sobă fierbinte un minut şi ţi se va părea o oră. Stai cu o fată frumoasă o oră şi ţi se va părea un minut. Asta e relativitatea. (Albert Einstein)
Pune-va capăt războaielor până la marginile pământului, arcul va sfărâma şi va frânge arma, iar pavezele în
foc le va arde. Opriţi-vă şi cunoaşteţi că Eu sunt Dumnezeu, înălţa-Mă-voi pe pământ. Domnul
puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob. (Psalmi 45.9-11)
Puneţi-vă în mâinile lui Dumnezeu şi aşteptaţi. 10.2
Să punem smerenia ca temelie a faptelor noastre bune. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Socotelile celor drepţi sunt dreptatea, iar punerile la cale ale celor nelegiuiţi înşelăciunea. (Solomon 12.5)
Şi a venit unul din mai-marii sinagogilor, anume Iair, şi văzându-L pe Iisus, a căzut la picioarele Lui, şi L-a
rugat mult, zicând: Fiica mea este pe moarte, ci, venind, pune mâinile tale peste ea, ca să scape şi
să trăiască. Şi a mers cu el. Şi mulţime multă îl urma pe Iisus Şi Îl îmbulzea. (Marcu 5.22-24)
Şi a zis Domnul către el: Mergi, fiindcă acesta Îmi este vas ales, ca să poarte numele Meu înaintea neamurilor şi a regilor şi a fiilor lui Israel; căci Eu îi voi arăta câte trebuie să pătimească el pentru numele Meu.
Şi a mers Anania şi a intrat în casă şi, punându-şi mâinile pe el, a zis: Frate Saul, Domnul Iisus, Cel ce
ţi S-a arătat pe calea pe care tu veneai, m-a trimis ca să vezi iarăşi şi să te umpli de Duh Sfânt.
(Faptele Apostolilor 9.15-17)
Şi a zis Domnul: Cine este iconomul credincios şi înţelept pe care stăpânul îl va pune peste slugile sale, ca
să le dea, la vreme, partea lor de grâu? Fericită este sluga aceea pe care, venind stăpânul, o va găsi
făcând aşa. (Luca 12.42, 43)
Şi aduceau la El copii, ca să-Şi pună mâinile peste ei, dar ucenicii certau pe cei ce-i aduceau. Iar Iisus, văzând, S-a mâhnit şi le-a zis: Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu. Adevărat zic vouă: Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un copil nu va
intra în ea. Şi, luându-i în braţe, i-a binecuvântat, punându-Şi mâinile peste ei. (Marcu 10.13-16)
Şi când nunul a gustat apa care se făcuse vin şi nu ştia de unde este, ci numai slujitorii care scoseseră apa
ştiau, a chemat nunul pe mire, şi i-a zis: Orice om pune întâi vinul cel bun şi, când se ameţesc, pune
pe cel mai slab. Dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum. (Ioan 2.9, 10)
Şi Domnul l-a pus pe Iov iarăşi în starea lui de la început, după ce s-a rugat pentru prieteni, şi i-a întors
îndoit tot ce avusese mai înainte. (Iov 42.10)
Şi fiind pedepsiţi cu puţin, mare răsplată vor primi, căci Dumnezeu i-a pus la încercare şi i-a găsit vrednici
de El. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 3.5)
Şi nu s-a făcut întru nimic nici o abatere de la poruncile regelui, cele pentru preoţi şi pentru leviţi, şi nici
de la cele pentru vistierie. Aşa s-a săvârşit toată lucrarea lui Solomon din ziua punerii temeliei
la templul Domnului până la terminarea lui. (Paralipomena 8.15)
Şi oriunde intra în sate sau în cetăţi sau în sătuleţe, puneau la răspântii pe cei bolnavi, şi-L rugau să le îngăduie să se atingă măcar de poala hainei Sale. Şi câţi se atingeau de El se vindecau. (Marcu 6.56)
Şi strângând Pavel grămadă de găteje şi punându-le în foc, o viperă a ieşit de căldură şi s-a prins de mâna
lui. Şi când locuitorii au văzut vipera atârnând de mâna lui, ziceau unii către alţii: Desigur că ucigaş este
omul acesta, pe care dreptatea nu l-a lăsat să trăiască, deşi a scăpat din mare. Deci el, scuturând vipera
în foc, n-a pătimit niciun rău. Iar ei aşteptau ca el să se umfle, sau să cadă deodată mort. Dar aşteptând
ei mult şi văzând că nu i se întâmplă nimic rău, şi-au schimbat gândul şi ziceau că el este un zeu.
(Faptele Apostolilor 28.3-6)
Şi unul dintre ei, alergând îndată şi luând un burete, şi umplându-l de oţet şi punându-l într-o trestie,
Îi da să bea. (Matei 27.48)
Trebuie să punem şi diagnoza gândurilor pătimaşe, prin care se săvârşeşte păcatul. Gândurile în care se cuprind toate păcatele, sunt opt: al lăcomie pântecelui, al desfrânării, a iubirii de argint, al mâniei, al întristării, al trândăviei, al slavei deşarte şi al mândriei. Ca aceste opt gânduri să ne tulbure, sau ca să nu ne tulbure, nu atârnă de noi. Dar ca să stăruiască, sau ca să nu stăruiască, sau ca să stârnească patimile, sau
ca să nu le stârnească, atârnă de noi. (Sfântul Ioan Damaschin)
Viaţă a cerut de la Tine şi i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui întru mântuirea
Ta, slavă şi mare cuviinţă vei pune peste el. (Psalmi 20.4, 5)
Voi sunteţi lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprind făclie şi o
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pun sub obroc, ci în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. (Matei 5.14, 15)
Wagner este puternic, foarte puternic, pune mâna pe artă şi o răsuceşte cum vrea el. (Modest Musorgski)
Zis-a Avva Pimen: Mai mare dragoste nu este cu putinţă să afle cineva decât să-şi pună sufletul pentru
aproapele său. De va auzi un cuvânt rău de mâhnire, dar nu-l va zice, sau de i se va face nedreptate
şi va suferi, dar nu va răsplăti, unul ca acesta îşi pune sufletul pentru aproapele.
"Zis-a Domnul Domnului meu: Şezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut
picioarelor Tale". (Matei 22.24)
A purta/ Această prigoană, mai grea şi mai cumplită, pornită din năuntrul omului, este necontenit împreună cu el, iar
cel prigonit nu poate scăpa de ea, poartă în el pretutindeni duşmani.
(Cuviosul Clement Alexandrinul, vezi Prigoana/)
Acest fel de haină trebuie călugărul să poarte, încât să o pună afară de chilie trei zile şi nimeni să nu i-o ia.
(Avva Pambo)
Adevărata cunoaştere poartă în ea pecetea dragostei. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Alexandru Macedon a avut trei dorinţe înainte de moarte: Să fie purtat spre mormânt de către medicii
eminenţi ai vremii sale, pentru a arăta cât de neputincioşi suntem în faţa morţii. A doua dorinţă era
să arunce bani şi pietre scumpe pe marginea ultimului său drum, semn că tot ceea ce agonisim rămâne pe pământ. Iar ultima dorinţă, probabil se ştie mai bine decât celelalte, a fost ca mâinile sale
să atârne în afara sicriului, pentru că murim cum ne-am născut.
Aşa cum ne purtăm noi cu aproapele, tot astfel se va purta şi Dumnezeu cu noi. 6.7
Ca să porţi coroana de om trebuie să ai trei etaje: minte, obraz şi inimă. (Liubiţa Raichici)
Ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia proorocul, care zice: "Acesta neputinţele noastre a luat şi
bolile noastre le-a purtat". (Matei 8.17)
Căci beţivul şi desfrânatul sărăcesc, iar dormitul mereu te face să porţi zdrenţe. (Solomon 23.21)
Căci Dumnezeu întoarce omului după faptele lui şi se poartă cu fiecare după purtarea lui. (Iov 34.11)
Când a ajuns la trepte, a trebuit, de furia mulţimii, să fie purtat de ostaşi. Căci mergea după el mulţime de
popor, strigând: Omoară-l! (Faptele Apostolilor 21.35, 36)
Ce folos aduc banii în mâna celui nebun? Ar putea dobândi înţelepciune, dar nu are pricepere.
(Solomon 17.16)
Ce greşeală este să crezi că un copil, pentru că e mic, poartă în el visuri minuscule. (George Enescu)
Cea mai subtilă viclenie este să te porţi simplu şi firesc. (Dostoievski)
Cei smeriţi sunt mai puternici decât cei puternici, căci poartă jugul lui Hristos. (Evagrie Ponticul)
Cel blând pentru Dumnezeu este mai înţelept decât înţelepţii şi cel smerit cu inima e mai puternic decât cei
puternici pentru că poartă jugul lui Hristos. (Sfântul Marcu Ascetul)
Cel care are ranchiună pe demon, nu poartă ranchiună oamenilor. Cel care face pace cu demonul, acela
îl războieşte pe fratele său. (Evagrie Ponticul)
Cel ce nu poartă grijă după puterea lui de toate virtuţile, săvârşeşte un păcat anevoie de iertat; dar
rugăciunea şi milostenia întorc pe cel ce nu poartă de grijă. (Sfântul Marcu Ascetul)
Cel ce se poartă rău cu tatăl său şi alungă (din casă) pe mama sa, este fiu aducător de ocară şi de ruşine.
(Solomon 19.26)
Cine este semeţ şi îngâmfat se cheamă batjocoritor; acela se poartă cu prisos de trufie. (Solomon 21.24)
Cine poartă în sine pacea de la Dumnezeu, acela o va putea revărsa şi asupra celor din jur. 11.4
Conştiinţa este o făclie care luminează inima şi un judecător neadormit pe care omul îl poartă cu el.(Eschil)
Corupţia nu răzbeşte mai bine decât cinstea. În mâna-ţi dreaptă poartă blânda pace, ca să impui invidiei
tăcere. (William Shakespeare)
Credinţa creştină poartă în sine o concepţie de viaţă spirituală, morală, un egos creştin. 9.23
Cu cât mai puţine dorinţe lumeşti avem, cu atât mai puţine lanţuri purtăm. (Avva Pimen)
Dacă îţi intră în urechi cuvinte urâte, mânie-te pe tine însuţi şi nu pe cel care le grăieşte. Căci dacă urechea
e rea, rău e şi cel care o poartă. (Sfântul Marcu Ascetul)
Dacă ne purtăm ca oile, învingem; dar dacă ne facem lupi, suntem biruiţi. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dacă tu eşti înţelept, eşti înţelept pentru tine, şi dacă eşti batjocoritor, singur vei purta ponosul.
(Solomon 9.12)
După cum ne purtăm noi cu aproapele nostru, aşa şi Dumnezeu se poartă cu noi. (Sfântul Vasile cel Mare)
Este o lecţie universală – intoleranţa este primul semn al unei educaţii neadecvate. O persoană rău educată
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se poartă cu o nerăbdare arogantă, în vreme ce autentica, adevărata educaţie dă naştere modestiei.
(Aleksandr Soljeniţân)
Fii treaz, sfătuieşte-te, păzeşte cele prezente, poartă grijă de cele viitoare. (Sfântul Vasile cel Mare)
Fugi de purtarea cu multe feţe, urmăreşte adevărul, sinceritatea şi simplitatea. (Sfântul Vasile cel Mare)
Inima omului gândeşte la calea lui, dar numai Domnul poartă paşii lui. (Solomon 16.9)
Între mândrie sau vanitate, pe de o parte, şi smerenie, despre care nici tu nici eu nu ştiu nimic, deci nu te
pot învăţa, se află un adăpost la jumătatea drumului. Acest loc, situat la jumătatea drumului dintre mândrie şi smerenie, poartă numele de recunoştinţă. (Episcopul ortodox Antonie Blum din Londra)
Logica te va duce de la A la Z. Imaginaţia te va purta dincolo de limite. (Albert Einstein)
Mai lesne este a purta nisip, sare şi fier, decât a locui cu un om fără minte. (Ecclesiasticul 22.16)
Memoria este un jurnal intim pe care îl purtăm mereu cu noi. (Oscar Wilde)
Modestia este aceea care poartă adevărata coroană. (Proverb olandez)
Neprihănirea poartă pe cei drepţi, iar strâmbătatea prăpădeşte pe cei vicleni.(Solomon 11.3)
Nu e nimic mai tare decât blândeţea. După cum apa aruncată pe foc a stins de multe ori focul, tot aşa şi un
cuvânt spus cu blândeţe, stinge o mânie mai aprinsă decât cuptorul şi îndoit ne este câştigul. Câştigăm
prin aceea că ne-am purtat cu blândeţe şi prin aceea că slobozim de tulburare mintea fratelui nostru
punând capăt mâniei……. Căci ce este apa pentru foc, aceea e blândeţea şi bunătatea pentru mânie.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Preferă să ai un nume bun decât bogăţie. Este greu de purtat o faimă rea şi este greu să scapi de ea.
(Hesiod)
Purtarea crucii 11.3
Purtând slăbiciunile unii altora, aşa vom merge spre mântuire. (Părintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa)
Rugăciunea este singura în măsură să ne poarte în adâncul nostru. 1.1
Săvârşeşte tu mai întâi fapte bune şi aşa treci la purtarea de grijă a celorlalţi. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Secretul mântuirii este de fapt păstrarea minţii ocupate pentru a nu ne purta gândurile spre patimi; ori
munca ne concentrează gândurile spre ceea ce facem, iar rugăciunea ne înalţă mintea către
Dumnezeu. (Sfinţii Părinţi)
Şi au grăit împotriva lui Dumnezeu şi au zis: "Va putea, oare, Dumnezeu să gătească masă în pustiu?"
- Pentru că a lovit piatra şi au curs ape şi pâraiele s-au umplut de apă. "Oare, va putea da şi pâine,
sau va putea întinde masă poporului Său?" (Psalmi 77.22-24)
Şi când zicea El acestea, o femeie din mulţime, ridicând glasul, I-a zis: Fericit este pântecele care Te-a
purtat şi fericiţi sunt sânii pe care i-ai supt! Iar El a zis: Aşa este, dar fericiţi sunt cei ce ascultă
cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc. (Luca 11.27, 28)
Urmează pe Hristos nu numai la înviere, ci şi la purtarea crucii. (Patericul Egiptean)
Vai de aceia care portă crucea şi nu-I urmează lui Hristos. Cât de grea este crucea lor!
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
A putea/ A Lui este înţelepciunea şi atotputernicia; cine ar putea să-I stea împotrivă şi să rămână teafăr? (Iov 9.4)
A merge cu un prieten prin întuneric, este mult mai bine decât a merge singur prin lumină, pentru că un prieten ştie să te asculte, poate să te ierte şi să te înţeleagă mai bine decât un necunoscut, atunci
când îi greşeşti. (Scriitoarea americană Helen Keller, născută oarbă şi surdă)
A şti la scară umană poate fi folositor, dar în niciun caz mântuitor. (Petre Ţuţea)
A şti să suferi înseamnă a putea iubi totul. (Vladimir Ghika)
Abia atunci când omul are compasiune faţă de toate fiinţele vii se poate numi nobil. (Buddha)
Absolutul poate fi cunoscut? Poate! Când? Niciodată! (Henri Wald)
Această prigoană, mai grea şi mai cumplită, pornită din năuntrul omului, este necontenit împreună cu el, iar
cel prigonit nu poate scăpa de ea, poartă în el pretutindeni duşmani.
(Cuviosul Clement Alexandrinul, vezi Prigoana/)
Acţiunea este ultimul refugiu al celor care nu pot visa. (Oscar Wilde)
Adevărata nebunie nu poate fi atinsă fără inteligenţă. (Henrik Tikkanen)
Adevărata trăsătură după care îl puteţi recunoaşte pe înţeleptul autentic este răbdarea. (Henrik Ibsen)
Adevărul este aerul fără de care nu se poate respira. (Ivan Turgheniev)
Adevărul este în marş şi nimic nu-l poate opri. (Emile Zola)
Adevărul nu poate fi contrazis. (Giordano Bruno)
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Adevărul poate fi denaturat prin minciună, dar şi prin tăcere. (Cicero)
Am stat lângă multe persoane care şi-au dat sfârşitul, am stat lângă mulţi muribunzi, i-am vegheat până la
capăt. Toţi, invariabil toţi, cereau o clipă în plus de viaţă, ca să-şi rezolve criza, problema lăuntrică. (Un
duhovnic în vârstă, pomenit de părintele Arsenie Papacioc. Din păcate nu-i ştim numele.) Este cutremurător! Şi spunea: Care este clipa? Este clipa pe care tu acum o pierzi, care a trecut pe lângă tine. Cum
a definit Dostoievski infernul?: “Prea târziu, când nu mai poţi face nimic.” (Părintele Vasile Gavrilă)
Ambiţia este un viciu, dar un viciu care poate deveni părintele unei virtuţi. (Quintilian)
Arta medicinei nu poate fi moştenită şi nici nu poate fi copiată din cărţi. (Paracelsus, alchimist, medic,
astrolog şi filosof elveţian)
Atât de mare e înşelăciunea, că primesc cu plăcere în suflete momeala aceea şi nu se gândesc că plăcerea
aceasta, ce poate răni, este scurtă şi trecătoare, pe când durerea e continuă iar învinuirea conştiinţei,
cumplită. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Atunci au venit la El ucenicii lui Ioan, zicând: Pentru ce noi şi fariseii postim mult, iar ucenicii Tăi nu postesc?
Şi Iisus le-a zis: Pot oare, fiii nunţii să fie trişti câtă vreme mirele este cu ei? Dar vor veni zile când mirele
va fi luat de la ei şi atunci vor posti. (Matei 9.14, 15
Aurul nu poate face zgomotul ce-l face arama. (Proverb indian)
Aurul şi argintul fals sunt pagube pe care le poţi îndura şi un bărbat priceput uşor descoperă falsul. Dar dacă gândul mincinos al unui prieten stă ascuns în pieptul său şi dacă are viclenie în inima sa, acela e cel mai
fals dintre muritorii făcuţi de Dumnezeu, iar dintre toate falsurile, acesta este cel mai greu de cunoscut.
(Poetul Teognist, citat de Cuviosul Clement Alexandrinul)
Avem nevoie să Îl găsim pe Dumnezeu, iar Dumnezeu nu poate fi găsit în zgomot şi agitaţie.(Maica Tereza)
Ba, ceea ce ar fi şi mai grav, însăşi crearea omului şi înzestrarea lui cu toate darurile s-ar dovedi fără de nici
un rost. Însă, fiindcă nici toate aceste lucrări ale lui Dumnezeu şi nici toate aceste daruri care provin de la
El nu pot fi socotite zadarnice şi fără rost, atunci în chip necesar trebuie legată de dăinuirea veşnică a sufletului şi prelungirea vieţii trupeşti, precum şi corolarul ei firesc, învierea.
(Atenagora Atenianul, filosof creştin din secolul al doilea)
Binele poate lua forma Răului, dar tot Bine rămâne şi face parte din planul creat de El pentru omenire.
(Paulo Coelho)
Binele poate rezista înfrângerilor. Răul nu. (Rabindranath Tagore)
Boala poate fi un prilej de asceză, de apropiere de Dumnezeu. Este o transformare, o transfigurare chiar a
urmării păcatului, care este boala, într-un instrument de curăţire de patimi şi de înţelegere a lui Dumnezeu. Răbdarea şi încrederea în Dumnezeu pot fi calea către unirea cu Acesta. (Amma Sincletica)
Bunătatea este limbajul pe care surdul îl poate auzi şi orbul îl poate vedea. (Mark Twain)
Ca cei morti să fii, să nu socoteşti nici lauda şi nici ocara, şi poţi să te mântuieşti. 11.2
Caracterul este proprietatea ce nu se poate preţui. (Samuel Smiles)
Caracterul fără înţelepciune poate mult, dar înteligenţa fără caracter nu valorează nimic. (Cicero)
Caracterul unui om poate fi judecat după gusturile sale muzicale. (Platon)
Care faptă este mai mare decât toate celelalte? Şi a zis: socotesc că precum mândria este mai mare decât
toate patimile, încât a putut să surpe pe unii din cer, aşa şi smerita-cugetare este mai mare decât toate
faptele bune, pentru că poate să scoată pe om din însăşi adâncuri, măcar de ar fi păcătos ca un drac.
Pentru aceea şi Domnul mai întâi de toţi fericeşte pe cei săraci cu duhul. (Avva Longhin)
Căci dorinţa cărnii este moarte dar dorinţa Duhului este viaţă şi pace; fiindcă dorinţa cărnii este vrăjmăşie
împotriva lui Dumnezeu, căci nu se supune legii lui Dumnezeu, că nici nu poate. Iar cei ce sunt în carne
nu pot să placă lui Dumnezeu. (Romani 8.6-8)
Căci însăşi existenţa lui Dumnezeu nu este câtuşi de puţin combătută prin faptul că nu poate fi demonstrată,
deoarece ea stă neclintită pe un teren mult mai sigur. Este vorba despre o chestiune de revelaţie.
(Arthur Schopenhauer)
Căldura din timpul rugăciunii poate declanşa şi patimi, dacă nu e bine controlată. 2.4
Când nu ai nimic de dat, poţi să dăruieşti însă ceva ce-i mai presus de toate: o rugăciune. (Vladimir Ghika)
Când nu poţi ocoli primejdia, nu-ţi rămâne decât s-o înfrunţi curajos. (Friedrich Rückert)
Când poţi să vezi atât de clar defectele altora, înseamnă că le ai. (Jules Renard)
Când voi renunţa la ceea ce sunt, voi deveni ceea ce aş putea fi. (Lao Tse)
Ce adevărate sunt cuvintele celor care nu pot minţi! (Cuviosul Clement Alexandrinul)
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Ce eşti te priveşte la urma urmei numai pe tine; ce vrei, priveşte şi pe ceilalţi; ce faci, aceea poate privi pe
toţi. (Nicolae Iorga)
Ce folos aduc banii în mâna celui nebun? Ar putea dobândi înţelepciune, dar nu are pricepere.
(Solomon 17.16)
Ce poate face Dumnezeu cu puterea, face Maica Domnului cu rugăciunea. (Sfinţii Părinţi)
Ce onoare pentru bani: pot cumpăra şi onoarea! (Stipe Golac)
Ceea ce eşti tu este şi lumea. Şi fără ca tu să te schimbi, nu poate exista nicio schimbare a lumii.
(Krishnamurti, filosof indian)
Ceea ce se caută poate fi găsit; dar ceea ce se neglijează, scapă. (Sofocle)
Cei care au ajuns la această treaptă a posului (a patra), pot stăpâni cu uşurinţă trupul şi gândurile, şi pot
spori mult pe calea rugăciunii. 11.11
Cei care nu primesc botezul, nu pot ieşi din necurăţia păcatului primar săvârşit de Adam si Eva. 9.6
Cei care sunt aproape de Dumnezeu, niciodată nu pot fi blestemaţi. 10.3
Cei pe care adevărul şi înţelepciunea îi conduc în viaţă, pot aduna miere şi de buruieni. (William Cowper)
Cei răi pot avea noroc. Numai cei buni pot fi fericiţi. Norocul? De când alergi după el, ţi-l făceai singur.
(Alexandru Vlahuţă)
Cei slabi nu pot niciodată să ierte. Iertarea este atributul celor puternici. (Mahatma Gandhi)
Cei vii nu-i pot învăţa nimic pe cei morţi; dimpotrivă, cei morţi îi învaţă pe cei vii. (Chateaubriand)
Cel ce se transformă în vierme nu se poate plânge după aceea că e călcat în picioare. (Immanuel Kant)
Cel ce vrea să facă ceva şi nu poate, e socotit de către cunoscătorul de inimi, Dumnezeu, ca şi când ar fi făcut. Iar aceasta trebuie să o înţelegem atât cu privire la cele bune, cât şi la cele rele. (Sf. Marcu Ascetul)
Cel leneş pune pricini şi zice: "Afară este un leu, aş putea să fiu sugrumat în mijlocul uliţelor".
(Solomon 22.13)
Cel mai bun prieten îţi poate ajunge cel mai mare duşman, şi invers. (Machiavelli)
Cel mai important lucru e să vrei ceea ce poţi. (André Maurois)
Cele mai bune şi mai frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute, nici măcar atinse fizic. Ele trebuie simţite în
inimă, iar unul dintre ele este prietenia. (Scriitoarea americană Helen Keller, născută oarbă şi surdă)
Celor ce sunt necăsătoriţi şi văduvelor le spun: Bine este pentru ei să rămână ca şi mine. Dacă însă nu pot
să se înfrâneze, să se căsătorească. Fiindcă mai bine este să se căsătorească, decât să ardă. Iar
celor ce sunt căsătoriţi, le poruncesc, nu eu, ci Domnul: Femeia să nu se despartă de bărbat!
(I Corinteni 7.8-10)
Cine cunoaşte numai teoretic adevărul Evangheliei, poate să fie un savant, dar nu un creştin.
(Nichifor Crainic)
Cine nu cade nu se poate înălţa. (Lucian Blaga)
Cine vrea să creadă, ajunge să poată să creadă. 7.15
Creativitatea este un drog fără de care nu se poate trăi. (Cecil B. DeMille)
Credinţa e incidenţa divină care poate revela adevărul. (Petre Ţuţea)
Credinţa în Dumnezeu, care face atât cât e cu putinţă pe om asemenea cu Dumnezeu, ia pe Dumnezeu
ca dascăl potrivit, singurul care poate face ca omul să semene cu Dumnezeu.
(Cuviosul Clement Alexandrinul)
Creştinismul este o religie absolută, dar, vorba lui Gandhi, are un cusur: e prea perfect! Poţi să-l imiţi, imperfect, dar una e imitarea şi alta e participarea care te face să te realizezi în tine, prin el, în mod total.
(Petre Ţuţea)
Crucea este făcută din slăbiciunile şi înfrângerile noastre, însă chemarea este clară: Să ne iubim crucea!
Poate că acesta să fie actul cel mai dificil, să te accepţi aşa cum eşti. (Teologul Paul Evdochimov)
Crucea este puterea lui Hristos care, asumată de noi, poate transforma lumea în paradis.
(Părintele Dumintru Stăniloae)
Cu cât creşti şi devii mai mare şi mai important prin creaţiile tale, cu atât îi priveşti cu mai mult respect şi
cu mai mare smerenie pe creatorii dinaintea ta. La vârsta voastră (a studenţilor cărora le vorbea),
ziceam: Eu. Eu eram cel mai mare. Când am împlinit vârsta de 25 de ani, am început să zic:
Eu şi Mozart. Astăzi, pot să spun doar: Mozart. (Charles François Gounod)
Cu norocul de partea ta, te poţi descurca şi fáră minte. (Giordano Bruno)
Cu o memorie omenească se pot face lucruri uimitoare, dacă o îndrepţi către un singur domeniu de activi-
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tate. (Mark Twain)
Cu prudenţă se pot comite tot felul de imprudenţe. (Jules Renard)
Cu puţină strategie, viaţa poate fi transfigurată. (Constantin Noica)
Cugetul curat e ca ochiul sănătos, nu poate suferi nicio murdărie. (Richard Wurmbrand)
Cum poţi să biruieşti un duşman decât făcându-ţi-l prieten! (Abraham Lincoln)
Cum să ne rugăm? Cum putem. (Sfântul Marcu Ascetul)
Cunoaşterea de sine este acea frânghie subţire de care ne putem agăţa pentru a nu cădea în prăpastia
păcatului.(Sfântul Vasile cel Mare)
Cunoaşterea noastră nu poate fi decât limitată, în timp ce ignoranţa trebuie să fie în mod necesar infinită.
(Karl Popper)
Curajul poate înfrânge nenorocul. (Proverb englezesc)
Cuvântul lui Dumnezeu S-a făcut om, ca şi tu să afli de la om, că omul poate ajunge Dumnezeu.
(Cuviosul Clement Alexandrinul)
Cuvântul tăcerii este foarte puternic şi nu putem să-i prindem frecvenţa. 7.5
Cuvântul tăcerii se sprijină pe harul lui Dumnezeu şi nu pe puterea omenească. El poate fi auzit oriunde în lume. Materia se transfigurează în duh, cuvântul se transformă în tăcere grăitoare. 7.5
Da, avem mulţi savanţi şi oameni de ştiinţă, dar atât de ignoranţi în realităţile divine; avem o mulţime de filosofi, dar atât de puţini oameni ai lui Dumnezeu, pentru care Hristos este totul şi care pot să arate
semenilor drumul drept spre mântuire. (Sadhu Sundar Singh, un vestit hindus convertit la
creştinism în secolul trecut)
Dacă ai minte, ascultă aceasta, pleacă urechea la cuvintele mele. Unul care prigoneşte dreptatea ar putea
oare să domnească? Şi vei osândi tu pe Cel mare şi drept? (Iov 34.16, 17)
Dacă ai multe fapte bune, poţi uşor să-ţi acoperi cu ele păcatele; dar dacă eşti gol de fapte bune, fiecare
păcat îţi face o rană de moarte. Ca să nu se întâmple asta, să ne înarmăm cu fapte bune.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dacă există în lume o forţă, care poate să depăşească frica pe deplin, să nimicească orice pericol, să rămână nepăsătoare la orice pagubă până pe patul de moarte, această forţă este iubirea. (Poetul
bengalez Rabindranath Tagore)
Dacă Galileo ar fi spus în versuri că pământul se învârte, poate că inchiziţia l-ar fi lăsat în pace.
(Thomas Hardy)
Dacă Iisus nu este Dumnezeu, atunci eu nu mă pot îndumnezei. (Sfântul Atanasie cel Mare)
Dacă lipseşte vrăjmaşul, atunci lipseşte desigur şi cununa biruinţei, căci nu poate fi vorba de biruinţă dacă
nu este şi cineva învins. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Dacă nu îi laşi speranţe, inima se poate frânge. (Thomas Fuller)
Dacă nu poţi explica ceva unui copil de şase ani, atunci nici tu nu ai înţeles. (Albert Einstein)
Dacă nu poţi să-l ajuţi, cel puţin nu-l încurca. (Proverb arab)
Dacă nu poţi sta lângă un om când îi este greu, nu ai dreptul să stai lângă el când îi este bine.
(Paulo Coelho)
Dacă nu poţi vorbi cu copiii despre Dumnezeu, vorbeşte cu Dumnezeu despre ei.(Părintele Arsenie Boca)
Dacă ştiinţa nu are patrie, omul de ştiinţă trebuie să se gândescă mereu la tot ceea ce poate face pentru
gloria patrie sale. (Louis Pasteur)
Dacă te-ai lepădat de tine şi te-ai dedicat lui Iisus, El te-a schimbat în izvor de apă vie. Numai aşa
poate sufletul să ajungă la sine însuşi, la el, cel adevărat, lepădându-se de sine şi strămutându-se
în Dumnezeu. (Părintele Arsenie Boca, 9.7)
Dacă toată bogăţia unui om se află în mintea sa, nimeni nu va putea să i-o fure. (Benjamin Franklin)
Dacă un om nu este smintit, poate fi vindecat de orice nebunie în afară de vanitate.
(Jean Jacques Rousseau)
Dacă vrei succes, atunci nu te baza pe alte persoane să facă ceea ce tu poţi face! (Sasha Azevedo)
Dacă-ţi urmezi steaua, nu poţi greşi destinaţia divină. (Dante Alighieri)
Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ţi aminte că ai primit cele bune ale tale în viaţa ta, şi Lazăr, asemenea, pe cele
rele; iar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuieşti. Şi peste toate acestea, între noi şi voi s-a întărit prăpastie mare, ca cei care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi.
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(Luca 16.25, 26
De aceea, cel căruia i se pare că stă neclintit să ia seama să nu cadă. Nu v-a cuprins ispită care să fi fost
peste puterea omenească. Dar credincios este Dumnezeu; El nu va îngădui ca să fiţi ispitiţi mai mult decât puteţi, ci odată cu ispita va aduce şi scăparea din ea, ca să puteţi răbda. (I Corinteni 10.12, 13)
De ai inimă trează, poţi să te mântuieşti. (Avva Pambo)
De asemenea, Mântuitorul Hristos ne dăruieşte harul, mila şi iertarea păcatelor, ca medicamente contra sentimentelui de vinovăţie şi izbăvirea de greutatea copleşitoare a conştiinţei vinovate, tuturor celor care cu pocăinţă se apropie de Dumnezeu şi de tainele Sale în Sfânta Biserică. Împotriva tristeţii
mai putem lupta prin pocăinţă, unul din cele mai puternice mijloace de vindecare a acestei boli
spirituale. (vezi Tristeţea/ )
De ce să compătimeşti în loc să ajuţi, dacă poţi? (Cicero)
De ce vorbiţi deşertăciuni şi nu împliniţi ceea ce vi s-a poruncit? (înecarea sfântului) Eu văd ceea ce
voi nu puteţi vedea. Iată, de faţă stau în slavă cei ce au venit să mă primească. Şi aşa a fost
încununat de îngeri în mucenicia sa Sfântul Sava de la Buzău la anul 372.
De conştiinţă nu putem fugi niciodată. (Fericitul Augustin)
De fapt, putem considera geometria cea mai veche ramură a fizicii … Fără ea n-aş fi putut formula teoria
relativităţii. (Albert Einstein)
De-a lungul istoriei, ceea ce a făcut ca răul să triumfe a fost inerţia celor care ar fi putut acţiona, indiferenţa
celor care aveau mai multă minte, tăcerea vocii justiţiei când conta cel mai mult. (Haile Selassie)
Deci mulţi din ucenicii Lui, auzind, au zis: Greu este cuvântul acesta! Cine poate să-l asculte? Iar Iisus,
ştiind în Sine că ucenicii Lui murmură împotriva Lui, le-a zis: Vă sminteşte aceasta? (Ioan 6.60, 61)
Deci, de la însuşi lucrul care se deapănă în minte, poţi cunoaşte care drac s-a apropiat de tine.
(Evagrie Ponticul)
Deşi este cât se poate de scundă, frica are o umbră lungă. (Ruth Gendler)
Diavolul este asemenea unui câine în lanţ; latră, se agită, dar nu te poate muşca. Dar dacă te apropii de el,
îţi poate face mult rău. (Sfinţii Părinţi)
Diavolul poate înşela, poate pune piedici celor trândavi, dar nu poate opri, nu poate sili. (Sfântul Ioan
Gură de Aur)
Diogene a fost întrebat: Ce-ai să faci dacă ţi se sparge butoiul în care trăieşti? Nu mă frământă, răspunse filosoful. Locul pe care îl ocup eu nu se poate sparge. (Diogene din Sinope)
Doamne, L-a întrebat Simon-Petru, unde Te duci? Răspuns-a Iisus: Unde Mă duc Eu, tu nu poţi să urmezi
Mie acum, dar mai târziu Îmi vei urma. (Ioan 13.36)
Doamne, Iisuse Hristoase, magii Ţi-au adus aur, smirnă şi tămâie. Eu ce pot să-Ţi dau?
- Păcatele tale! (Fericitul Ieronom)
Dragostea nu poate fi manifestată în exterior fără fapte, aşa cum focul nu poate fi întreţinut fără combustibil.
(Ellen G. White)
Dumnezeu este ocrotitorul cel bun al răbdării noastre. Dacă ai lăsat pe seama Lui nedreptatea altora, El
este răzbunător, pentru daune - despăgubitor, pentru durere – medic, pentru moarte - dătător
de viaţă. Cât de mult poate răbdarea să-L aibă pe Dumnezeu datornic. (Tertulian)
Dumnezeu nu dă omului mai mult decât poate duce. 9.14
Dumnezeu poate decide dacă şi când survine ispita. 12.17
Dumnezeu poate decide modul în care aceste circumstanţe ne afectează. 12.17
Duşmanii noştri se bucură, bat din palme şi se veselesc atunci când, din pricina mulţimii necazurilor, ne pierdem nădejdea, nu mai putem judeca şi renunţăm să ducem mai departe lupta. (Sfântul Vasile cel Mare)
Economia poate fi privită ca fiica prevederii, ca sora cumpătării şi mama libertăţii. (Samuel Smiles)
Educaţia este cea mai puternică armă pe care voi o puteţi folosi pentru a schimba lumea.
(Nelson Mandela)
Efectul pe care-l poate avea păcatul asupra minţii şi asupra sentimentelor umane este devastator. Aşa
este păcatul, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur; înainte de a fi săvârşit, ne întunecă judecata
şi ne înşeală mintea, dar după ce a fost săvârşit ne apare lămurit înaintea ochilor grozăvia lui.
Plăcerea aceea scurtă şi ruşinoasă ne chinuie mereu şi ne umple de ruşine.
(Din emisiunea “Cuvântul care zideşte”)
Efectele postului nu se pot simţi imediat. Uneori e nevoie de 40 de zile, alteori , ca în cazul proorocului Ilie,
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trei ani şi şase luni, sau poate o viaţă întreagă. Cert este faptul că postul ne face mai înţelepţi, ne poate arăta pregătiţi pentru toate ispitele şi valurile vieţii. Alte roade pe care le dobândim în urma postului sunt tainice. În fiecare biserică îngerii înscriu pe cei care postesc. Ia aminte, dar, ca nu cumva din pricina unei mici
plăceri, ce ţi-o dau bucatele, să suferi paguba de a nu fi înscris de înger, fugind dinaintea celui care înrolează ostaşi Este mai mică primejdia când un soldat aruncă pavăza şi fuge, decât atunci când un creştin
aruncă postul, arma cea tare şi puternică. (Sfântul Vasile cel Mare)
Ei nu pot lua demnitatea nostră dacă nu le-o dăm noi. (Mahatma Gandhi)
Eu nu pot cinsti pe zeii voştri surzi şi muţi, închipuiţi prin metale, piatră sau marmură şi cinstesc pe Domnul meu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Care este Adevăratul şi Atotputernicul
Dumnezeu. (Sfântul Mucenic Donat diaconul, torturat şi decapitat, anul 307)
Există două feluri în care poţi fi prostit. Primul este să crezi ceea ce nu este adevărat; cel de al doilea este
să refuzi să crezi ceea ce este adevărat. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Existenţa lui Dumnezeu nu se poate dovedi şi e păcat să cauţi s-o explici cuiva. Crezi numai … şi afirmi.
(Camil Petrescu)
Experienţa este cel mai brutal dintre dascăli. Însă înveţi; Doamne, cât de mult poţi învăţa. (Clive Staples
Lewis)
Ezitând, nu poţi câştiga nicio bătălie. (Vaclav Havel)
Fă bine cât poţi de mult şi vorbeşte despre asta cât poţi de puţin. (Charles Dickens)
Fără ajutor haric, nu poţi birui nici măcar o patimă. 7.13
Fără de filosofie şi fără de raţiunea cea dreaptă, nimeni nu poate dobândi înţelepciunea.
(Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful)
Fără har nu se poate face nimic. (Sfântul Simeon Noul Teolog)
Fără milostenie nu poţi intra în împărăţia cerurulor. 6.7
Fereastra spre lume poate fi acoperită cu un ziar. (Stanislaw Jerzi Lec)
Fericirea este un bun pe care dacă-l dobândeşti, nu mai poţi dori nimic altceva.
(Berţius, scriitor bisericesc)
Fericirea nu depinde de ce eşti sau de ce ai, ci doar de ceea ce gândeşti. Mulţumirea aduce fericire chiar şi
săracului, iar nemulţumirea aduce sărăcie chiar şi bogatului. Viitorul vine către noi bucăţică după bucăţică, puţin câte puţin. Nu ştim niciodată ce ne aşteaptă, dar dacă păstrăm o atitudine pozitivă, va fi
mereu loc pentru o nouă şansă şi vom putea fi mulţumiţi. (Confucius)
Fericirea nu poate fi cumpărată cu bani şi dragostea nu poate fi dobândită cu forţa. (Emile Zola)
Fericirea poate fi întâlnită într-un simplu grăunte de nisip din deşert. (Paulo Coelho)
Fiecare dintre noi este înzestrat cu aceste puteri prin care poate să decidă asupra hotărârilor pe care le ia.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Fiecare om poate să fie un mic creion, prin care Dumnezeu să poată scrie lumii o scrisoare de dragoste.
(Maica Tereza de Calcuta)
Filosofia este lucrul cel mai mare şi mai vrednic de Dumnezeu. Ea singură poate să ne înalţe până la
Dumnezeu şi să ne apropie de El, iar sfinţi cu adevărat sunt numai aceia care-şi deprind mintea
cu fiolosofia. (Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful)
Frumuseţea cea adevărată se poate contempla numai de cel care are curăţită mintea.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Genialitatea poate avea limitele sale, dar prostia nu are acest handicap. (Elbert Hubbard)
Gloria nu-l poate desfăta pe cel ce o câştigă prin furt şi nu prin vrednicie. ((Nicolai V. Gogol)
Glumind, putem spune orice, chiar şi adevărul. (Sigmund Freud)
Grija şi spaima dispar atunci când omul crede din adâncul sufletului că Dumnezeu îl poate ajuta. 11.9
Grijile nu sunt altceva decât o deprindere mentală foarte dăunătoare, iar eu îmi pot schimba orice deprindere cu ajutorul lui Dumnezeu. (Norman Vincent Peale)
Iadul este locul unde nu iubeşti şi nu poţi iubi. (Sfinţii Părinţi)
Iar fariseii şi cărturarii au început să cârtească, zicând: Cine este Acesta care grăieşte hule? Cine poate să
ierte păcatele decât unul Dumnezeu? (Luca 5.21, 22)
Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să
intre în împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este; şi ce este născut din Duh, duh
este. Nu te mira că ţi-am zis: Trebuie să vă naşteţi de sus. Vântul suflă unde voieşte şi tu auzi gla-
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sul lui, dar nu ştii de unde vine, nici încotro se duce. Astfel este cu oricine e născut din Duhul. A
răspuns Nicodim şi i-a zis: Cum pot să fie acestea? Iisus a răspuns şi i-a zis: Tu eşti învăţătorul lui
Israel şi nu cunoşti acestea? (Ioan 3.5-10)
Iisus a tămăduit orbirea ochilor, dar n-a putut tămădui orbia răutăţii. Orbia răutăţii nu are leac, dar are
pedeapsă. (Părintele Arsenie Boca)
Imaginaţia poate să producă boli în om – şi poate să le şi vindece. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog
şi filosof elveţian)
Imoralitatea nu poate fi decât o consecinţă a lipsei de sensibilitate estetică. (Ionel Teodoreanu)
Inima are taine pe care nicio raţiune nu le poate pătrunde. (Guy de Maupassant)
Inteligenţa nu înseamnă să nu faci greşeli, ci să vezi repede cum poţi să le îndrepţi. (Bertolt Brecht)
Invidia, viciu neputicios, nu se poate ridica până la însuşirile înalte, ci se târăşte jos, pe pământ, ca vipera ce se ascunde. (Ovidius)
Iubirea nu se poate defini. (Părintele Serafim Joantă)
Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru handicapurile mele, căci prin ele am ajuns la mine însămi, la El, şi am putut să dau la iveală opera mea. [Scriitoarea americană Helen Keller (1880-1968). Când avea 19 luni,
a rămas fără auz şi văz, în urma unei boli, pierzându-şi apoi şi capacitatea de a vorbi. Cinci ani mai târziu şi-a început educaţia cu Anne Sullivan, care a învăţat-o numele obiectelor prin apăsarea în palmă a
alfabetului surdo-muţilor. În cele din urmă, Keller a învăţat să citească şi să scrie în alfabetul Braille.
A scris mai multe cărţi, printre care şi Povestea vieţii mele.]
În fiecare om Dumnezeu a ascuns o comoară. Să săpăm adânc pentru a o putea descoperi.
(Părintele Dumitru Păduraru)
În Hristos putem să cunoaştem această sfântă bucurie. 11.19
În luptă poţi pierde totul, în afară de onoare. (Niccolò Machiavelli)
În orice carieră duşmanii stau la pândă; ei nu pot fi învinşi decât prin stăpânire de sine şi veselie. (Goethe)
În război, poţi fi ucis o singură dată, dar în politică poţi fi ucis de mai multe ori. (Winston Churchill)
Înmulţirea binelui în viaţa noastră poate duce la stârpirea răului. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Între mândrie sau vanitate, pe de o parte, şi smerenie, despre care nici tu nici eu nu ştiu nimic, deci nu te pot
învăţa, se află un adăpost la jumătatea drumului. Acest loc, situat la jumătatea drumului dintre mândrie
şi smerenie, poartă numele de recunoştinţă. (Episcopul ortodox Antonie Blum din Londra)
Însă el, omul, poate să aleagă bine sau poate să aleagă rău, iar asta depinde tot de sufletul său, mai exact
de simţurile sufletului său, deoarece, potrivit spuselor Sfântului Macarie Egipteanul, dacă cele cinci simţuri ale sufletului şi anume inteligenţa, cunoaşterea, discernământul, răbdarea şi mila primesc harul cel de
sus şi sfinţirea duhului sunt cu adevărat fecioare înţelepte, iar dacă se mărginesc la firea lor sunt cu adevărat fecioare neînţelepte şi fiice ale acestei lumi. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Însă, fiindcă nici toate aceste lucrări ale lui Dumnezeu şi nici toate aceste daruri care provin de la El nu pot
fi socotite zadarnice şi fără rost, atunci în chip necesar trebuie legată de dăinuirea veşnică a sufletului şi
prelungirea vieţii trupeşti, precum şi corolarul ei firesc, învierea. (Atenagora Atenianul, filosof creştin
din secolul al doilea)
Într-adevăr, intelectualul e cel ce poate ieşi din el însuşi. (Părintele Nicolae Steinhardt)
Înţelepciune fără carte şi fapte, nu se poate, / Înţelepciune fără credinţă, nu e cu putinţă. (Valeria Mahok)
Înţelepciunea înseamnă să ştii când nu poţi fi înţelept. (Paul Engle)
Înţelepciunea ne opreşte să judecăm după simple aparenţe, să credem tot ce auzim, să facem tot ce putem,
să spunem tot ce ştim şi să cheltuim tot ce avem. (Contele Axel Oxenstierna)
Înţeleptul poate învăţa mai multe de la o întrebare prostească decât învaţă prostul dintr-un răspuns înţelept.
La bine nu poţi respira de prieteni, la greu rămâi doar cu Dumnezeu! (Vladimir Ghika)
La început era vrăjmaş ascuns al omului, dar Dumnezeu l-a dat pe faţă ca fiind duşman primejdios, să
nu mai poată face rău omului prin prietenii înşelătoare. (Sfântul Ioan Casian, vezi Diavolul/)
Legea nu înseamnă dreptate. Legea este un mecanism cu multe imperfecţiuni. Dacă apeşi butoanele corecte
şi mai ai şi noroc s-ar putea să apară dreptatea. Legea s-a dorit a fi un doar un mecanism.
(Raymond Chandler)
Luând în considerare starea actuală a programelor noastre, dezvoltarea software este clar magie neagră şi
nu poate fi numită ştiinţă inginerească. (Bill Clinton)
Lucrurile mai presus de fire pot fi înţelese doar prin puterea credinţei. (Sfântul Ioan Damaschin)
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Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credinţă şi fără memorie. (Regele României Mihai-I)
Mai rău decât moartea nimic nu se întâmplă, iar moartea n-o poţi ocoli. (Mihail Lermontov)
Martorul mincinos va pieri, iar omul care ascultă va putea vorbi totdeauna. (Solomon 21.28)
Măreţia unei naţiuni şi progresul ei moral pot fi judecate după felul cum tratează animalele.
(Mahatma Gandhi)
Mânia celui nedrept nu poate să aibă îndreptăţire, că iuţimea mâniei lui cădere îi este.
(Ecclesiasticul 1.21)
Mântuitorul spunea în predica de pe munte: Ajunge zilei răutatea ei. Aici se înţelege prin răutate grija, munca şi necazurile, care se repetă zilnic fără încetare, destul deci pentru o singură zi, aşa ca să nu mai
adăugăm şi grija zilei de mâine, s-o încărcăm prea mult încât să nu putem avea posibilitatea îndeletnicirii şi cu lucruri spirituale. Nu numai vicleşugul este numit răutate, ci şi cele amintite mai sus
(Teologul Teoclitos)
Mediocritatea poate vorbi, dar numai geniul observă. (Benjamin Disraeli)
Meritul şi norocul nu se pot împăca. (Axel Oxenstierna)
Mintea omului nu poate fi controlată decât prin propriile forţe, cum ar fi raţiunea. (George Washington
Carver)
Mintea ta proprie este o încăpere sacră în care nu poate intra nimic decât cu permisiunea ta.
(David Mamet)
Minimalizarea diavolului, sub diferite aspecte, nu poate avea în viaţa omului decât consecinţe care ţin
de acelaşi subiect, de demon. 9.11
Minunile pot fi înţelese doar prin puterea credinţei. (Sfinţii Părinţi)
Moralitatea politică nu poate exista niciodată având la bază imoralitatea individuală. (Samuel Smiles)
Munca unui om se poate plăti. Caracterul, cultura lui, nicicând. (Mihai Eminescu)
Ne putem sustrage, pentru o vreme, regulilor societăţii; nimic însă nu scapă legilor naturii.
(Marie d’Agoult)
Nici eu nu pot să cred că se poate mântui cel care nu munceşte pentru mântuirea aproapelui.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Niciodată un demagog nu poate fi un adevărat om de stat. (Nicolae Bălcescu)
Niciun duşman nu poate să abată atâta rău ca propriul suflet atunci când se tulbură de nemulţumire
sau gelozie. (Părintele Savatie Baştovoi)
Nimeni din cei care nu şi-au şters aici pe pământ păcatele, nu poate scăpa dincolo de pedeapsă; ci după
cum cei din închisori sunt duşi cu lanţurile lor la tribunal, tot aşa toate sufletele, când pleacă de aici,
sunt duse la înfricoşătorul scaun de judecată, având în jurul lor fel de fel de lanţuri de păcate.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nimeni nu este destul de inteligent ca să-l poată convinge pe un prost că e prost. (Jean de La Fontaine)
Nimeni nu poate ajunge la desăvârşirea supremă. 11.17
Nimeni nu poate predica creştinismul, înainte de a deveni asemenea lui Hristos. Când voi, europenii, veţi fi
astfel, nu veţi mai propovădui creştinismul, ci dragostea lui Dumnezeu, pe care ne-o descoperă Hristos.
(Mahatma Ganhi)
Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul
se va lipi şi pe celălalt îl va dispreţui; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona. (Matei 6.24)
Nimeni însă nu poate să scape de la moarte, nici să plătească lui Dumnezeu preţ de răscumpărare, că răscumpărarea sufletului e prea scumpă şi niciodată nu se va putea face, ca să rămână cineva pe
totdeauna viu şi să nu vadă niciodată moartea. (Psalmi 48.7-9)
Nimic nu este atât de ascuns încât să nu poată fi revelat prin fructele sale. (Paracelsus, alchimist, medic,
astrolog şi filosof elveţian)
Nimic nu mai poate fi inventat după facerea lumii. (Petre Ţuţea)
Nimic nu poate sfâşia trupul Bisericii atât de mult ca mândria. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nu are niciun farmec să fii prudent, să te mulţumeşti cu o viaţă în care faci mai puţin decât poţi.
(Nelson Mandela)
Nu căuta plăcerea prietenilor, căci ei nu te pot ajuta când vei muri. Caută pritenia lui Hristos,
care ne ajută şi după moarte. (Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ)
Nu cumva poate smochinul, fraţilor, să facă măsline, sau viţa de vie să facă smochine? Tot aşa, izvorul
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sărat nu poate să dea apă dulce. (Iacob 3.12)
Nu există pace în afara lui Dumnezeu. Nu puteţi găsi pace în lume. O puteţi găsi numai în inima voastră,
atunci când ea se deschide. (Paul Ferrini)
Nu lăsa pe mâine ceea ce poţi face astăzi. (Proverb)
Nu ni-L putem imagina pe Dumnezeu, dar Îl putem înţelege. (Baruch Spinoza)
Nu pot trăi fără lux intelectual şi sufletesc. (Petre Pandrea)
Nu poţi cârmui o lume fără Dumnezeu, poţi numai s-o astâmperi cu tunul. (Napoleon Bonaparte)
Nu poţi să dispreţuieşti ştiinţa fără să dispreţuieşti raţiunea; nu poţi dispreţui raţiunea fără a dispreţui pe
om. (Anatole France)
Nu poţi epuiza creativitatea. Cu cât mai mult foloseşti, cu atât mai multă ai. (Maya Angelou)
Nu poţi omorî timpul fără a insulta eternitatea. (Charles Baudelaire)
Nu poţi să crezi în Dumnezeu şi să nu posteşti. 7.11
Nu poţi să te faci călugăr de nu te vei face ca focul, arzând tot. (Avva Iosif cel din Panefo)
Nu poţi vindeca trupul, fără să vindeci sufletul. (Socrate)
Nu putem ajunge la Dumnezeu ocolind pe semenul nostru. (Sfinţii Părinţi)
Nu putem dobândi înţelepciunea, dacă nu trăim în mod înţelept. (Sfântul Grigorie de Nazianz)
Nu putem fi toţi genii. Geniile sunt persoane de lux ale omenirii. (Bogumil Goltz)
Nu raţiunea revoltată faţă de Dumnezeu, ci raţiunea rugătoare, raţiunea smerită, singura care poate construi comuniunea sinceră şi smerită, din iubire între oameni. (Sfântul Cuviosul Paisie de la Neamţ)
Nu se poate trăi, clipă de clipă, din ură şi fleac. (Andrei Pleşu)
Nu te lăuda cu ziua de mâine, că nu ştii la ce poate da naştere. Să te laude altul şi nu gura ta, un străin şi
nu buzele tale. (Solomon 27.1, 2)
Nu toţi oamenii pot fi Ciceroni şi Platoni, Virgili sau Homeri, dar toţi pot fi oameni buni. Prefer un om fără
cunoştinţe literare, decât cunoştinţe literare fără om. (Petrarca)
Nu spune aproapelui tău: "Du-te şi vino, mâine îţi voi da!", când poţi să-i dai acum. (Solomon 3.28)
Nu zi niciodată nu se poate, ci începe cu să vedem. (Nicolae Iorga)
Nu zice că se poate câştiga virtute fără necazuri, căci virtutea neprobată în necazuri, nu este întărită.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Nu-l pot învăţa nimic pe omul matur, dar îl pot ajuta să găsească răspunsul în el însuşi. (Galileo Galilei)
Nu-ţi fie frică să faci un pas mare. Nu poţi trece o prăpastie din două sărituri mici. (David Lloyd George)
Numai entuziasmul poate da naştere la înfăptuiri măreţe. (Karl Liebknecht)
Numai în situaţii deosebit de grele, dar şi atunci numai cu învoirea lui Dumnezeu ca şi în cazul lui Iov, ispitele îngăduite de Dumnezeu pot depăşi cu puţin puterile noastre. Dar şi în astfel de cazuri puterea
binelui biruieşte până la urmă, chiar dacă fizic nu ar părea evident, ca în cazul martirilor.
(Părintele Teodor Bodogae)
Numai pasiunile mari pot da naştere oamenilor mari. (Claude Adrien Helvetius)
Numai prin credinţă Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu. 11.18
Numai prostia poate să n-aibă intermitenţe. (Grigore Moisil)
Numai timpul îl arată pe cel drept, dar pe cel rău poţi să-l cunoşti şi într-o singură zi. (Sofocle)
O altă emoţie negativă care îţi poate afecta atitudinea este îngrijorarea. (Herbert Harris)
O clipă poate fi un timp şi un suspin poate fi o rugăciune. (Părintele Arsenie Papacioc)
O femeie poate să ţină un singur secret: vârsta ei. (Voltaire)
O filosofie a conştiinţei nu poate sfârşi decât într-una a uitării. (Emil Cioran)
O geometrie nu poate fi mai adevărată decât alta, ea poate fi numai mai comodă. Or, geometria euclidiană este şi va rămâne cea mai comodă. (Henri Poincaré)
O mică doză regulată de lumesc poate acţiona asemenea unui vaccin care să ducă în cele din urmă la imunitate faţă de atracţiile lumeşti. (Părintele Serafim Rose)
O naţie care a pierdut încrederea în sine, între toate altele este cea mai mizerabilă, pentru că a frânt bastonul pe care se putea răzima. (Gheorghe Asachi)
O viaţă nu poate căpăta strălucire decât dacă este finisată şi muncită. (Masutatsu Oyama)
Oare ce poate însemna pătimirea mea, pe lângă ceea ce ai pătimit Tu, Doamne, pentru noi toţi?
(Sfântul Cuviosul Paisie de la Neamţ)
Obstacolele nu mă pot strivi; fiecare obstacol produce o rezolvare riguroasă. (Leonardo da Vinci)
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Omul încearcă câte poate după voia sa; iar Dumnezeu le sfârşeşte după dreptate. (Sfântul Marcu Ascetul)
Omul nu ajunge niciodată atât de bătrân încât să nu mai poată face încă o prostie. (Woody Allen)
Orgoliul poate conduce la autodistrugere. (Esop)
Orice înălţare îmi dă de gândit, deoarece cred că după ea poate veni căderea. (Petrarca)
Orice om poate greşi, dar numai cel fără minte stăruie în greşeală. (Cicero)
Pace în suflet nu poate avea omul care este veşnic nemulţumit de cele ce i se întâmplă în viaţă, ci numai
acela care cu recunoştinţă mulţumeşte lui Dumnezeu pentru toate. (Nicolae Cabasila)
Pacea este izbăvirea de patimi. Dar ea nu poate fi aflată fără lucrarea Duhului Sfânt.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Paradoxal, astăzi, când confortul şi siguranţa au devenit valori concrete, Europa este gata să nu
recunoască rădăcinile sale creştine, că de o viaţă creştină nici nu mai poate fi vorba. 7.7
Patimile nu-l pot birui pe acela care are frică de Dumnezeu. 6.5
Patriotismul este sentimentul de mândrie că ceva frumos s-a putut petrece în ţara ta. (D. I. Suchianu)
Până când omul nu va duplica un fir de iarbă, natura poate râde în hohote la aşa numita lui cunoştinţă
ştiinţifică. (Thomas Alva Edison)
Pe scara mândriei putem urca atât de sus, încât ne trezim direct în iad. (Sfinţii Părinţi)
Plagiatul este atunci când nu te poţi baza pe mintea ta şi te bazezi pe mintea altuia. (Bety Marcovici)
Plăcerea se poate rezema pe iluzie; fericirea însă stă pe adevăr. (Nicolas Chamfort)
Poate că adevăratul curaj este curajul de a greşi. (Gavriil Stiharul)
Poate că cea mai mare lecţie a istoriei este că nimeni n-a învăţat lecţiile istoriei. (Aldous Huxley)
Poate că definiţia eroismului şi a sfinţeniei nu este decât aceasta: să faci imposibilul posibil. (Părintele
Nicolae Steinhardt)
Poate că singura demnitate adevărată a omului stă în capacitatea de a se depăşi pe sine. (Miguel de
Unamuno)
Poate să-ţi vină smerenia după slavă şi se poate ca, după smerenie, să ridici capul până la slavă.
(Ecclesiasticul 20.10)
Pocăinţa e îndreptată mai mult spre bucurie decât spre întristare. Pocăinţa nu este un accent de remuşcări
şi autocompătimiri, ci o convertire, o recentrare a întregii noastre vieţi pe Sfânta Treime. Căinţa nu înseamnă privirea în jos la imperfecţiunile proprii, ci în sus spre iubirea lui Dumnezeu. Să priveşti nu
ceea ce n-ai reuşit să fii, ci ceea ce poţi încă deveni cu harul lui Hristos. (Mitropolitul Kallistos Ware)
Poezia e sufletul intim al omului, e cugetarea divină, e puntea pe care poţi trece în lumea visului.
(Vasile Conta)
Politica este poate singura meserie pentru care se crede că nu este necesară nicio pregătire. (Robert
Louis Stevenson)
Pot să calculez mişcarea corpurilor cereşti, dar nu şi nebunia oamenilor. (Isaac Newton)
Pot trăi două luni de pe urma unui compliment bun. (Mark Twain)
Poţi fi sigur că tot ce inventează cineva este adevărat. Poezia este la fel de precisă ca şi geometria.
(Gustave Flaubert)
Poţi fugi de orice pe lumea asta, numai de tine însuţi nu. (Stefan Zweig)
Poţi să prosteşti unii oameni tot timpul şi toţi oamenii un timp, dar nu poţi să prosteşti toţi oamenii tot
timpul. (Abraham Lincoln)
Povara zilei de mâine, adăugată celei de azi, poate face să se clatine şi omul cel mai puternic.
(Thomas Carlyle)
Practică speranţa. Pe măsură ce a spera devine un obicei, poţi obţine o permanentă stare de fericire.
(Norman Vincent Peale)
Prin iubirea de Dumnezeu putem pătrunde în veşnicie, în bucuria veşnică, în învierea veşnică. 11.19
Prin răbdare se poate îndupleca un om mânios şi o limbă dulce înmoaie oase. (Solomon 25.15)
Privighetoarea înţeleaptă cântă fiecare cântec de două ori. Ca să nu crezi că nu poate retrăi primul extaz
spontan. (Robert Browning)
Profesor îţi este orice om de la care poţi învăţa ceva. (Nicolae Iorga)
Progresul umanităţii nu se poate întemeia pe minciună, ci numai pe sinceritate şi adevăr.
(Mihail Sadoveanu)
Prostul face ce poate ca să nu treacă neobservat. (Tudor Muşatescu)
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Putem studia cât poftim, totuşi nu-L putem cunoaşte pe Domnul câtă vreme nu vom vieţui după
poruncile Lui, căci nu prin stiinţă, ci prin Duhul Sfânt se face cunoscut Domnul. 1.1
Rău este că generozitatea poate fi şi o bună afacere. (Ugo Ojetti)
Răul nu poate rezista într-un monolog. El urmăreşte întotdeauna un dialog. (Maica Gavrilia Papaiannis)
Roagă-te cum poţi, ca să ajungi să te rogi cum trebuie. (Sfinţii Părinţi)
Rugăciunea de foc este o rugăciune fără cuvinte, care nu poate fi descrisă în cuvinte. (Sfinţii Părinţi,
vezi Entazul/)
Să fii bun şi blând la toate, după cum se poate. (Tudor Arghezi)
Să mă apere Dumnezeu de prieteni; de duşmani pot să mă apăr şi singur. (Voltaire)
Să ne rânduim viaţa după voia lui Dumnezeu, pentru că numai aşa ni se pot împlini dorinţele, mai ales cele
care ţin de viaţa veşnică şi de bucuria sufletească. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Să nu amânăm niciodată săvârşirea faptelor bune, ca să nu fim întâmpinaţi cu întrebarea Sfântului
Ambrozie al Milanului: “De ce amâi pentru ziua de mâine?”, şi apoi cu mustrarea lui: “Poţi să
lucrezi şi azi, fiindcă s-ar putea s-o pierzi pe cea de azi, şi pe cea de mâine să n-o mai apuci. Nici
pierderea unei singure ore nu înseamnă o pagubă mică. Chiar şi o singură oră este o parte din viaţă”.
(Părintele Narcis Stupcanu, la emisiunea “Cuvântul care zideşte”)
Să nu spui tot ce ştii, să nu faci tot ce poţi, să nu crezi tot ce auzi, să nu dai tot ce ai.(Părintele Paisie Olaru)
Scopul postului - uşurarea inimii, ca să se poată deschide către realităţile spirituale. 10.12
Se cuvine ca atunci când ne aflăm în dureri să ne rugăm pentru întelegerea bolii noastre, pentru suportarea
cu răbdare şi pentru izbăvirea de ea dacă aşa este voia sfântă a lui Dumnezeu. Este bine, de asemenea, să
cerem şi altora să se roage pentru noi şi în special preoţilor, pentru că mult poate rugăciunea stăruitoare
a dreptului, aşa cum putem citi în Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iacob.
(Sfântul Ioan de Kronstadt)
Se poate crede că putem să fim mai dom al lui Hristos căutând suferinţa, dar astfel cădem în orgoliu spiritual. Înţelepciunea crucii în schimb înseamnă să primeşti zidirea pe care ţi-o dă duhul şi să fii conştient că
prin acea iubire se intră în logica pascală, deoarece acela care iubeşte, suferă. Cine se expune iubirii şi
în iubire îşi scrie istoria propriei existenţe, intră inevitabil în cruce. … (Teologul catolic Marko Rupnik)
Simplitatea este în sine o complexitate – şi trebuie să te hrăneşti cu esenţa, ca să poţi să îi înţelegi valoarea.
(Constantin Brâncuşi)
Singurul lucru care poate înfrânge lipsa de noroc este muncă asiduă. (Harry Golden)
Smerenia este lumina în care Îl putem vedea pe Dumnezeu. (Cuviosul Siluan Athonitul)
Smerenia este singura faptă bună care nu poate fi imitată de diavol. (Sfinţii Părinţi)
Succesul este un profesor slab, determină oamenii inteligenţi să se gândească la faptul că ar putea să
piardă. (Bill Gates)
Sufletul bun, gândul curat şi conştiinţa sănătoasă sunt cele mai bune jertfe care i se pot aduce lui
Dumnezeu. (Minucius Felix)
Sunt oameni care nu laudă decât ceea ce pot imita. (Cicero)
Sunt unii oameni care nu pot spune adevărul. Unii care nu pot spune o minciună şi mulţi alţii care nu pot
face diferenţa între adevăr şi minciună. (Plutarh)
Supunem trupul la chinul înfrânării, ca să putem ajunge prin acest post la curăţia inimii.
(Sfântul Ioan Casian)
Sunt oameni care execută munci foarte grele, dar care nu pot să reziste unei ispite. 9.23
Şi am zis: "Poate întunericul mă va acoperi şi se va face noapte lumina dimprejurul meu". Dar întunericul nu
este întuneric la Tine şi noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, aşa este şi lumina ei.
(Psalmi 138.11)
Şi au grăit împotriva lui Dumnezeu şi au zis: "Va putea, oare, Dumnezeu să gătească masă în pustiu?"
- Pentru că a lovit piatra şi au curs ape şi pâraiele s-au umplut de apă. "Oare, va putea da şi pâine,
sau va putea întinde masă poporului Său?" Pentru aceasta a auzit Domnul şi S-a mâniat şi foc s-a
aprins peste Iacob şi mânie s-a suit peste Israel. (Psalmi 77.22-25)
Şi de multe ori l-a aruncat şi în foc şi în apă ca să-l piardă. Dar de poţi ceva, ajută-ne, fiindu-Ţi milă de noi.
Iar Iisus i-a zis: De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede. Şi îndată strigând tatăl copilului, a
zis cu lacrimi: Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele. [(Marcu 9.22-24) Într-un comentariu la
această pildă, părintele Mihai Hau spunea că: “Tatăl copilului nu era sută la sută credincios,
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dar era sută la sută sincer.”]
Şi l-am dus la ucenicii Tăi şi n-au putut să-l vindece. (Matei 17.16)
Ştiinţa este ultimul pas în dezvoltarea mentală a omului şi poate fi considerată ca cea mai mare realizare a
culturii umane. (Ernst Cassirer)
Toată lumea are talent, ceea ce este special e curajul de a-ţi urma talentul spre zonele întunecate în care te
poate duce. (Scriitoarea americană Erica Jong)
Toate interesele raţiunii mele, speculative ca şi practice, se combină în următoarele trei întrebări: 1. Ce pot
să ştiu? 2. Ce am de făcut? 3. La ce pot spera? (Immanuel Kant)
Toate minţile lumii sunt neputincioase în faţa oricărei prostii care este la modă. (Jean de La Fontaine)
Tot ce există se află în Dumnezeu şi nimic nu poate nici să existe, nici să fie conceput fără Dumnezeu.
(Baruch Spinoza)
Trebuie să deschidem uşa larg şi să facem acei paşi care ne pot conduce mai adânc în experienţă.
(James Redfield)
Trebuie să iubesc sublimul, şi nu secularizarea, nu umanizarea omului de dragul meu, al celui slab, care
nu pot să mă ridic la Dumnezeu. Să-L primim pe Dumnezeu aşa cum este El, şi chiar şi atunci când
loveşte parcă în ceea ce iubim noi cu iubirea aceasta trecătoare. ….. (Episcopul vicar patriarhal
Sebastian Ilfoveanu, vezi Dumnezeu/)
Trupul poate să supravieţuiscă şi fără carne şi toate celelalte. Problema pleacă tot din mintea noastră;
acolo se petrec dorinţele de a mânca de frupt în zi de post şi tot acolo se găsesc şi argumentele
pentru care am fi îndreptăţiţi să nu postim. Aşa dar, să ne cercetăm fiecare şi să vedem ceea ce
putem face şi ce nu. … (vezi Trupul/)
Un dar micuţ de Crăciun pentru un sărman poate aduce veselie timp de un an. (Walter Scott)
Un frate a venit în chilie la Avva Pimen, zicându-i: Multe gânduri am şi mi-e teamă de ele. Bătrânul a
scos pe frate afară şi i-a spus: Întinde-ţi mâinile şi opreşte vânturile, poţi? - Nu. - Dar te laşi
dus de ele? - Nu. - La fel nici gândurile nu le poţi opri. Altceva este însă să le stai împotrivă.
Un gând curat, chiar dacă a avut un rezultat îndoielnic sau chiar potrivnic, nu poate fi socotit vinovat.
(Apuleius)
Un gând frumos poate fi ca o biserică în care omul îşi odihneşte sufletul. (Regina Maria a României)
Un lucru mărunt poate duce la o cădere cruntă. (Dintr-un comentariu la pilda Fiului Risipitor)
Un om bun poate face dintr-o zi întunecată o zi luminată. (Sfinţii Părinţi)
Un om deştept poate să înveţe şi de la un prost. Invers e mai greu. (François Rabelais)
Un om inteligent pe un plan poate fi un prost pe altul. (Albert Camus)
Un om poate înfrunta nespus de multe, câtă vreme se poate înfrunta pe el însuşi. (Axel Munthe)
Un popor fără religie nu poate fi condus decât cu tunurile. (George Washington)
Uneori, o greşeală poate fi tot ce e necesar pentru o realizare valoroasă. (Henry Ford)
Universul mă încurcă şi nu pot gândi măcar, că ar putea exista ceasul fără un ceasornicar. (Voltaire)
Ura este o temelie şubredă, iar faima clădită pe ea nu poate dăinui mult. (Hacob Paronian)
Viaţa ar putea fi minunată dacă oamenii te-ar lăsa în pace. (Charlie Chaplin)
Viaţa nu are nicio valoare dacă nu poţi fi de folos altuia. (Louis Pasteur)
Viitorul ni-l putem modela cum vrem. Viaţa este un lut căruia voinţa îi dă forma. (Liviu Rebreanu)
Virtutea poate deveni viciu, dacă nu este cultivată cum trebuie. (Sfântul Ioan Casian)
Viziunea fără acţiune este doar un vis. Acţiunea fără viziune este doar timp pierdut. Viziunea însoţită cu
acţiunea poate schimba lumea. (Joel Barker)
Voi sunteţi lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprind făclie
şi o pun sub obroc, ci în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. (Matei 5.14, 15)
Voinţa poate fi mai mult decât talentul un motiv de mândrie. (Honoré de Balzac)
Vorbele nu pot să ajungă la înţelesul lucrurilor, dar tăcerea este ca un strugure copt.
(Părintele Savatie Baştovoi)
Zis-a Avva Ilie: Ce poate păcatul unde este pocăinţă şi ce foloseşte dragostea unde este mândrie?
Zis-a Avva Iosif: Nu poţi să te faci călugar dacă nu te vei face ca focul, arzând tot.
A rămâne/ A Lui este înţelepciunea şi atotputernicia; cine ar putea să-I stea împotrivă şi să rămână teafăr? (Iov 9.4)
Alexandru Macedon a avut trei dorinţe înainte de moarte: Să fie purtat spre mormânt de către medicii
eminenţi ai vremii sale, pentru a arăta cât de neputincioşi suntem în faţa morţii. A doua dorinţă era să
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arunce bani şi pietre scumpe pe marginea ultimului său drum, semn că tot ceea ce agonisim rămâne
pe pământ. Iar ultima dorinţă, probabil se ştie mai bine decât celelalte, a fost ca mâinile sale să atârne
în afara sicriului, pentru că murim cum ne-am născut.
Arta rămâne o taină şi o credinţă. Iar când se face după vreo teorie, este falsă. (Constantin Brâncuşi)
Ascultaţi cu luare-aminte cuvintele mele şi ceea ce vă voi spune să vă rămână în urechi. (Iov 13.17)
Binele pe care omul îl doreşte, nu rămâne nelucrător în el, ci dumnezeiescul izvor, în oricine s-ar afla el,
preface pe cel ce s-a atins de el şi-i împărtăşeşte puterile Sale proprii. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Binele poate lua forma Răului, dar tot Bine rămâne şi face parte din planul creat de El pentru omenire.
(Paulo Coelho)
Blândeţea este aşezarea nemişcată a sufletului, care rămâne acelaşi la cinste şi la necinste.
(Sfântul Ioan Scărarul)
Ca să ai aura intelectuală trebuie să rămâi elev toată viaţa. (Radu Beligan)
Căci Hristos nu m-a trimis ca să botez, ci să binevestesc, dar nu cu înţelepciunea cuvântului, ca să nu
rămână zadarnică crucea lui Hristos. (I Corinteni 1.17)
Când nu poţi ocoli primejdia, nu-ţi rămâne decât s-o înfrunţi curajos. (Friedrich Rückert)
Când simţurile ne trădează, ne rămâne raţiunea. (Galileo Galilei)
Când stomacul e plin, se aprind şi dorinţele după alte plăceri; iar când se află în lipsă, rămân şi acestea liniştite şi mai potolite. (Sfântul Nil Ascetul)
Cel ce gândeşte să-şi păstreze curăţenia în mijlocul săturării şi luxului, este asemenea omului care, culcându-se în mijlocul noroiului, trage nădejde să rămână curat. (Arhiepiscopul Inochenţie)
Celor ce sunt necăsătoriţi şi văduvelor le spun: Bine este pentru ei să rămână ca şi mine. Dacă însă nu
pot să se înfrâneze, să se căsătorească. Fiindcă mai bine este să se căsătorească, decât să ardă. Iar
celor ce sunt căsătoriţi, le poruncesc, nu eu, ci Domnul: Femeia să nu se despartă de bărbat!
(I Corinteni 7.8-10)
Chopin este şi rămâne cel mai îndrăzneţ şi mândru spirit poetic al vremii…. (Robert Schumann)
Cine iubeşte pe fratele său rămâne în lumină şi sminteală nu este în el. Iar cel ce urăşte pe fratele său este
în întuneric şi umblă în întuneric şi nu ştie încotro se duce, pentru că întunericul a orbit ochii lui.
(I Ioan 2.10, 11)
Coincidenţa este felul lui Dumnezeu de a rămâne anonim. (Albert Einstein)
Crede-mă, fiule, dacă oamenii ar putea să vadă de aici moştenirea, slava şi odihna, pe care Dumnezeu
le-a pregătit pentru cei care-L iubesc, oricât de mult ar fi să rămână în această lume, şi chiar de ar fi
să trăiască într-o colibă întunecată, cu viermi până la genunchi, tot nu s-ar lăsa abătuţi de tristeţe. 1.1
Culmea umanului rămâne sfântul, geniul. (Nichifor Cainic)
Dacă există în lume o forţă, care poate să depăşească frica pe deplin, să nimicească orice pericol, să rămână nepăsătoare la orice pagubă până pe patul de moarte, această forţă este iubirea.
(Poetul bengalez Rabindranath Tagore)
Dacă nu ştii să ierţi, rămâi în braţele satanei. 10.4
Dar Iisus a zis: Vezi aceste mari clădiri? Nu va rămâne piatră peste piatră să nu se risipească.
(Marcu 13.2)
Dar minţile lor s-au învârtoşat, căci până în ziua de azi, la citirea Vechiului Testament, rămâne acelaşi văl,
neridicându-se, căci el se desfiinţează prin Hristos; ci până astăzi, când se citeşte Moise, stă un văl
pe inima lor; iar când se vor întoarce către Domnul, vălul se va ridica. (II Corinteni 3.14-16)
De aceea facem semnul crucii înainte de rugăciune, ca să ne ordoneze şi să ne adune, să ne cuprindă gândurile şi inima şi voinţa în Dumnezeu. După rugăciune, ca să rămână în noi ceea ce ne-a dăruit
Dumnezeu, ca să ne apere de primejdii. (Romano Guardini, 8.7)
Deci, logica crucii e logica iubirii. A avea un raport înţelept cu crucea înseamnă a avea capacitatea să
jertfeşti liber din ceea ce ai pentru a dărui. Şi când eşti dispus să jerfeşti, orice necaz ţi s-ar întâmpla nu provoacă disperare şi cârteală, ci te ajută să rămâi senin şi lucid, o stare necesară pentru a
reuşi şi s-o iei totdeauna de la capăt. (Teologul catolic Marko Rupnik)
Deci zicea Iisus către iudeii care crezuseră în El: Dacă veţi rămâne în cuvântul Meu, sunteţi cu adevărat
ucenici ai Mei; şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Ei însă I-au răspuns: Noi suntem sămânţa lui Avraam şi nimănui niciodată n-am fost robi. Cum zici Tu că: Veţi fi liberi? Iisus le-a
răspuns: Adevărat, adevărat vă spun: Oricine săvârşeşte păcatul este rob al păcatului. Iar robul nu
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rămâne în casă în veac; Fiul însă rămâne în veac. Deci, dacă Fiul vă va face liberi, liberi veţi fi într-adevăr. Ştiu că sunteţi sămânţa lui Avraam, dar căutaţi să Mă omorâţi, pentru că cuvântul Meu
nu încape în voi. (Ioan 8.31-37)
Din multe documente ale monahismului din primele veacuri se vede că monahii stăteau la rugăciune, în singurătatea chiliei, cu mâinile ridicate. Astfel se rugau cuvioşii Pahomie cel Mare, Sisoe cel Mare; probabil astfel se rugau foarte mult; aşa ne sfătuieşte să ne rugăm Sfântul Ioan Scărarul. O asemenea poziţie
a trupului ajută şi sufletul să ajungă într-o astfel de stare; să se înalţe spre cele de sus. Însă trebuie să ne
ferim să întindem mâinile prea tare şi să le ridică cât mai sus, ca să nu ajungem în stare de fierbinţeală şi
de extaz, de la care este numai un pas până la înşelare de sine şi amăgire drăcească. Mâinile trebuie întinse moderat, ca duhul să rămână în linişte, smerenie şi umilinţă; trebuie să dăm trupului poziţia celui
atârnat pe cruce, iar nu poziţia celui ce zboară spre cer. Capul să fie plecat în jos, iar mâinile ridicate.
(Din cartea “Tâlcuiri la Patericul egiptean”, pagina 31, a Sfântului Ignatie Briancianinov)
Dumnezeu altoieşte mlădiţa care rămâne în El. 3.4
Epoca noastră nu rămâne la credinţă şi la miracolul ei care transformă apa în vin, ci merge mai departe,
transformând vinul în apă. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Fiecare copil este un artist. Problema care se pune este cum să rămână un artist şi după ce va creşte.
(Pablo Picaso)
Frica de Domnul este curată, rămâne în veacul veacului. Judecăţile Domnului sunt adevărate, toate îndreptăţite. (Psalmi 18.10)
Harul este ca un rai plin de binecuvântări; şi milostenia în veac rămâne. (Ecclesiasticul 40.19)
În orice cetate sau sat veţi intra, cercetaţi cine este în el vrednic şi acolo rămâneţi până ce veţi ieşi.
(Matei 10.11)
La bine nu poţi respira de prieteni, la greu rămâi doar cu Dumnezeu! (Vladimir Ghika)
Luarea-aminte, ca discernământ, îl ajută pe om să-şi cunoască starea lăuntrică şi să ştie la ce treaptă a
ajuns, şi astfel să vadă limpede câtă cale a străbătut, şi câte îi mai rămâne de făcut până la
împărăţia cerurilor. (Sfinţii Părinţi)
Lucraţi, nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne întru viaţa veşnică. 2.2
Milostiv şi drept este Domnul, şi dreptatea Lui rămâne în veac. 9.21
O geometrie nu poate fi mai adevărată decât alta, ea poate fi numai mai comodă. Or, geometria euclidiană este şi va rămâne cea mai comodă. (Henri Poincaré)
Oamenii trec, dar operele lor rămân. (Augustin Louis Cauchy)
Oamenilor după ce mor le rămân cele pe care nu le nădăjduiesc şi nici nu le bănuiesc. (Heraclit)
Omul cinstit rămâne drept, incoruptibil, în orice împrejurare. (Augustin Păunoiu)
Pe plan tehnologic, am progresat, am înaintat foarte repede, dar pe plan psihologic comportamentul nostru, atitudinile, acţiunile noastre, au rămas mai mult sau mai puţin neevoluate. Suntem în continuare
agresivi, brutali, cruzi, smintiţi. (Krishnamurti, filosof indian)
Poeţii vin şi pleacă, dar poezia rămâne eternă. (David Boia)
Prietenii, de dragul virtuţii, rămân veşnic lângă tine. (Sfântul Gură de Aur)
Rămân un clovn, nimic mai mult. Asta mă face să fiu superior unui politician. (Charlie Chaplin)
Religia este, ca să spunem aşa, adâncul liniştit al mării, care rămâne liniştit oricât de înalte ar fi valurile.
(Ludwig Wittgenstein)
Ruşinea este cea mai aspră dintre pedepse; ea va rămâne în picioare şi la dreapta judecată, pentru că
unii vor învia pentru o viaţă veşnică, alţii pentru o ruşine şi batjocură veşnice. (Sfântul Vasile
cel Mare)
Se tem de moarte numai cei care nu cred în înviere. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Scopul tuturor oamenilor nu este altul decât acela de a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu prin cuget
curat şi de a rămâne întru El. (Sfântul Grigorie Taumaturgul)
Smerenia nu priveşte la cele ce are, ci cugetă şi caută la cele ce nu are. 8.14
Slavă lui Dumnezeu că numai 17 creştini am aflat când am venit aici episcop, iar acum, când merg la
Domnul, atâţea necredincioşi rămân câţi credincioşi am aflat întâi. (Sfântul Grigorie Taumaturgul,
episcopul Neocezareei, ucenicul marelui scriitor bisericesc Origen)
Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac, Duhul Adevărului, pe
Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte; voi Îl cunoaş-
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teţi, că rămâne la voi şi în voi va fi! Nu vă voi lăsa orfani: voi veni la voi. (Ioan 14.16-18)
Unde este mângâierea Duhului, neputinţa şi trândăvia nu rămân. 1.1
A răpi/
Ascunde-ţi ostenelile şi faptele bune şi fereşte-te ca limba ta să nu ţi le răpească. (Avva Isaia)
Cunosc un om în Hristos, care acum paisprezece ani - fie în trup, nu ştiu; fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie - a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Şi-l ştiu pe un astfel de om - fie în trup, fie în
afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie - Că a fost răpit în rai şi a auzit cuvinte de nespus, pe care nu se
cuvine omului să le grăiască. (II Corinteni 12.2-4)
De la oricine aude cuvântul împărăţiei şi nu-l înţelege, vine cel viclean şi răpeşte ce s-a semănat în inima lui;
aceasta este sămânţa semănată lângă drum. (Matei 13.19)
Fariseul, stând, aşa se ruga în sine: Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, răpitori, nedrepţi, adulteri, sau ca şi acest vameş. Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte
câştig. (Luca 18.11, 12)
Împărăţia cerurilor se sileşte, şi silitorii o răpesc pe ea. 3.4
Nici furii, nici lacomii, nici beţivii, nici batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu.
(I Corinteni 6.10)
Nu ştiţi, oare, că nedrepţii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă amăgiţi: Nici desfrânaţii, nici
închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiţii, nici furii, nici lacomii, nici beţivii, nici
batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. (I Corinteni 6.9, 10)
Pentru că Însuşi Domnul, întru poruncă, la glasul arhanghelului şi întru trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî
din cer, şi cei morţi întru Hristos vor învia întâi, după aceea, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi,
împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, şi aşa pururea vom fi cu Domnul. De
aceea, mângâiaţi-vă unii pe alţii cu aceste cuvinte. (I Tesaloniceni 4.16-18)
Plăcut fiind lui Dumnezeu, Domnul l-a iubit şi, fiindcă trăia între păcătoşi, l-a mutat de pe pământ. A fost
răpit, ca răutatea să nu-i schimbe mintea sa, înşelăciunea să nu-i amăgească sufletul. (Cartea
înţelepciunii lui Solomon 4.10, 11)
Sărăcia nu-i răpeşte nimănui nobleţea, însă bogăţia da. (Boccaccio)
Şi sculându-se, s-a împodobit cu veşmintele ei şi cu tot felul de podoabe femeieşti, iar roaba ei s-a dus înainte şi i-a întins blana înaintea lui Olofern, pe care Bagoas i-o dăduse Iuditei pentru trebuinţa ei zilnică, ca
să se poată întinde pe ea ca să mănânce. Şi Iudita a intrat şi s-a aşezat. Şi inima lui Olofern a fost cu
totul răpită şi mintea lui tulburată, căci el dorea mult să fie împreună cu ea. Şi din ziua în care o văzuse,
el căuta prilejul s-o ademenească. (Iudita 12.15, 16)
A recunoaşte/ Aceasta înseamnă, o, rege, că hotărârea Celui Preaînalt se va împlini peste stăpânul meu regele, că tu
vei fi alungat dintre oameni şi vei locui împreună cu animalele câmpului şi vei mânca iarbă şi din roua cerului vei fi udat şi vor trece peste tine şapte ani, până ce tu vei cunoaşte că Cel Preaînalt are
stăpânirea peste împărăţia oamenilor şi o dă cui voieşte. Şi dacă a poruncit să lase butucul şi rădăcinile copacului, înseamnă că regatul tău va fi ocrotit pentru tine îndată ce tu vei recunoaşte
că Cerul are stăpânirea. (Daniel 4.21-23)
Adevărata trăsătură după care îl puteţi recunoaşte pe înţeleptul autentic este răbdarea.
(Henrik Ibsen)
Doar iluziile te împiedică să recunoşti că eşti liber şi că ai fost liber întotdeauna. (Antony de Mello)
Diavolul recunoaşte existenţa lui Dumnezeu, crede în El, dar asta nu-l schimbă deloc. 1.5
După aceste semne veţi recunoaşte că ei nu sunt dumnezei; nu vă temeţi de ei! Aurul cu care sunt
îmbrăcaţi este numai pentru frumuseţe; dar dacă nu-l freci de rugină, nu mai străluceşte. Când
au fost turnaţi, ei n-au simţit nimic. (Epistola lui Ieremia 1.22, 23)
Eliberează-te de frica de moarte recunoscând că moartea nu este altceva decât o transformare în
ciclul vieţii, nu un sfârşit.(Herbert Harris)
Iată eu astăzi plec în calea în care merg toţi pământenii, iar voi să recunoaşteţi cu toată inima voastră
şi cu tot sufletul vostru că n-a rămas zadarnic nici un cuvânt din toate cuvintele bune pe care le-a
rostit pentru voi Domnul Dumnezeul vostru: toate s-au împlinit pentru voi şi nici un cuvânt n-a
rămas neîmplinit. (Iosua Navi 23.14)
Intrarea în templul înţelepciunii este o recunoaştere a propriei noastre ignoranţe. (Proverb hindus)
În succese îl recunosc pe Dumnezeu, în eşecuri mă recunosc pe mine. (Gavriil Stiharul)
Măreţia omului este reală, atunci când el îşi cunoaşte limitele. Cel care rezistă tendinţelor de mărire,
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acela este corect situat în existenţă şi stăpân pe însuşirile sale spirituale. Fericit este cel care nu
se evaluează pe sine în săvârşirea faptelor sale bune, sau cel care nu se socoteşte pe sine a fi lucrat ceva demn de laudă. Aceasta este adevărata smerenie; orgoliul, în schimb, pretinde recunoaşterea meritelor, a reuşitelor, ca fiind proprii, fără a le atribui ajutorului dat de Dumnezeu.
“Sunt smerit, dar vreau să se ştie!”, sună un cuvânt care revendică dobândirea unei virtuţi întotdeauna discrete, niciodată atinsă, atunci când proclami că o deţii. (Blaise Pascal)
Mergi de vesteşte cuvintele acestea la miazănoapte şi zi: Întoarce-te, necredincioasă fiică a lui Israel,
zice Domnul, că nu voi vărsa asupra voastră mânia Mea, pentru că sunt milostiv şi nu Mă voi mânia pe veci, zice Domnul. Recunoaşte-ţi însă vinovăţia ta, căci te-ai abătut de la Domnul Dumnezeul tău şi te-ai desfrânat cu dumnezei străini sub tot arborele umbros şi glasul Meu nu l-ai ascultat,
zice Domnul. Întoarceţi-vă, voi copii căzuţi de la credinţă, zice Domnul, că M-am unit cu voi şi vă
voi lua câte unul de cetate şi câte doi de seminţie şi vă voi aduce în Sion. (Ieremia 3.11-13)
Omul este mare abia atunci când se recunoaşte mic, când îşi recunoaşte slăbiciunile, neputinţele
şi nu virtuţile. (Augustin Păunoiu)
Răzbunarea cea mai cruntă este când duşmanul tău e silit a recunoaşte că eşti bun şi dânsul e rău.
(Bogdan Peticeicu Haşdeu)
Religia este recunoaşterea tuturor îndatoririlor noastre ca fiind porunci divine. (Immanuel Kant)
Să nu te jenezi niciodată să recunoşti că ai greşit. Asta înseamnă că ai evoluat şi azi eşti mai înţelept
decât ieri. (Jonathan Swift)
Un om trebuie să fie destul de mare să-şi recunoască greşelile, suficient de deştept ca să înveţe din
ele şi îndeajuns de tare ca să le îndrepte. (Alphonse Allais)
A renunţa/ Ca să te laşi iubit de altul, trebuie să renunţi total la tine însuţi. Este o profundă şi statornică asceză.
(Teologul Paul Evdochimov)
Când voi renunţa la ceea ce sunt, voi deveni ceea ce aş putea fi. (Lao Tse)
Creativitatea necesită curajul de a renunţa la certitudini. (Erich Fromm)
Duşmanii noştri se bucură, bat din palme şi se veselesc atunci când, din pricina mulţimii necazurilor, ne
pierdem nădejdea, nu mai putem judeca şi renunţăm să ducem mai departe lupta. (Sfântul
Vasile cel Mare)
Etapele drumului către Dumnezeu: renunţarea la patimi, iluminarea, îndumnezeirea. 11.5
Laudele să le meriţi, dar să renunţi la ele. (François Fénelon)
Pocăinţa este renunţarea la păcate. (Sfântul Vasile cel Mare)
Renunţarea la darurile lui Dumnezeu 1.10
Renunţarea la voia proprie. 5.1
Să renunţăm a fi propria noastră normă. (Mark-Antoine Costa de Beauregard)
Trebuie să renunţi la ceva, dacă vrei să-I faci loc lui Hristos în inima ta. (Sfinţii Părinţi)
Un om nu este terminat atunci când este învins, ci atunci când renunţă. (Richard Nixon)
A respinge/ Au stat dârji împotriva duşmanilor lor şi au respins pe potrivnicii lor. (Cartea înţelepciunii lui
Solomon 11.3)
Dacă ispita plăcerii trebuie respinsă, ispita durerii trebuie acceptată. Ispita plăcerii aduce plăcere simţurilor şi întristare sufletului, iar încercarea, adică ispita durerii, aduce întristare simţirii şi bucurie
sufletului. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Domnul nu lasă să piară de foame sufletul celui drept; însă el respinge lăcomia celor fără de lege.
(Solomon 10.3)
Există o bunătate care respinge şi o răutate care atrage. (Carmen Sylva, poetă şi prima regină a
României)
Orice respingere a acestor duhuri rele este o cunună care ne aşteaptă. (Părintele Arsenie Papacioc)
Urâtă este trufaşului smerenia; tot aşa şi bogatului îi este urât săracul. Pe bogat, când se clatină, îl reazimă prietenii; iar cel sărac, când cade, este respins de prietenii săi. (Ecclesiasticul 13.23, 24)
A reuşi/ Am fost mândru, extaziat şi extrem de surprins că am reuşit. (Neil Armstrong)
Ca să reuşeşti, găseşte-ţi un drum şi ţine-te de el. (Andrew Carnegie)
Ca să reuşeşti, trebuie să suferi. (Oxenstierna)
Cel mai frumos moment din viaţa unui om este atunci când reuşete să învingă răul în favoarea binelui.
(Pitagora)
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Corupţia nu răzbeşte mai bine decât cinstea. În mâna-ţi dreaptă poartă blânda pace, ca să impui invidiei
tăcere. (William Shakespeare)
Dacă vrei să faci chiar minuni, scapă-te de păcate şi ai reuşit totul. Păcatul este demon; dacă scoţi din tine
păcatul ai săvârşit o minune mai mare decât cei care au pus pe fugă nenumăraţi demoni.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Diavolul, după ce secole de-a rândul s-a luptat să scoată Biserica din lume, fără să reuşească, acum se
luptă să bage duhul lumii în Biserică. (Părintele Porfirie)
Energia urii n-o să te ducă nicăieri, dar energia iertării, care apare prin dragoste, va reuşi să-ţi transforme
viaţa în mod pozitiv! (Paulo Coelho)
Este greu să pierzi, dar mult mai rău este să nu fi încercat niciodată să reuşeşti. (Theodore Roosevelt)
Iubirea dă forţa de a sacrifica propria legătură cu ceea ce posezi, îţi dă puterea de a dărui totul. Tot ceea ce
e dăruit rămâne pentru totdeauna. Deci, logica crucii e logica iubirii. A avea un raport înţelept cu crucea
înseamnă a avea capacitatea să jertfeşti liber din ceea ce ai pentru a dărui. Şi când eşti dispus să jerfeşti,
orice necaz ţi s-ar întâmpla nu provoacă disperare şi cârteală, ci te ajută să rămâi senin şi lucid, o stare
necesară pentru a reuşi şi s-o iei totdeauna de la capăt. (Teologul catolic Marko Rupnik)
În viaţa noastră nu trebuie să căutăm justificări sau motivări, ci trebuie să căutăm soluţii şi ajutor. Dacă facem ceea ce este bine, să-I mulţumim lui Dumnezeu, iar dacă nu reuşim să facem binele,
să-I cerem în schimb ajutorul. (Părintele Alexandru Barna)
Încercarea, şi atunci când nu reuşeşte, e o şcoală. (George Coşbuc)
Mândria nu reuşeşte niciodată ca atunci când este acoperită de modestie. (Antoine Gombaud, chevalier
de Méré)
Merit fără reuşită există, dar nu şi reuşită fără un oarecare merirt. (La Rochefoucauld)
Nimic nu se reuşeşte ca aparenţa succesului. (Christopher Lasch)
Nu există semn mai bun al reuşitei decât ura şi invidia celorlalţi. (Gabriel Liiceanu)
Orgoliul nu reuşeşte niciodată ca atunci când se acoperă de modestie. (Antoine Gombaud, chevalier
de Méré)
Pentru a reuşi trebuie să crezi. (Robert M. Hensel)
Pentru a reuşi, dorinţa ta de a avea succes trebuie să fie mai puternică decât teama de a nu reuşi.
(Bill Cosby)
Pocăinţa e îndreptată mai mult spre bucurie decât spre întristare. Pocăinţa nu este un accent de remuşcări şi
autocompătimiri, ci o convertire, o recentrare a întregii noastre vieţi pe Sfânta Treime. Căinţa nu înseamnă privirea în jos la imperfecţiunile proprii, ci în sus spre iubirea lui Dumnezeu. Să priveşti nu ceea ce nai reuşit să fii, ci ceea ce poţi încă deveni cu harul lui Hristos. (Mitropolitul Kallistos Ware)
Prin rugăciune reuşim să vedem amprenta hristică din inima celui de lângă noi, şi astfel să-l iubim. 4.15
Prin vocaţia sa, prin cunoştinţele sale teologice, a reuşit să se impună în Franţa ca una dintre principalele
voci ale Ortodoxiei. Mai mult decât atât, a reuşit, prin implicarea sa în dialogul dintre Biserica Ortodoxă şi cea Catolică, să „facă cunoscute Ortodoxia Orientală în Franţa şi mesajul Occidentului în Biserica de Răsărit“, cum mărturisea Jean-François Colosimo, profesor şi coleg cu Olivier Clément la Institutul „St. Serge“ din Paris. (Ziarul Lumina din 23.12.2014)
Şi el a zis lui Bagoas eunucul, care era pus mai mare peste toate ale sale: "Du-te şi înduplecă pe această fiică de Evrei, aceea care este la tine, să vină să mănânce şi să bea cu noi, căci ar fi o ruşine pentru noi să
lăsăm să ne scape o astfel de femeie fără a trăi cu ea. Şi dacă nu vom reuşi s-o înduplecăm, lumea va
râde de noi". (Iudita 2.11, 12)
Un compliment reuşit este un exerciţiu de echilibristică între adevăr şi exagerare. (Hermann Bahr)
Viaţa este o succesiune de momente. A-l trăi pe fiecare înseamnă a reuşi. (Corita Kent)
A risipi/ A studia şi a nu gândi e o risipă. A gândi şi a nu studia e periculos. (Confucius)
Atunci Iisus le-a zis: Voi toţi vă veţi sminti întru Mine în noaptea aceasta căci scris este:
"Bate-voi păstorul şi se vor risipi oile turmei". (Matei 26.31)
Atunci s-a risipit poporul în tot Egiptul, ca să strângă trestie în loc de paie. (Ieşirea 5.12)
Cereţi şi nu primiţi, pentru că cereţi rău, ca voi să risipiţi în plăceri. Preadesfrânaţilor! Nu ştiţi, oare, că prietenia lumii este duşmănie faţă de Dumnezeu? Cine deci va voi să fie prieten cu lumea se face
vrăjmaş lui Dumnezeu. (Iacob 4.3, 4)
Cine nu este cu Mine este împotriva Mea şi cine nu adună cu Mine risipeşte. (Matei 12.30)
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Dar Iisus a zis: Vezi aceste mari clădiri? Nu va rămâne piatră peste piatră să nu se risipească.(Marcu 13.2)
Datu-ne-ai pe noi ca oi de mâncare şi întru neamuri ne-ai risipit; vândut-ai pe poporul Tău fără de preţ şi
nu l-ai preţuit când l-ai vândut. (Psalmi 43.13)
Evanghelia de astăzi (Întoarcerea Fiului risipitor, Luca 15.11-32) este în acelaşi timp, Evanghelia iertării
păcătosului pocăit şi a îndreptării credinciosului neiertător. (Patriarhul Daniel)
Făcut-a tărie cu braţul Său, risipit-a pe cei mândri în cugetul inimii lor. (Luca 1.51)
Fiul Risipitor 9.19, 11.9
Iar pe voi vă voi risipi printre popoare; în urma voastră Îmi voi ridica sabia şi va fi pământul vostru pustiu şi
oraşele voastre dărâmate. (Leviticul 26.33)
În vremea aceasta a spus Aman regelui Artaxerxe: "Este un popor risipit şi împrăştiat printre popoare, prin
toate ţările regatului tău. Legile lui sunt deosebite de legile tuturor popoarelor, legilor regelui nu se supun
şi regele nu se cuvine să-l lase aşa. (Estera 3.8)
Rugăciunea atentă, fără risipire. 1.3
Sârguiţi-vă, dar, să vă adunaţi mai des pentru Euharistia lui Dumnezeu şi spre slava Lui. Când vă adunaţi
des sunt nimicite puterile satanei, iar prin unirea credinţei voastre se risipeşte prăpădul lui.
(Sfântul Ignatie Teoforul)
Un lucru mărunt poate duce la o cădere cruntă. (Dintr-un comentariu la pilda Fiului Risipitor)
A săpa/ Ascultaţi altă pildă: Era un om oarecare stăpân al casei sale, care a sădit vie. A împrejmuit-o cu gard, a
săpat în ea teasc, a clădit un turn şi a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. (Matei 21.33)
Asemenea este unui om care, zidindu-şi casă, a săpat, a adâncit şi i-a pus temelia pe piatră, şi venind apele mari şi puhoiul izbind în casa aceea, n-a putut s-o clintească, fiindcă era bine clădită pe piatră.
(Luca 6.48)
Cine sapă groapa (altuia) cade singur în ea şi cel ce rostogoleşte o piatră se prăvăleşte (tot) peste el.
(Solomon 26.27)
Cel ce rătăceşte pe cei drepţi pe o cale rea va cădea în groapa (pe care a săpat-o); cei fără prihană vor
fi fericiţi. (Solomon 28.10)
Eşecul ne învaţă despre tăria noastră de caracter. Ne provoacă să săpăm mai adânc în resursele noastre
atunci când ne lovim de piedici. (Hal Urban)
Iar cel ce luase un talant s-a dus, a săpat o groapă în pământ şi a ascuns argintul stăpânului său.
(Matei 25.18)
Iar el, răspunzând, a zis: Doamne, lasă-l şi anul acesta, până ce îl voi săpa împrejur şi voi pune gunoi.
Poate va face rod în viitor; iar de nu, îl vei tăia. (Luca 13.8, 9)
Iată a poftit nedreptatea, a zămislit silnicia şi a născut nelegiuirea. Groapă a săpat şi a adâncit-o şi va
cădea în groapa pe care a făcut-o. (Psalmi 7.14, 15)
Înainte să porneşti pe calea răzbunării, sapă două morminte. (Confucius)
Judecata divină ne învaţă cine suntem; sapă adânc în pământ şi ne lasă să vedem din ce anume suntem
făcuţi. (Charles Haddon Spurgeon)
Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde molia şi rugina le strică şi unde furii le sapă şi le fură. Ci adunaţi-vă
comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă şi nu le fură. (Matei 6.19, 20)
O picătură de apă ce cade neîncetat sapă şi piatra. (Bion)
Preferă să ai un nume bun decât bogăţie. Este greu de purtat o faimă rea şi este greu să scapi de ea.
(Hesiod)
Săpat-au înaintea mea groapă şi au căzut în ea. (Psalmi 56.9)
Săpaţi adânc! (Mitropolitul Hristodoulos)
Şi când S-a apropiat, văzând cetatea, a plâns pentru ea, zicând: Dacă ai fi cunoscut şi tu, în ziua aceasta, cele ce sunt spre pacea ta! Dar acum ascunse sunt de ochii tăi. Căci vor veni zile peste tine, când duşmanii
tăi vor săpa şanţ în jurul tău şi te vor împresura şi te vor strâmtora din toate părţile. Şi te vor face una cu
pământul, şi pe fiii tăi care sunt în tine, şi nu vor lăsa în tine piatră pe piatră pentru că nu ai cunoscut
vremea cercetării tale. (Luca 19.41-44)
Şi l-a pus în mormântul nou al său, pe care-l săpase în stâncă, şi, prăvălind o piatră mare la uşa mormântului, s-a dus. (Matei 27.60)
Talentul este un subţirel izvor de munte. Trebuie să-i sapi calea în piatră şi să-l captezi cu înaltă osteneală.
(Gala Galaction)
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Vreau să cânt pentru prietenul meu cântecul lui de dragoste pentru via lui. Prietenul meu avea o vie pe o
coastă mănoasă. El a săpat-o, a curăţit-o de pietre şi a sădit-o cu viţă de bun soi. Ridicat-a în mijlocul ei
un turn, săpat-a şi un teasc. Şi avea nădejde că va face struguri, dar ea a făcut aguridă. (Isaia 5.1, 2)
A scoate/ Adevărul este ca maşinile de epocă, le scoatem din garaj numai ocazional. (Jean-François Marmontel)
Arta de a fi fericit îşi are secretul în priceperea de a extrage fericirea din lucrurile mici.
(Henry Ward Beecher)
Ce uşor e să-i faci pe oameni să creadă o minciună şi ce greu e să le-o scoţi din cap. (Mark Twain)
Dacă nu eşti pregătit să greşeşti, nu vei scoate niciodată nimic original. (Ken Robinson)
Făţarnice, scoate mai întâi bârna din ochiul tău şi atunci vei vedea să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.
(Luca 4.42)
Handel este cel mai mare compozitor care a trăit vreodată. Întotdeauna îmi voi scoate pălăria în faţa
muzicii lui şi voi îngenunchia cu umilinţă la mormântul său. (Ludwig van Beethoven)
Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul
dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz
sufletul meu. (Psalmi 142.10, 11)
Judecă, Doamne, pe cei ce-mi fac mie strâmbătate; luptă împotriva celor ce se luptă cu mine; apucă arma
şi pavăza şi scoală-Te întru ajutorul meu; scoate sabia şi închide calea celor ce mă prigonesc; spune
sufletului meu: "Mântuirea ta sunt Eu!" (Psalmi 34.1-3)
Nebunul scoate ochii cu dojenile lui şi darul celui pizmaş face ochii să lăcrimeze. Mai înainte ca să vorbeşti, învaţă, şi mai înainte de boală te îngrijeşte. (Ecclesiasticul 18.18)
Necazurile inimii mele s-au înmulţit; din nevoile mele scoate-mă. Vezi smerenia mea şi osteneala mea şimi iartă toate păcatele mele. Vezi pe vrăjmaşii mei că s-au înmulţit şi cu ură nedreaptă m-au urât.
(Psalmi 24.18-20)
Nenorocirile scot la iveală oameni mari şi sfinţi, aşa cum războiul îi naşte pe eroi. (Mitropolitul Filaret)
O apă adâncă este sfatul în inima omului, iar omul deştept ştie s-o scoată. (Solomon 20.5)
Ochii mei sunt pururea spre Domnul că El va scoate din laţ picioarele mele. (Psalmi 24.16)
Pe cel care se bucură în Domnul, niciun necaz nu-l va scoate din bucuria lui. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Şi iată un om având mâna uscată. Şi L-au întrebat, zicând: Cade-se, oare, a vindeca sâmbăta? Ca să-L
învinuiască. El le-a zis: Cine va fi între voi omul care va avea o oaie şi, de va cădea ea sâmbăta în
groapă, nu o va apuca şi o va scoate? Cu cât se deosebeşte omul de oaie! De aceea se cade a
face bine sâmbăta. (Matei 12.10-12)
Tămăduiţi pe cei neputincioşi, înviaţi pe cei morţi, curăţiţi pe cei leproşi, pe demoni scoateţi-i;
în dar aţi luat, în dar să daţi. (Matei 10.8)
Zis-a Avva Antonie: Eu nu mă mai tem de Dumnezeu, ci Îl iubesc pe El, căci dragostea scoate afară frica.
A scutura/ Aşa aţi fost şi voi acum pentru mine: Vă scutură spaima şi vă este frică! (Iov 6.21)
Atunci a fost cuvântul Domnului către Iehu, fiul lui Hanani, pentru Baeşa, zicând: "Pentru că Eu te-am scuturat de ţărână şi te-am făcut domn peste poporul Meu Israel, iar tu ai umblat pe drumul lui Ieroboam
şi ai dus pe poporul Meu Israelit la păcat, ca să Mă mânii cu păcatele lor, iată, Eu voi dărâma de tot
casa lui Baeşa şi casa urmaşilor lui şi voi face cu casa ta ce am făcut cu casa lui Ieroboam, fiul lui Nabat; cine va muri din neamul lui Baeşa în cetate, pe acela câinii îl vor mânca, iar cine va muri în câmp,
pe acela păsările cerului îl vor mânca". (III Regi 16.1-4)
Când vei scutura măslinul tău, să nu te întorci să culegi rămăşiţele, ci lasă-le străinului, orfanului şi
văduvei". (Deutoronomul 24.20)
Cine nu vă va primi pe voi, nici nu va asculta cuvintele voastre, ieşind din casa sau din cetatea aceea, scuturaţi praful de pe picioarele voastre. Adevărat grăiesc vouă, mai uşor va fi pământului Sodomei şi
Gomorei, în ziua judecăţii, decât cetăţii aceleia. (Matei 10.14, 15)
Iar când Sila şi Timotei au venit din Macedonia, Pavel era prins cu totul de cuvânt, mărturisind iudeilor
că Iisus este Hristosul. Şi stând ei împotrivă şi hulind, el, scuturându-şi hainele, a zis către ei:
Sângele vostru asupra capului vostru! Eu sunt curat. De acum înainte mă voi duce la neamuri.
(Faptele Apostolilor 18.5, 6)
Iar eu mi-am scuturat haina şi am zis: "Aşa să scuture Dumnezeu şi de casă şi de avere pe fiecare om
care nu-şi va ţine cuvântul său şi aşa să fie el scuturat şi gol. "Amin" - zise toată adunarea. Atunci am
preaslăvit pe Dumnezeu şi poporul şi-a împlinit cuvântul. (Neemia 5.13)
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Ispitele ne trezesc din nepăsare, ne smeresc, ne sporesc virtutea, aşa cum copacul scuturat de vânt îşi înfige rădăcinile mai adânc în pământ. Ispitele ne măresc dragostea de Dumnezeu, ne ajută să ne ispăşim
păcatele chiar din viaţa de acum. Ispitele sporesc fericirea noastră veşnică, aşa cum prin cioplire şi lustruire piatra nestemată capătă mai multă strălucire. (Sfinţii Părinţi)
În spaimele care vin din nălucirile nopţii, atunci când somn adânc se lasă peste oameni, cutremur m-a apucat şi fiori mi-au scuturat toate oasele. (Iov 4.13, 14)
Smerenia este scurtătura către mântuire. (Sfinţii Părinţi)
Şi era în sinagoga lor un om cu duh necurat, care striga tare, zicând: Ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene?
Ai venit ca să ne pierzi? Te ştim cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu. Şi Iisus l-a certat, zicând: Taci şi ieşi
din el. Şi scuturându-l duhul cel necurat şi strigând cu glas mare, a ieşit din el. Şi s-au spăimântat
toţi, încât se întrebau între ei, zicând: Ce este aceasta? O învăţătură nouă şi cu putere; că şi duhurilor
necurate le porunceşte, şi I se supun. Şi a ieşit vestea despre El îndată pretutindeni în toată
împrejurimea Galileii. (Marcu 1.23-28)
Şi în orice casă veţi intra, acolo să rămâneţi şi de acolo să plecaţi. Şi câţi nu vă vor primi, ieşind din acea
cetate scuturaţi praful de pe picioarele voastre, spre mărturie împotriva lor. Iar ei, plecând,
mergeau prin sate binevestind şi vindecând pretutindeni. (Luca 9.4-6)
Şi în orice cetate veţi intra şi nu vă vor primi, ieşind în pieţele ei, ziceţi: Şi praful care s-a lipit de picioarele
noastre din cetatea noastră vi-l scuturăm vouă. Dar aceasta să ştiţi, că s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu. Zic vouă: Că mai uşor va fi Sodomei în ziua aceea, decât cetăţii aceleia. (Luca 10.10-12)
Şi strângând Pavel grămadă de găteje şi punându-le în foc, o viperă a ieşit de căldură şi s-a prins de mâna
lui. Şi când locuitorii au văzut vipera atârnând de mâna lui, ziceau unii către alţii: Desigur că ucigaş este
omul acesta, pe care dreptatea nu l-a lăsat să trăiască, deşi a scăpat din mare. Deci el, scuturând vipera în foc, n-a pătimit niciun rău. Iar ei aşteptau ca el să se umfle, sau să cadă deodată mort. Dar aşteptând ei mult şi văzând că nu i se întâmplă nimic rău, şi-au schimbat gândul şi ziceau că el este un zeu.
(Faptele Apostolilor 28.3-6)
A se aplica/ "Cum să se aplice legea faţă de regina Vasti, pentru că ea nu a împlinit porunca regelui Artaxerxe, ce i
s-a trimis prin eunuci?" (Estera 1.14)
Dacă punem în aplicare acest principiu, <<ochi pentru ochi>>, întreaga lume va orbi.
(Mahatma Gandhi)
Măsurile cele mai bune, planurile cele mai bine concepute riscă să dea greş, dacă nu sunt puse îndată
în aplicare. (Oxenstierna)
Toleranţa devine o crimă atunci când este aplicată răului. (Thomas Mann)
Relativitatea se aplică la fizică, nu la etică. (Albert Einstein)
A se apropia/ A te apropia neîncetat de perfecţiunea absolută este o nevoie înnăscută, o necesitate impusă omului,
este o datorie. (Marie d’Agoult)
Apropie-te de cei drepţi şi prin ei te vei apropia de Dumnezeu. (Sfântul Isaac Sirul)
Boala poate fi un prilej de asceză, de apropiere de Dumnezeu. Este o transformare, o transfigurare
chiar a urmării păcatului, care este boala, într-un instrument de curăţire de patimi şi de înţelegere
a lui Dumnezeu. Răbdarea şi încrederea în Dumnezeu pot fi calea către unirea cu Acesta.
(Amma Sincletica)
Cei înţelepţi ascund ştiinţa, iar gura celui fără de socotinţă este o nenorocire apropiată.
(Solomon 10.14)
Cu cât împăratul se apropie, cu atât mai mult trebuie să se pregătească cei ce-l aşteptă.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Deci, de la însuşi lucrul care se deapănă în minte, poţi cunoaşte care drac s-a apropiat
de tine. (Evagrie Ponticul)
Diavolul este asemenea unui câine în lanţ; latră, se agită, dar nu te poate muşca. Dar dacă te apropii
de el îţi poate face mult rău. (Sfinţii Părinţi)
Diavolul nu poate să se apropie de om, sau să-i aducă ispite, dacă Dumnezeu nu îngăduie.
(Sfântul Isaac Sirul)
După aceea a zis Domnul către Moise: "Iată s-a apropiat clipa în care să mori; cheamă pe Iosua şi
staţi la uşa cortului adunării, că Eu îi voi da poveţe!" Şi a venit Moise cu Iosua şi au stat la uşa
cortului adunării. Atunci S-a arătat Domnul în cort, în stâlp de nor, şi stâlpul de nor a stat la
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uşa cortului adunării. (Deutoronomul 31.14, 15)
Este sădită în noi o lege naturală, care ne învaţă să ne apropiem de bine şi să ne depărtăm de cele
care ne fac rău. (Sfântul Vasile cel Mare)
Filosofia este lucrul cel mai mare şi mai vrednic de Dumnezeu. Ea singură poate să ne înalţe până la
Dumnezeu şi să ne apropie de El, iar sfinţi cu adevărat sunt numai aceia care-şi deprind mintea
cu fiolosofia. (Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful)
Iar când vor începe să fie acestea, prindeţi curaj şi ridicaţi capetele voastre, pentru că răscumpărarea
voastră se apropie. (Luca 21.28)
Iar Duhul i-a zis lui Filip: Apropie-te şi te alipeşte de carul acesta. Şi alergând Filip l-a auzit citind pe
proorocul Isaia, şi i-a zis: Înţelegi, oare, ce citeşti? Iar el a zis: Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă
va călăuzi cineva? Şi a rugat pe Filip să se urce şi să şadă cu el. (Faptele Apostolilor 8.29-31)
Iar El a zis: Vedeţi să nu fiţi amăgiţi, căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt, şi vremea s-a
apropiat. Nu mergeţi după ei. (Luca 21.8)
Iar Marta se silea cu multă slujire şi, apropiindu-se, a zis: Doamne, au nu socoteşti că sora mea m-a
lăsat singură să slujesc? Spune-i deci să-mi ajute. Şi, răspunzând, Domnul i-a zis: Marto, Marto,
te îngrijeşti şi pentru multe te sileşti; dar un lucru trebuie: căci Maria partea bună şi-a ales, care
nu se va lua de la ea. (Luca10.40-42)
În ceasul acela, s-au apropiat ucenicii de Iisus şi I-au zis: Cine, oare, este mai mare în împărăţia
cerurilor? (Matei 18.1)
În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustia Iudeii, spunând: Pocăiţi-vă că s-a
apropiat împărăţia cerurilor. El este acela despre care a zis proorocul Isaia: "Glasul celui ce strigă
în pustie: Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui". (Matei 3.1-3)
În zilele noastre am ajuns să confundăm foarte mult Sfânta Liturghie cu un moment în care te retragi
pur şi simplu într-un colţ, te mânii pe toţi care se mişcă în jurul tău, îi judeci pe cei care nu sunt îmbrăcaţi corespunzător şi, în acelaşi timp, îţi repeţi cât eşti de păcătos şi nevrednic de a te apropia
de Sfintele Taine, refuzând primirea Euharistiei cu anii. (Teologul Alexander Schmemann)
Înţeleptului toate îi sunt apropiate, în afară de cele potrivnice virtuţii. (Sfântul Ambrozie al
Mediolanului)
Nimic nu apropie şi uneşte atât de mult pe om de Dumnezeu, ca lacrimile. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Pe cât se apropie omul de Dumnezeu, pe atât se vede pe sine mai păcătos, căci proorocul Isaia
văzând pe Dumnezeu, se făcea ticălos şi necurat pe sine. (Avva Matoi)
Pocăiţi-vă, că s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu! 11.6
Postul, o metodă prin care încercăm să ne apropiem de Dumnezeu. 6.17
Pune faţă în faţă aceste două: postul, care apropie de Dumnezeu, şi desfătarea, care îndepărtează
de mântuire. (Sfântul Vasile cel Mare)
Puţina ştiinţă duce la îndepărtarea de Dumnezeu. Multa ştiinţă duce la apropierea de Dumnezeu.
(Albert Einstein)
Să ne apropiem, deci, cu încredere de tronul harului, ca să luăm milă şi să aflăm har, spre ajutor, la
timp potrivit. (Evrei 4.16)
Şi a zis Iosif către fraţii săi: "Eu sunt Iosif. Mai trăieşte oare tatăl meu?" Fraţii lui însă nu i-au putut răspunde, că erau cuprinşi de frică. Apoi Iosif a zis către fraţii săi: "Apropiaţi-vă de mine!" Şi ei
s-au apropiat. Iar el a zis: "Eu sunt Iosif, fratele vostru, pe care voi l-aţi vândut în Egipt.”
(Facerea 45.3, 4)
Şi apropiindu-Se, S-a atins de sicriu, iar cei ce-l duceau s-au oprit. Şi a zis: Tinere, ţie îţi zic, scoalăte. Şi s-a ridicat mortul şi a început să vorbească, şi l-a dat mamei lui. Şi frică i-a cuprins pe toţi
şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: Prooroc mare s-a ridicat între noi şi Dumnezeu a cercetat pe
poporul Său. (Luca 7.14-16)
Şi după ce a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, la urmă a flămânzit. Şi apropiindu-se, ispititorul a zis către El: De eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini. Iar El, răspunzând, a zis: Scris este: "Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui
Dumnezeu". (Matei 4.2-4)
Şi iată o femeie cu scurgere de sânge de doisprezece ani, apropiindu-se de El pe la spate, s-a atins
de poala hainei Lui. Căci zicea în gândul ei: Numai să mă ating de haina Lui şi mă voi face sănătoa-
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să; iar Iisus, întorcându-Se şi văzând-o, i-a zis: Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit. Şi s-a
tămăduit femeia din ceasul acela. (Matei 9.20-22)
Şi zicând: S-a împlinit vremea şi s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu. Pocăiţi-vă şi credeţi în
Evanghelie. (Marcu 1.15)
Tot ce face omul cu voia sa liberă, îl apropie sau îl depărtează de Dumnezeu. 9.21
Toţi am fost creaţi capabili să dobândim virtutea, dar prin învăţătură şi exerciţiu unul se apropie mai
mult de ea, altul mai puţin . De aceea unii ajung până la o virtute desăvârşită, alţii ajung până la o
oarecare virtute, iar alţii, pentru că nu şi-au dat niciun interes, deşi prin firea lor erau în stare, s-au
îndreptat spre fapte contrarii. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Trei sunt ferestrele luminii celei neapropiate, celei negrăite, celei neapuse, celei neînserate care luminează pe tot omul ce vine în lume. (Sfânta Mare Muceniţă Varvara, ucisă cu sabia chiar de tatăl
ei, pentru că nu s-a închinat idolilor şi a mărturisit pe Mântuitorul nostru, Iisus Hristos.)
Virtutea este suveranul bine. Ştiinţa, onorurile, bogăţia sunt bunuri false, care trebuie dispreţuite.
(Diogene din Sinope, citat de Sfântul Vasile cel Mare) Epictet îl socotea pe Diogene model de
înţelepciune şi omul cel mai apropiat de desăvârşire.
A se deştepta/ Apele mărilor pot să dispară, fluviile pot să scadă şi să sece. La fel şi omul se culcă şi nu se mai
scoală; şi cât vor sta cerurile, el nu se mai deşteaptă şi nu se mai trezeşte din somnul lui.
(Iov 14.11,12)
Cel care învaţă pe cel nebun este ca şi cel care lipeşte hârbul şi deşteaptă din somn greu pe cel
care doarme. (Ecclesiasticul 22.7)
Dar mirele întârziind, au aţipit toate şi au adormit. Iar la miezul nopţii s-a făcut strigare: Iată, mirele
vine! Ieşiţi întru întâmpinarea lui! Atunci s-au deşteptat toate acele fecioare şi au împodobit
candelele lor. Şi cele fără minte au zis către cele înţelepte: Daţi-ne din untdelemnul vostru,
că se sting candelele noastre. (Matei 25.5-8)
Dar, pe când ei vâsleau, El a adormit. Şi s-a lăsat pe lac o furtună de vânt, şi corabia se umplea de
apă şi erau în primejdie. Şi, apropiindu-se, L-au deşteptat, zicând: Învăţătorule, Învăţătorule,
pierim. Iar El, sculându-Se, a certat vântul şi valul apei şi ele au încetat şi s-a făcut linişte. Şi lea zis: Unde este credinţa voastră? Iar ei, temându-se, s-au mirat, zicând unii către alţii: Oare
cine este Acesta, că porunceşte şi vânturilor şi apei, şi-L ascultă? (Luca 8.23-25)
Deşteaptă-te mărirea mea! Deşteaptă-te psaltire şi alăută! Deştepta-mă-voi dimineaţa.
(Psalmi 56.11)
Deşteaptă-te slava mea! Deşteaptă-te psaltire şi alăută! Deştepta-mă-voi dimineaţa.
(Psalmi 107.2)
Deşteaptă-te, Debora, deşteaptă-te! Deşteaptă-te, deşteaptă-te şi cântă! Scoală şi tu, Barac!
Scoală fiul lui Abinoam Şi ia în robie pe cei ce te-au robit! (Judecători 5.12)
Deşteaptă-Te, pentru ce dormi, Doamne? Scoală-Te şi nu ne lepăda până în sfârşit. Pentru ce întorci faţa Ta? Uiţi de sărăcia noastră şi de necazul nostru? (Psalmi 43.25, 26)
Deşteptaţi-vă, beţivilor, şi plângeţi! Şi voi, băutorilor de vin, tânguiţi-vă pentru vinul cel nou, căci vi
s-a luat de la gură. Căci un popor a năvălit în ţara mea, puternic şi fără de număr; dinţii lui ca
dinţii de leu, iar fălcile, ca fălcile de leoaică. (Ioil 1.5, 6)
După aceasta, Iudita le-a zis: "Ascultaţi-mă, fraţilor! Luaţi acest cap şi-l spânzuraţi pe creştetul zidurilor voastre. Şi în revărsatul zorilor, după ce soarele va răsări, fiecare să-şi ia armele de luptă şi
voi toţi cei destoinici de luptă să ieşiţi afară din cetate cu un căpitan în frunte, ca şi când aţi avea
de gând să vă coborâţi în şes spre straja Asirienilor, dar să nu vă coborâţi. Atunci Asirienii, luându-şi armele vor intra în tabără şi vor deştepta din somn pe căpeteniile oştirii asiriene, care vor
alerga împreună la cortul lui Olofern, dar nu-l vor găsi. Şi atunci vor fi cuprinşi de spaimă şi vor
fugi de dinaintea voastră. Pe urmă, voi şi toţi cei ce locuiesc în tot muntele lui Israel, urmăriţi-i şi
doborâţi-i pe drumurile voastre. (Iudita 14.1-4)
Iar când s-a deşteptat din somnul său, Iacov a zis: "Domnul este cu adevărat în locul acesta şi eu
n-am ştiut!" Şi, spăimântându-se Iacov, a zis: "Cât de înfricoşător este locul acesta! Aceasta nu
e alta fără numai casa lui Dumnezeu, aceasta e poarta cerului!" Apoi s-a sculat Iacov dis-de-dimineaţă, a luat piatra ce şi-o pusese căpătâi, a pus-o stâlp şi a turnat pe vârful ei untdelemn. Iacov a pus locului aceluia numele Betel (casa lui Dumnezeu), căci mai înainte cetatea aceea se
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numea Luz. (Facerea 28.16-19)
"M-au lovit... Nu m-a durut! M-au bătut... Nu ştiu nimic! Când mă voi deştepta din somn, voi cere
iarăşi vin". (Solomon 23.35)
Şi iată un înger al Domnului a venit deodată, iar în cameră a strălucit lumină. Şi lovind pe Petru în
coastă, îngerul l-a deşteptat, zicând: Scoală-te degrabă! Şi lanţurile i-au căzut de la mâini.
(Faptele Apostolilor 12.7)
Şi l-a adormit Dalila pe braţele sale; iar dacă a adormit el, Dalila a luat şapte şuviţe din capul lui şi
le-a pironit de sulul de la război şi apoi a strigat: "Samsoane, Filistenii vin asupra ta!" Atunci el
s-a deşteptat din somn şi a smucit războiul împreună cu ţesătura şi nu s-a aflat de unde vine
puterea lui. (Judecători 16.14)
Şi nu fiţi părtaşi la faptele cele fără roadă ale întunericului, ci mai degrabă, osândiţi-le pe faţă. Căci
cele ce se fac întru ascuns de ei, ruşine este a le şi grăi. Iar tot ce este pe faţă, se descoperă prin
lumină, căci tot ceea ce este descoperit, lumină este. Pentru aceea zice: "Deşteaptă-te cel ce
dormi şi te scoală din morţi şi te va lumina Hristos". (Efeseni 5.11-14)
Şi s-a întors îngerul care grăia cu mine şi m-a deşteptat, ca pe un om pe care îl trezeşti din somn. Şi
mi-a zis: "Ce vezi?" şi am zis: "Iată văd un candelabru cu totul de aur, cu şapte candele, iar deasupra candelabrului este un vas cu untdelemn din care pornesc şapte ţevi către cele şapte candele; iar alături, doi măslini, unul de-a dreapta vasului cu untdelemn şi altul de-a stânga".
(Zaharia 4.1-3)
A se elibera/ A mântui înseamnă a elibera, a scăpa de ceva. 8.13, 10.19
Asceza este omorârea mortii din noi, ca să se elibereze firea de sub robia ei.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Atunci le-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus L-a biciuit şi L-a dat să fie răstignit. (Matei 27.26)
Când se va elibera mintea, se va înlătura tot ce e la mijloc între ea şi Dumnezeu.
(Sfântul Isaia Pustnicul)
Dacă mintea se va elibera de tot ceea ce este potrivnic ei, se va odihni şi va afla un alt veac nou şi
va cugeta la cele noi şi nestricăcoase. (Sfântul Isaia Pustnicul)
Deci adunaţi fiind ei, Pilat le-a zis: Pe cine voiţi să vi-l eliberez, pe Baraba sau pe Iisus, care se zice
Hristos? Că ştia că din invidie L-au dat în mâna lui. (Matei 27.17, 18)
Iar Mardoheu a răspuns Esterei următoarele: "Să nu socoţi că ai să scapi tu singură în casa regelui,
dintre toţi Iudeii. Dacă tu vei tăcea în vremea aceasta, atunci izbăvirea şi eliberarea vor veni pentru Iudei din altă parte, iar tu şi casa tatălui tău veţi pieri. Şi cine ştie dacă tu n-ai ajuns la vrednicia
de regină tocmai pentru vremile acestea?" (Estera 4.13, 14)
Iar tu, Iacove, robul Meu, nu te teme şi nu te înspăimânta Israele! Căci iată, Eu te voi elibera din ţară
depărtată şi neamul tău îl voi aduce din ţara robiei lui; Iacov se va întoarce şi va trăi liniştit şi paşnic
şi nimeni nu-l va înspăimânta. (Ieremia 46.27)
În acel timp, omul acela fiind eliberat de povara celor trecătoare, ajunge la măsura desăvârşirii, curat
şi liber de păcat. (Sfântul Macarie Egipteanul)
O soartă nefericită e mai de folos oamenilor decât o soartă fericită. Aceasta din urmă, totdeauna sub
masca fericirii, când se arată, minte. Cea dintâi este însă totdeauna adevărată, când se arată
nestatornică prin schimbarea sa. Una înşeală, alta instruieşte. Una, sub masca unor bunuri
mincinoase înlănţuie minţile celor ce se bucură de ea, cealaltă, prin cunoaşterea fericirii fragile,
eliberează. … (Betius, scriitor bisericesc)
Postul ne eliberează de patimi. 10.14
Prin Iisus Hristos tot pământul a fost eliberat din întunericul amăgirii. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Tu, împărate, ne prigoneşti, dar noi ne rugăm pentru tine, fiindcă tu eşti stăpânit de duh rău şi de aceea
duhurile diavoleşti te îndemnă să ne persecuţi pe noi. Dar noi ne rugăm pentru tine, ca duhul
rău care este în tine, care te îndemnă să ne prigoneşti, să se elibereze, să plece de la tine.
(Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful spunea împăratului roman persecutor aceste cuvinte)
A se feri/ Ascunde-ţi ostenelile şi faptele bune şi fereşte-te ca limba ta să nu ţi le răpească. (Avva Isaia)
Ca să-i ferească sufletul de prăpastie şi viaţa lui de calea mormântului; de aceea, prin durere, omul este
mustrat în patul lui şi oasele lui sunt zguduite de un cutremur neîntrerupt. (Iov 33.18, 19)
Cum să ne ferim de ignoranţă 5.4
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Deşi de moarte straşnic ne ferim, totuşi un sfert din viaţă noi dormim. (George Byron)
Din multe documente ale monahismului din primele veacuri se vede că monahii stăteau la rugăciune, în singurătatea chiliei, cu mâinile ridicate. Astfel se rugau cuvioşii Pahomie cel Mare, Sisoe cel Mare; probabil
astfel se rugau foarte mult; aşa ne sfătuieşte să ne rugăm Sfântul Ioan Scărarul. O asemenea poziţie a
trupului ajută şi sufletul să ajungă într-o astfel de stare; să se înalţe spre cele de sus. Însă trebuie să ne
ferim să întindem mâinile prea tare şi să le ridică cât mai sus, ca să nu ajungem în stare de fierbinţeală şi
de extaz, de la care este numai un pas până la înşelare de sine şi amăgire drăcească. Mâinile trebuie întinse moderat, ca duhul să rămână în linişte, smerenie şi umilinţă; trebuie să dăm trupului poziţia celui
atârnat pe cruce, iar nu poziţia celui ce zboară spre cer. Capul să fie plecat în jos, iar mâinile ridicate.
(Din cartea “Tâlcuiri la Patericul egiptean”, pagina 31, a Sfântului Ignatie Briancianinov)
Dreapta-socoteală este păzitoare a virtuţilor şi în acelaşi timp îl fereşte pe om de loviturile păcatului. Omul
care urmează luării-aminte, niciodată nu se va depărta de faptele virtuoase şi nici nu va fi prins de
prăpădul păcatului. (Sfântul Vasile cel Mare)
Fereşte-te de rău şi fă bine, caută pacea şi o urmează pe ea. (Psalmi 33.13)
Fii vigilent: fereşte-ţi mintea de gânduri negative. (Buddha)
Înţelepciunea n-a părăsit pe dreptul cel vândut, ci l-a ferit de păcat. (Cartea înţelepciunii lui
Solomon 10.13)
Lumea e atât de tare ocupată cu aparenţa, încât prea puţin îi pasă de realitate. Nu te lăsa înşelat de aparenţe,
pentru că nu ştii niciodată cine este în faţa ta. Fereşte-te, cât vei trăi, să judeci oamenii după cum arată.
(Jean de La Fontaine)
Nimic nu te fereşte mai bine de plictiseală, care este flagelul vieţii omeneşti, decât bogăţia spirituală.
(Arthur Schopenhauer)
Prin iubire şi credinţă se ispăşeşte păcatul şi prin frica de Dumnezeu te fereşti de rele. (Solomon 16.6)
Să ne ferim de a vesti adevărul celor care nu sunt în stare să-l asculte. (Jean-Jacques Rousseau)
Să-ţi fereşti capul de frig şi de prostie. (Părintele Arsenie Boca)
Urăşte minciuna, iartă-i pe mincinoşi, dar fereşte-te de amândoi. (Pitagora)
A se îndepărta/ Botezul lui Ioan era îndepărtarea de păcat. Botezul creştin este unire cu Dumnezeu.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Căci au mers atât de departe pe căile rătăcirii, încât socoteau drept dumnezei dobitoacele cele mai
respingătoare, înşelându-se ca pruncii cei fără de înţelepciune. (Cartea înţelepciunii lui
Solomon 12.24)
Cei ce voiţi să vă îndreptaţi prin Lege v-aţi îndepărtat de Hristos, aţi căzut din har; căci noi aşteptăm în Duh nădejdea dreptăţii din credinţă. (Galateni 5.4, 5)
De aceea Sfântul Vasile cel Mare îl numeşte pe adevăratul prieten bărbat înţelept, şi spune despre el că dacă ar locui într-o ţară îndepărtată, şi chiar dacă ochii mei nu l-ar vedea niciodată,
tot prieten l-aş socoti. Aşa spunea şi Euripide.
Depărtaţi-vă, căci copila n-a murit, ci doarme. Dar ei râdeau de El. Iar după ce mulţimea a fost
scoasă afară, intrând, a luat-o de mână, şi copila s-a sculat. (Matei 9.24, 25)
Dreapta-socoteală este păzitoare a virtuţilor şi în acelaşi timp îl fereşte pe om de loviturile păcatului.
Omul care urmează luării-aminte, niciodată nu se va depărta de faptele virtuoase şi nici nu va
fi prins de prăpădul păcatului. (Sfântul Vasile cel Mare)
Efectele rugăciunii: energia aceasta luminătoare, provenind de la Cel Luminos, inundă acest
organ mic şi de acolo până la cele mai îndepărtate simţuri ale inimii. 3.1
El va înlătura moartea pe vecie! Şi Domnul Dumnezeu va şterge lacrimile de pe toate feţele şi ruşinea
poporului Său o va îndepărta de pe pământ, căci Domnul a grăit! (Isaia 25.8)
Este sădită în noi o lege naturală, care ne învaţă să ne apropiem de bine şi să ne depărtăm de cele
care ne fac rău. (Sfântul Vasile cel Mare)
Iată m-aş îndepărta fugind şi m-aş sălăşlui în pustiu. (Psalmi 54.7)
Îndepărtarea de Dumnezeu, o lucrare drăcească. 9.11
Nici moartea nu mă va îndepărta de la dreapta credinţă în Hristos. (Sfânta Muceniţă Matroana din
Tesalonic, torturată până şi-a dat sufletul în mâinile Domnului)
Obişnuieşte-ţi urechea să audă des cuvinte duhovniceşti şi mintea ta se va depărta de gânduri
necurate. (Sfântul Talasie Libianul)
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Pune faţă în faţă aceste două: postul, care apropie de Dumnezeu, şi desfătarea, care îndepărtează
de mântuire. (Sfântul Vasile cel Mare)
Puţina ştiinţă duce la îndepărtarea de Dumnezeu. Multa ştiinţă duce la apropierea de Dumnezeu.
(Albert Einstein)
Răul înseamnă îndepărtarea de Dumnezeu. 12.17
Răutatea şi de la Dumnezeu pe oameni i-a îndepărtat şi pe unii de alţii ne-a dezbinat. De aceea, cu
toată osârdia să căutăm fapta cea bună, care şi la Dumnezeu ne aduce şi pe unii cu alţii ne
uneşte. (Avva Isidor)
Să nu vă îndepărtaţi de Hristos, căci este o fericire a suferi pentru El. (Sfântul Mucenic Trifon a refuzat să aducă jertfă zeilor şi-i îndemna şi pe ceilalţi creştini să nu se îndepărteze de Hristos.
A murit în urma torturilor în anul 202)
Şi a făcut Domnul după cum zisese Moise: a îndepărtat tăunii de la Faraon, de la slujitorii lui şi de
la poporul lui şi n-a mai rămas nici unul. Dar Faraon şi-a învârtoşat inima şi de data aceasta
şi n-a lăsat poporul să se ducă. (Ieşirea 8.31)
Şi acum, fiul meu, ascultă-mă şi nu te îndepărta de la cuvintele gurii mele. (Solomon 5.8)
Şi ea era văduvă, în vârstă de optzeci şi patru de ani, şi nu se depărta de templu, slujind noaptea şi
ziua în post şi în rugăciuni. (Luca 2.37)
Şi făcându-I-se milă, a întins mâna şi S-a atins de el şi i-a zis: Voiesc, curăţeşte-te. Şi îndată s-a
îndepărtat lepra de la el şi s-a curăţit. (Matei 1.41, 42)
Şi nu după multe zile, adunând toate, fiul cel mai tânăr s-a dus într-o ţară depărtată şi acolo şi-a
risipit averea, trăind în desfrânări. (Luca 15.13)
Şi pentru ca să nu mă trufesc cu măreţia descoperirilor, datu-mi-s-a mie un ghimpe în trup, un înger
al satanei, să mă bată peste obraz, ca să nu mă trufesc. Pentru aceasta de trei ori am rugat pe
Domnul ca să-l îndepărteze de la mine; şi mi-a zis: Îţi este de ajuns harul Meu, căci puterea
Mea se desăvârşeşte în slăbiciune. Deci, foarte bucuros, mă voi lăuda mai ales întru slăbiciunile mele, ca să locuiască în mine puterea lui Hristos. (II Corinteni 12.7-9)
Tot ce face omul cu voia sa liberă, îl apropie sau îl depărtează de Dumnezeu. 9.21
Trândăvirea este îndepărtată prin lacrimi. (Evagrie Ponticul)
Viciul este îndepărtarea virtuţii. (Sfântul Ioan Damaschin)
A se sălăşlui/ Doamne, cine va locui în locaşul Tău şi cine se va sălăşlui în muntele cel sfânt al Tău? (Psalmi 14.1)
Iată m-aş îndepărta fugind şi m-aş sălăşlui în pustiu. (Psalmi 54.7)
Înţelepciunea sălăşluieşte în inima celui înţelept, iar în inima celor nebuni nu se arată.
(Solomon 14.33)
La loc de păşune, acolo m-a sălăşluit; la apa odihnei m-a hrănit. (Psalmi 22.2)
Mai bine să sălăşluieşti într-un colţ de acoperiş, decât să trăieşti cu o femeie certăreaţă într-o casă
mare. (Solomon 25.24)
Oare nu la bătrâni sălăşluieşte înţelepciunea şi priceperea nu merge mână în mână cu vârsta înaintată?
(Iov 12.12)
Precum soarele nostru dă lumină ochilor noştri trupeşti, lumina cea prin duhul se sălăşluieşte ca o
rază spirituală în cele din înăuntru şi ia loc în inimă. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
Sau vi se pare că Scriptura grăieşte în deşert? Duhul, care sălăşluieşte în noi, ne pofteşte spre zavistie? Nu, ci dă mai mare har. Pentru aceea, zice: "Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar
celor smeriţi le dă har". Supuneţi-vă deci lui Dumnezeu. Staţi împotriva diavolului şi el va fugi
de la voi. (Iacob 4.5-7)
Şi când duhul necurat a ieşit din om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă şi nu găseşte. Atunci
zice: Mă voi întoarce la casa mea de unde am ieşit; şi venind, o află golită, măturată şi împodobită.
Atunci se duce şi ia cu sine alte şapte duhuri mai rele decât el şi, intrând, sălăşluiesc aici şi se fac
cele de pe urmă ale omului aceluia mai rele decât cele dintâi. Aşa va fi şi cu acest neam viclean.
(Matei 12.43-45)
Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din
Tatăl, plin de har şi de adevăr. (Ioan 1.14)
Şi zicea: Cum vom asemăna împărăţia lui Dumnezeu, sau în ce pildă o vom închipui? Cu grăuntele de
muştar care, când se seamănă în pământ, este mai mic decât toate seminţele de pe pământ; dar,
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după ce s-a semănat, creşte şi se face mai mare decât toate legumele şi face ramuri mari,
încât sub umbra lui pot să sălăşluiască păsările cerului. (Marcu 4.30-32)
Ţine dreptarul cuvintelor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, cu credinţa şi cu iubirea ce este în
Hristos Iisus. Comoara cea bună ce ţi s-a încredinţat, păzeşte-o cu ajutorul Sfântului Duh, Care
sălăşluieşte întru noi. (II Timotei 1.13, 14)
A se uita/ Admitaţia este un sentiment pe care îl simţim atunci când ne uităm într-o oglindă. (Pierre Véron)
Ambiţia este un torent care nu se uită în urma lui. (Ben Jonson)
Cel ce păzeşte vântul nu seamănă, şi cel ce se uită la nori nu seceră. (Ecclesiastul 11.4)
"Cutreieraţi uliţele Ierusalimului, uitaţi-vă, cercetaţi şi căutaţi prin pieţele lui: nu cumva veţi găsi vreun om,
măcar unul, care păzeşte dreptatea şi caută adevărul? Căci Eu aş cruţa Ierusalimul. Chiar când ei zic:
"Viu este Domnul", ei jură mincinos. (Ieremia 5.1, 2)
Dar Domnul a zis către Samuel: "Nu te uita la înfăţişarea lui şi la înălţimea staturii lui; Eu nu Mă uit ca
omul; căci omul se uită la faţă, iar Domnul se uită la inimă". (I Regi 16.7)
Dumnezeu nu se uită la fapte, ci la dragostea cu care au fost făcute acele fapte. (Sfântul Vasile cel Mare)
Este un lucru destul de dureros să te uiţi la propiile necazuri şi să ştii că tu ţi le-ai creat. (Sofocle)
Eu însă vă spun vouă: Că oricine se uită la femeie, poftind-o, a şi săvârşit adulter cu ea în inima lui.
(Matei 5.28)
Iar cine are bogăţia lumii acesteia şi se uită la fratele său care este în nevoie şi îşi închide inima faţă de el,
cum rămâne în acela dragostea lui Dumnezeu? (I Ioan 3.17)
Iar Iisus a zis către el: Nimeni care pune mâna pe plug şi se uită îndărăt nu este potrivit pentru împărăţia
lui Dumnezeu. (Luca 9.62)
Lucrurile care par imposibile devin posibile dacă le priveşti dintr-o altă lumină. (Hannibal)
Nebunul se uită în casă din uşă, iar omul cel învăţat stă afară. Semn de om prost este a asculta la uşă; iar
cel înţelept se va îndepărta de astfel de necinste. (Ecclesiasticul 21.25, 26)
Nu vei zări nicicând un curcubeu dacă te uiţi în jos. (Charlie Chaplin)
Omul priceput are înaintea ochilor lui înţelepciunea, iar ochii celui nebun se uită la capătul pământului.
(Solomon 17.24)
Oricâte calităţi am avea, lumea se uită numai la defecte. (Moliére)
Prin credinţă, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a ales mai bine să
pătimească cu poporul lui Dumnezeu, decât să aibă dulceaţa cea trecătoare a păcatului, socotind că
batjocorirea pentru Hristos este mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, fiindcă se uita la
răsplătire. (Evrei 11.24-26)
Străpuns-au mâinile mele şi picioarele mele. Numărat-au toate oasele mele, iar ei priveau şi se uitau la
mine. Împărţit-au hainele mele loruşi şi pentru cămaşa mea au aruncat sorţi. (Psalmi 21.18-20)
Ştiu că sunt prost, dar când mă uit în jur, prind curaj. (Ion Creangă)
Uită-te de două ori înainte de a sări. (Charlotte Brontë)
A se umfla/ Ambiţia oricărui om se umflă pe măsură ce-i creşte puterea. (Oxenstierna)
El nu lasă pe nelegiuit să propăşească şi celor nenorociţi le face dreptate. El nu despoaie pe cei drepţi
de dreptatea lor, iar cu împăraţii la fel: îi pune în jeţuri împărăteşti şi-i aşază să domnească de-a
pururi. Dar ei se umflă de trufie. (Iov 36.6, 7)
Grăit-a Domnul cu Moise şi cu Aaron şi le-a zis: "De se va ivi la vreun om pe pielea trupului lui vreo
umflătură, sau bubă, sau băşică, sau de se va face pe pielea trupului o rană ca de lepră, să fie adus
la Aaron preotul sau la un preot din fiii lui. Preotul va cerceta rana de pe pielea trupului lui şi de va
vedea că perii de pe rană s-au făcut albi şi că rana s-a adâncit în pielea trupului, aceea este rană de
lepră, iar preotul după ce l-a cercetat, îl va declara necurat. (Leviticul 13.1-3)
Linguşirea umflă, dar nu satură. (Lope de Vega)
Şi strângând Pavel grămadă de găteje şi punându-le în foc, o viperă a ieşit de căldură şi s-a prins de mâna lui. Şi când locuitorii au văzut vipera atârnând de mâna lui, ziceau unii către alţii: Desigur că ucigaş
este omul acesta, pe care dreptatea nu l-a lăsat să trăiască, deşi a scăpat din mare. Deci el, scuturând vipera în foc, n-a pătimit niciun rău. Iar ei aşteptau ca el să se umfle, sau să cadă deodată mort.
Dar aşteptând ei mult şi văzând că nu i se întâmplă nimic rău, şi-au schimbat gândul şi ziceau că el
este un zeu. (Faptele Apostolilor 28.3-6)
A semăna/ Cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor secera. Mergând mergeau şi plângeau, aruncând seminţele lor,
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dar venind vor veni cu bucurie, ridicând snopii lor. (Psalmi 125.5, 6)
Cel ce păzeşte vântul nu seamănă, şi cel ce se uită la nori nu seceră. (Ecclesiastul 11.4)
Cel nelegiuit capătă un câştig înşelător, iar cel ce seamănă dreptatea, o răsplată adevărată.
(Solomon 11.18)
Duşmanul care a semănat-o este diavolul; secerişul este sfârşitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii.
(Matei 13.39)
Iată vin zile, zice Domnul, când cel ce ară va ajunge din urmă pe cel ce seceră, şi cel ce calcă strugurii pe
cel ce seamănă şi munţii vor picura must şi toate colinele se vor topi. (Miheia 9.13)
Şi El îţi va da ploaie pentru semănătura ta pe care vei fi semănat-a pe pământ şi pâinea pe care o va
rodi pământul va fi gustoasă şi hrănitoare. Turmele tale vor paşte în ziua aceea pe pajişti întinse.
(Isaia 30..23)
Fiule! Nu semăna pe brazdele nedreptăţii, ca să nu seceri de pe ele cu şapte părţi mai mult.
(Ecclesiasticul 7.3)
Martorul mincinos care spune minciuni şi cel care seamănă vrajbă între fraţi. (Solomon 6.19)
Omul de nimic, omul necinstit şi viclean umblă cu minciuna pe buze. Face cu ochiul, dă din picioare, face
semne cu degetele. În inima lui e vicleşug, pururea se gândeşte la rău şi seamănă gâlceavă. Pentru
aceasta fără de veste va veni peste el prăpădul, nimicit va fi dintr-o dată şi fără leac.
(Solomon 6.12-15)
Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitniţe, şi Tatăl vostru Cel ceresc
le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele? (Matei 6.26)
Seamănă milostenie cu smerenie şi vei secera milă la Judecată. (Sfântul Isaac Sirul)
Seamănă şi pe piatră; se va găsi un vânt milostiv, care să ducă sămânţa acolo unde pământul o
aşteaptă. (Nicolae Iorga)
Şi zicea: Cum vom asemăna împărăţia lui Dumnezeu, sau în ce pildă o vom închipui? Cu grăuntele de muştar care, când se seamănă în pământ, este mai mic decât toate seminţele de pe pământ; dar, după ce
s-a semănat, creşte şi se face mai mare decât toate legumele şi face ramuri mari, încât sub umbra lui
pot să sălăşluiască păsările cerului. (Marcu 4.30-32)
A sili/ Când căile omului sunt plăcute înaintea Domnului, chiar şi pe vrăjmaşii lui îi sileşte la pace. (Solomon 16.7)
Cel care se sileşte să fie asemenea lui Dumnezeu, datorită marii lui lipsă de răutate, iartă de
şaptezeci de ori câte şapte, adică tot timpul vieţii şi în tot circuitul cosmic, pentru că
aceasta înseamnă numărul şapte. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Celui ce voieşte să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa. Iar de te va sili cineva să mergi o milă,
mergi cu el două. (Matei 5.40, 41)
Diavolul poate înşela, poate pune piedici celor trândavi, dar nu poate opri, nu poate sili. (Sfântul Ioan Gură
de Aur)
Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce se silesc pun mâna
pe ea. (Matei 11.12)
Foamea îndeamnă pe lucrător la muncă, fiindcă gura lui îl sileşte. (Solomon 16.26)
Iar Marta se silea cu multă slujire şi, apropiindu-se, a zis: Doamne, au nu socoteşti că sora mea m-a lăsat sin
gură să slujesc? Spune-i deci să-mi ajute. Şi, răspunzând, Domnul i-a zis: Marto, Marto, te îngrijeşti şi
pentru multe te sileşti; dar un lucru trebuie: căci Maria partea bună şi-a ales, care nu se va lua de la ea.
(Luca10.40-42)
Împărăţia cerurilor se sileşte, şi silitorii o răpesc pe ea. 3.4
Legea şi proorocii au fost până la Ioan; de atunci împărăţia lui Dumnezeu se binevesteşte şi fiecare se sileşte
spre ea. (Luca 16.16)
Linişteşte-ţi inima mânioasă şi înfuriată, sileşte-ţi mânia să asculte de raţiune, ca şi calul de frâu. 12.2
Marea înţelepciune e să-ţi alegi prieteni care nu te vor sili la compromisuri. (Camil Petrescu)
Nu grăi de rău pe slugă la stăpânul său, ca nu cumva să te blesteme şi să te silească să-ţi ceri iertare.
(Solomon 30.10)
Pentru ce, o, împărate, chinuieşti fără de omenie oameni nevinovaţi şi-i sileşti să se lepede de dreapta credinţă? (Sfântul Mare Mucenic Artemie a adresat aceste cuvinte împăratului Iulian Apostatul, care pornise o
mare prigoană împotriva creştinilior, prefăcându-se bisericile în temple păgâneşti şi omorându-se mulţime
mare de creştini. Artemie era mare dregător împărătesc şi comandant militar la Alexandria, încă din vre-

256/782
mea împăratului Constantin cel Mare, cu care era prieten. Din porunca împărtatului a fost scos din dregătorie, torturat şi apoi decapitat, la anul 362. Moaştele Sfântului Mare Mucenic Artemie au fost aduse la
Bucureşti, pe Dealul Mitropoliei, în anul 2013, cu ocazia hramului Sfântului Dimitrie cel Nou.)
Răzbunarea cea mai cruntă este când duşmanul tău e silit a recunoaşte că eşti bun şi dânsul e rău.
(Bogdan Peticeicu Haşdeu)
Să se silească omul a-şi obişnui sufletul cu bunătatea, din care să facă o datorie. (Sfântul Macarie Egipteanul)
Sileşte-te să te arăţi încercat, înaintea lui Dumnezeu lucrător cu faţa curată, drept învăţând cuvântul adevărului.
(II Timotei 2.15)
Siliţi-vă să intraţi prin poarta cea strâmtă, că mulţi, zic vouă, vor căuta să intre şi nu vor putea. După ce se va
scula stăpânul casei şi va încuia uşa şi veţi începe să staţi afară şi să bateţi la uşă, zicând: Doamne, deschide-ne! - şi el, răspunzând, vă va zice: Nu vă ştiu de unde sunteţi. (Luca 13.24, 25)
Şi mi-am silit inima ca să pătrund înţelepciunea şi ştiinţa, nebunia şi prostia, dar am înţeles că şi aceasta este
vânare de vânt, că unde este multă înţelepciune este şi multă amărăciune, şi cel ce îşi înmulţeşte ştiinţa
îşi sporeşte suferinţa. (Ecclesiastul 1.17, 18)
Un lucru nu impune Dumnezeu: Să-L iubim cu de-a sila, ci în libertate sacră. (Sfinţii Părinţi)
A spune adevărul, este cel mai mare dar al iubirii. (Patriarhul Fotie)
A spune/ A avea voinţă nu înseamnă să spui că vrei, înseamnă să te ţii de treabă. (André Maurois)
A fost întrebat avva Mios de un ostaş dacă primeşte Dumnezeu pocăinţa. – Spune-mi, iubitule, de ţi se
va rupe haina, o lepezi afară? – Nu, ci o cos şi o port. – Deci, dar, dacă îţi este milă de haină,
lui Dumnezeu nu-I va fi milă de zidirea Sa?
A ştiut să se umilească decât să spună adevărul. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului, despre Iosif cel
Tânăr, când a fost condamnat la închisoare)
Adevărul spus cu intenţia de a răni e mai rău decât orice minciună. (William Blake)
Adevărul spus pe jumătate e mai rău decât minciuna. (Proverb)
Adu-ţi la lumină inconştientul, altfel îţi va conduce el viaţa, şi tu îi vei spune destin. (Carl Gustav Jung,
medic psihiatru şi psiholog elveţian)
Am să vă spun eu ce realizează pustnicii. Dacă mergi foarte departe, într-o pădure, şi devii foarte tăcut,
vei ajunge să înţelegi că eşti conectat la tot. (Alan Watts)
Am stat lângă multe persoane care şi-au dat sfârşitul, am stat lângă mulţi muribunzi, i-am vegheat până la
capăt. Toţi, invariabil toţi, cereau o clipă în plus de viaţă, ca să-şi rezolve criza, problema lăuntrică. (Un
duhovnic în vârstă, pomenit de părintele Arsenie Papacioc. Din păcate nu-i ştim numele.) Este cutremurător! Şi spunea: Care este clipa? Este clipa pe care tu acum o pierzi, care a trecut pe lângă tine. Cum
a definit Dostoievski infernul?: “Prea târziu, când nu mai poţi face nimic.” (Părintele Vasile Gavrilă)
Avva, spune-ne un cuvânt de pocăinţă. Încă n-am învăţat cum să mă pocăiesc. (Sfântul Antonie cel
Mare, în ultimele clipe ale vieţii)
Buzele care spun adevărul vor dăinui totdeauna, iar limba grăitoare de minciună numai pentru o clipă.
(Solomon 12.19)
Ca să-ţi faci duşmani nu trebuie să declari război, e suficient să spui ce gândeşti. (Martin Luther King)
Căci, mai ales, spunea el, prin aceea se deosebeşte prietenul de linguşitor; unul vorbeşte numai ce ştie
că place, pe când celălalt nu ezită să spună şi cuvinte care supără. De aceea Sfântul Vasile cel
Mare îl numeşte pe adevăratul prieten bărbat înţelept, şi spune despre el că dacă ar locui într-o
ţară îndepărtată, şi chiar dacă ochii mei nu l-ar vedea niciodată, tot prieten l-aş socoti. Aşa spunea
şi Euripide. (Din emisiunea “Cuvântul care zideşte” de la postul de radio “Trinitas”. Multe din învăţăturile care nu au trimitere la CD-uri au fost luate din această emisiune, realizată de părintele
Narcis Stupcanu, precum şi din alte emisiuni transmise de acelaşi post de radio.)
Când am intrat la început în chinovie, am zis cugetului meu: că tu şi măgarul una sunteţi. Precum măgarul
se bate şi nu grăieşte, se ocărăşte şi nimic nu spune, aşa şi tu. După cum zice psalmistul: dobitoc
m-am făcut la Tine şi eu pururea cu Tine. (Avva Nistero cel din chinovie)
Când cauţi tămăduire, ia seama la conştiinţă şi tot ce-ţi va spune ea, fă, şi vei avea folos.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Când omul se roagă înseamnă că este liber. Când nu se mai roagă înseamnă că ceva îl ţine sub o stăpânire nevăzută. De aceea se spune: “Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta.” Numai când
iubeşte pe Dumnezeu şi pe semeni, omul este cu adevărat liber. Când urăşte pe semeni şi când uită pe
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Dumnezeu este înrobit, este limitat, este înrobit într-o stare de egoism, de singurătate. De aceea, o mulţime de oameni care nu se mai roagă, suportă cu greu suferinţa, suportă cu greu boala şi mulţi dintre ei,
din deznădejde, se sinucid. Sunt studii ştiinţifice care arată că omul credincios trece mai uşor prin greutăţile vieţii decât cel necredincios. (Patriarhul Daniel)
Când spun o prostie, toată lumea mă tolerează, când spun un adevăr, toată lumea mă urăşte. (Johann
Wolfgang von Goethe)
Când spunem că Dumnezeu este iubire, spunem că El se comunică pe Sine la infinit. (Soren
Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Când vrei să păcăleşti lumea, spune adevărul! (Otto von Bismarck)
Ceea ce omida numeşte sfârşit, restul lumii îi spune fluture. (Lao Tse)
Cel ce spune adevărul vesteşte dreptatea, iar martorul mincinos umblă cu înşelăciunea. (Solomon 12.17)
Cel mai bine te învaţă cel care nu-ţi spune ce să gândeşti, ci cum să gândeşti. (Alan Gregg)
Celor ce sunt necăsătoriţi şi văduvelor le spun: Bine este pentru ei să rămână ca şi mine. Dacă însă nu pot
să se înfrâneze, să se căsătorească. Fiindcă mai bine este să se căsătorească, decât să ardă. Iar
celor ce sunt căsătoriţi, le poruncesc, nu eu, ci Domnul: Femeia să nu se despartă de bărbat!
(I Corinteni 7.8-10)
Cine l-a vândut pe Iosif? – Fraţii lui. – Nu, ci smerenia lui l-a vândut. Că putea să spună că frate al lor este
şi să răspundă împotrivă; ci tăcând, pentru smerenie, s-a vâdut pe sine şi smerenia l-a făcut
ocârmuitor peste Egipt. (Avva Ioan Colov)
Cine vrea să spună adevărul să se pregătească de suferinţă. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Conştiinţa este glasul lui Dumnezeu, care ne spune ce e bine şi ce e rău în noi. (Părintele Arsenie Boca)
Cu cât creşti şi devii mai mare şi mai important prin creaţiile tale, cu atât îi priveşti cu mai mult respect şi
cu mai mare smerenie pe creatorii dinaintea ta. La vârsta voastră (a studenţilor cărora le vorbea),
ziceam: Eu. Eu eram cel mai mare. Când am împlinit vârsta de 25 de ani, am început să zic:
Eu şi Mozart. Astăzi, pot să spun doar: Mozart. (Charles François Gounod)
Cultura înseamnă să ştii ce s-a spus şi ce s-a gândit mai bun şi valoros în lume. (Matthew Arnold)
Cumpătarea spune să nu te robeşti poftelor, să trăieşti cu puţin şi modest. (Platon)
Dacă Galileo ar fi spus în versuri că pământul se învârte, poate că inchiziţia l-ar fi lăsat în pace.
(Thomas Hardy)
Dacă spui adevărul nu trebuie să ţii minte nimic. (Mark Twain)
Dar, venindu-şi în sine, a zis: Câţi argaţi ai tatălui meu sunt îndestulaţi de pâine, iar eu pier aici de foame!
Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: Tată, am greşit la cer şi înantea ta; nu mai
sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi. (Luca 15.17-19)
Dificultatea literaturii nu este să scrii, ci să scrii ceea ce vrei să spui. (Robert Louis Stevenson)
Dumnezeu ţi-a dăruit 86.400 de secunde astăzi. Ai folosit vreuna pentru a spune “Mulţumesc?”.
(William George Ward)
Este îngrozitor să nu ai un prieten căruia să-i spui cât eşti de fericit sau de trist. (Panait Istrati)
Eu spun adevărul. Şi ştiu despre ce vorbesc. De asta sunt o ameninţare. (Snoop Dogg)
Există o singură Biserică adevărată, aceea care este cu adevărat veche, în care potrivit planului lui
Dumnezeu sunt adunati drepţii pentru că există un singur Dumnezeu şi un singur Domn. De aceea,
se cuvine laudă Bisericii pentru singularitatea ei, fiind o copie a principiului unic. Biserica cea Una
este moştenitoarea Celui care prin fire este Unic şi pe această Biserică se silesc ereziile s-o împartă în multe biserici. Spunem deci că numai Biserica Veche şi Universală este una şi în ce priveşte
fiinţa ei, si în ceea ce priveşte începutul ei, şi în ceea ce priveşte superioritatea ei.
(Cuviosul Clement Alexandrinul)
Experienţa este cel mai dur profesor, pentru că întâi îţi dă testul şi apoi îţi spune care era lecţia.
(Vernon Sanders Law)
Felul meu de a glumi este să spun adevărul. Aceasta este cea mai nostimă glumă. (George Bernard Shaw)
Fericirea este armonia dintre ceea ce gândeşti, ceea ce spui şi ceea ce faci. (Mahatma Gandhi)
Fuga de răutate, exerciţiul cel mai la îndemână în timpul postului. Răutatea este o dispoziţie internă a sufletului de a face rău, opusă bunătăţii. Termenul a fost folosit de mai multe ori vizând oameni şi lucruri în
Noul Testament. Mântuitorul spunea în predica de pe munte: Ajunge zilei răutatea ei. Aici se înţelege
prin răutate grija, munca şi necazurile, care se repetă zilnic fără încetare, destul deci pentru o singură
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zi, aşa ca să nu mai adăugăm şi grija zilei de mâine, s-o încărcăm prea mult încât să nu putem avea
posibilitatea îndeletnicirii şi cu lucruri spirituale. Nu numai vicleşugul este numit răutate, ci şi cele
amintite mai sus (Teologul Teoclitos)
Glumind, putem spune orice, chiar şi adevărul. (Sigmund Freud)
Iar El a zis: Mergeţi în cetate, la cutare şi spuneţi-i: Învăţătorul zice: Timpul Meu este aproape; la tine
vreau să fac Paştile cu ucenicii Mei. (Matei 26.18)
Iată, taină vă spun vouă: Nu toţi vom muri, dar toţi ne vom schimba, deodată, într-o clipeală de ochi la
trâmbiţa cea de apoi. Căci trâmbiţa va suna şi morţii vor învia nestricăcioşi, iar noi ne vom schimba.
Căci trebuie ca acest trup stricăcios să se îmbrace în nestricăciune şi acest (trup) muritor să se
îmbrace în nemurire. (I Corinteni 15.51-53)
Ironia este încărcată de subînţeles: ea spune una, dar dă de înţeles (cui pricepe) altceva.
(George Pruteanu)
În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustia Iudeii, spunând: Pocăiţi-vă că s-a
apropiat împărăţia cerurilor. (Matei 3.1, 2)
Într-o lume a amăgirii universale, a spune adevărul e un act de curaj. (George Orwell)
Înţeleptul nu spune ce ştie, iar prostul nu ştie ce spune. (Proverb turcesc)
Îţi zic un secret, dragul meu: nu aştepta judecata de apoi, ea are loc în fiecare zi. (Albert Camus)
La oameni adevărul să-l spui fără sfială. (Grigore Alexandrescu)
Legiutorule! Să cunoşti tainele aritmeticii şi geometriei, căci nu trebuie să rosteşti decât axiome. (Pitagora)
Lepădarea de sine din Evanghelia de astăzi (Marcu 8.34-38 şi 9.1) nu înseamnă o desfiinţare a eului propriu,nu înseamnă o negare a identităţii proprii, ci înseamnă o metamorfoză spirituală a modului de a gândi,
dea vorbi şi de a făptui. Lepădarea de sine înseamnă schimbarea modului de existenţă egoist într-un mod
de existenţă generos, trecerea de la o viaţă centrată pe eul propriu la o viaţă atentă la nevoile celor din jur,
este trecerea de la de la starea de egoism la starea de altruism, am spune mai pe înţeles. ….
(Patriarhul Daniel)
Mândria ne face să ne amăgim întotdeuna. Dar adânc înăuntrul nostru, dincolo de suprafaţa conştiinţei
obişnuite, o voce mică şi liniştită ne spune “Ceva e în neregulă”. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru
şi psiholog elveţian)
Niciodată nu se spun mai multe minciuni decât în timpul războiului, după vânătoare şi înainte de alegeri.
(Otto von Bismarck)
Niciodată să nu spui rugăciuni, ci să te rogi. (Richard Wurmbrand)
Nu spune aproapelui tău: "Du-te şi vino, mâine îţi voi da!", când poţi să-i dai acum. (Solomon 3.28)
Nu spune puţine cuvinte în vorbe multe, ci mult în vorbe puţine. (Pitagora)
Nu zi niciodată nu se poate, ci începe cu să vedem. (Nicolae Iorga)
Păcatul nu se spune, ci se spovedeşte. (Sfinţii Părinţi)
Poetul este un mincinos care spune întotdeauna adevărul. (Jean Cocteau)
Profesorul mediocru spune. Profesorul bun explică şi demonstrează. Profesorul perfect inspiră.
(William George Ward)
Rar se întâlneşte un om căruia îi place mâncarea de regim. Şi mai rar se întâlneşte omul care ştie să spună
sau să audă un adevăr neplăcut. (Proverb sanscrit)
Religia este, ca să spunem aşa, adâncul liniştit al mării, care rămâne liniştit oricât de înalte ar fi valurile.
(Ludwig Wittgenstein)
Rugăciunea lui Iisus se cere a fi rostită neîncetat, ziua şi noaptea, în orice loc şi în orice lucrare ne-am afla.
(Părintele Sofian Boghiu)
Să nu eziţi să ceri mult; “este plăcerea Tatălui de a-ţi oferi Împărăţia,” a spus Iisus. (Wallace D. Wattles)
Să nu spui că nu ai timp destul. Ai exact acelaşi număr de ore pe zi care le-au fost date lui Helen Keller,
Pasteur, Michaelangelo, Maica Tereza, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson şi Albert
Einstein. (H. Jackson Brown Jr.)
Să nu spui tot ce ştii, să nu faci tot ce poţi, să nu crezi tot ce auzi, să nu dai tot ce ai.
(Părintele Paisie Olaru)
Se cuvine să te mărturiseşti fără ruşinare, căci ruşinarea pe care o înfrângi când te mărturiseşti îţi aduce
mărire şi dar de la Dumnezeu. De ce te ruşinezi păcătosule? Când ai făcut păcatul nu te-ai ruşinat şi
acum când cauţi să-l uşurezi, te ruşinezi? Nu ştii că ruşinea aceasta este de la diavol care, când

259/782
face păcatul, îţi dă îndrăzneală şi neruşinare, iar când îl mărturiseşti îţi dă frică şi ruşinare? Deci, să-ţi
mărturiseşti păcatele, nici adăugând, nici scăzând, nici spunând jumătate din păcatele tale la un duhovnic şi jumătate la altul, cum fac oarecare vicleni, nici arătându-te cu oarecare cuvinte meşteşugite
ca să-ţi împuţinezi ruşinea, căci să ştii că nu numai se va face urâtă mărturisirea ta la Dumnezeu, ci
încă şi păcatele pe care le-ai mărturisit vor răsări la tine iarăşi, după puţină vreme. (Sfântul Nicodim
Aghioritul)
Se spune că intelectul este dat omului ca să cunoască adevărul, intelectul e dat omului, după părerea
mea, nu ca să cunoască adevărul, ci să primească adevărul. (Petre Ţuţea)
Scopul vieţii este fericirea. (Platon) Şi tot Platon spunea că “Fericirea este asemănarea cu Dumnezeu,
atât cât este cu putinţă”.
Spun şi înţelepţii prostii, dar le mai selectează. (Grigore Vieru)
Spune-mi, Doamne, trebuie să fac acest lucru sau nu? 6.5
Sunt unii oameni care nu pot spune adevărul. Unii care nu pot spune o minciună şi mulţi alţii care nu pot
face diferenţa între adevăr şi minciună. (Plutarh)
Şi întorcându-Se către ele, Iisus le-a zis: Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeţi pe Mine, ci pe voi plângeţi-vă şi pe copiii voştri. Căci iată, vin zile în care vor zice: Fericite sunt cele sterpe şi pântecele care
n-au născut şi sânii care n-au alăptat! Atunci vor începe să spună munţilor: Cădeţi peste noi;
şi dealurilor: Acoperiţi-ne. (Luca 23.28-30)
Trei feluri de oameni spun adevărul: proştii, copiii şi beţivii. (Proverb german)
Tu, împărate, ne prigoneşti, dar noi ne rugăm pentru tine, fiindcă tu eşti stăpânit de duh rău şi de aceea
duhurile diavoleşti te îndemnă să ne persecuţi pe noi. Dar noi ne rugăm pentru tine, ca duhul
rău care este în tine, care te îndemnă să ne prigoneşti, să se elibereze, să plece de la tine.
(Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful spunea împăratului roman persecutor aceste cuvinte)
Un om poate înfrunta nespus de multe, câtă vreme se poate înfrunta pe el însuşi. (Axel Munthe)
Un prost care nu spune niciun cuvânt nu se deosebeşte de un savant care tace. (Molière)
Un prost nu spune lucruri inteligente dar un om inteligent spune multe prostii. (Garabet Ibrăileanu)
Un zâmbet sau o vorbă bună spusă unui bătrân este a-i dărui o zi mai mult de viaţă. (Vasile Conta)
Unde ispita bântuie mai aprig, acolo se poate spune că şi virtutea este mai mare. (Sf. Ioan Gură de Aur)
A sta/ Adevărata forţă a cuvintelor nu stă în cuvinte, ci în folosirea lor. (William Hazlitt)
Asemănarea cu Dumnezeu stă în a fi drept şi curat, cu pricepere. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Aurul şi argintul fals sunt pagube pe care le poţi îndura şi un bărbat priceput uşor descoperă falsul. Dar dacă
gândul mincinos al unui prieten stă ascuns în pieptul său şi dacă are viclenie în inima sa, acela e cel mai
fals dintre muritorii făcuţi de Dumnezeu, iar dintre toate falsurile, acesta este cel mai greu de cunoscut.
(Poetul Teognist, citat de Cuviosul Clement Alexandrinul)
Avem Stăpân blând şi iubitor de oameni şi nu ne cere lucruri peste puterea noastră. Nici nu ne cere să ne abţinem de la mâcăruri şi să postim aşa, de dragul postului, nici pentru asta să stăm nemâncaţi, ci ca să ne
desprindem de lucrurile cele lumeşti şi să folosim tot răgazul cu cele duhovniceşti. ….
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Căci însăşi existenţa lui Dumnezeu nu este câtuşi de puţin combătută prin faptul că nu poate fi demonstrată,
deoarece ea stă neclintită pe un teren mult mai sigur. Este vorba despre o chestiune de revelaţie.
(Arthur Schopenhauer)
Căci Mielul, Cel ce stă în mijlocul tronului, îi va paşte pe ei şi-i va duce la izvoarele apelor vieţii şi Dumnezeu
va şterge orice lacrimă din ochii lor. (Apocalipsa 7.17)
Când mergi, mergi, când stai, stai, dar niciodată nu ezita! (Proverb japonej)
Credinţa dă stabilitate şi sens vieţii lăuntrice. Omul credincios stă în preajma valorilor permanente, este bun
şi bogat. Când trece peste el o încercare a vieţii, nu se năruie, ci creşte. Omul credincios se aseamănă
copiilor, râde cu lacrimi pe obraz. Încercările, necazurile, greutăţile prin care trece omul, în momentul
în care Îl află pe Hristos, sunt depăşite. (Ernest Bernea)
Cu cât stai mai rău cu gânditul, cu atât o duci mai bine cu băutul. (Scriitorul american Terry Goodkind)
Cuptorul încearcă oţelul călit; tot aşa şi vinul, inimile trufaşilor, care stau gata să se încaiere.
(Ecclesiasticul 31.30)
Dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă; dacă unul învaţă, să se sârguiască în învăţătură; dacă îndeamnă, să fie
la îndemnare; dacă împarte altora, să împartă cu firească nevinovăţie; dacă stă în frunte, să fie cu tragere
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de inimă; dacă miluieşte, să miluiască cu voie bună! (Romani 12.7, 8)
Dacă eu am văzut mai departe decât alţii, asta este că stăteam pe umerii unor giganţi. (Isaac Newton)
Dacă nu poţi sta lângă un om când îi este greu, nu ai dreptul să stai lângă el când îi este bine. (Paulo Coelho)
Dar minţile lor s-au învârtoşat, căci până în ziua de azi, la citirea Vechiului Testament, rămâne acelaşi văl, neridicându-se, căci el se desfiinţează prin Hristos; ci până astăzi, când se citeşte Moise, stă un văl pe inima
lor; iar când se vor întoarce către Domnul, vălul se va ridica. (II Corinteni 3.14-16)
Dărnicia nu stă în a da mult, ci a da la timp. (La Bruyère)
De aceea, cel căruia i se pare că stă neclintit să ia seama să nu cadă. Nu v-a cuprins ispită care să fi fost peste puterea omenească. Dar credincios este Dumnezeu; El nu va îngădui ca să fiţi ispitiţi mai mult decât puteţi, ci odată cu ispita va aduce şi scăparea din ea, ca să puteţi răbda. (I Corinteni 10.12, 13)
După aceea a zis Domnul către Moise: "Iată s-a apropiat clipa în care să mori; cheamă pe Iosua şi staţi la
uşa cortului adunării, că Eu îi voi da poveţe!" Şi a venit Moise cu Iosua şi au stat la uşa cortului adunării. Atunci S-a arătat Domnul în cort, în stâlp de nor, şi stâlpul de nor a stat la uşa cortului adunării.
(Deutoronomul 31.14, 15)
Fericirea nu stă în bani; stă în bucuria realizărilor, în emoţia efortului creativ. (Franklin D. Roosevelt)
Fiecare popor şi fiecare epocă stă pe umerii vremurilor trecute. (Mihai Eminescu)
Fiţi treji, privegheaţi. Potrivnicul vostru, diavolul, umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită, căruia
staţi împotrivă, tari în credinţă, ştiind că aceleaşi suferinţe îndură şi fraţii voştri în lume. (II Petru 5.8, 9)
Iată acum binecuvântaţi pe Domnul toate slugile Domnului, care staţi în casa Domnului, în curţile casei Dumnezeului nostru. (Psalmi 133.1)
Iată securea stă la rădăcina pomilor şi tot pomul care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc.
(Matei 3.10)
Împărăţia lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în fapte. (Sfinţii Părinţi)
În biserică trebuie să stăm cu toată evlavia, pentru ca nu cumva să ne înmulţim păcatele, în loc să le scădem.
(Mitropolitul Filaret)
În firea omului stă să aleagă între bine şi rău. (Sfântul Macarie Egipteanul)
În iubire stă misterul vieţii. (Părintele Constantin Galeriu)
În orice carieră duşmanii stau la pândă; ei nu pot fi învinşi decât prin stăpânire de sine şi veselie. (Goethe)
În spatele fiecărei vieţi nobile stau principiile care au modelat-o. (George Lorimer)
Înţelepciunea creştinului stă în semnele smereniei din sufletul lui. 9.14
Înţelepciunea înalţă capul celui smerit şi-l face să şadă între cei mari. (Ecclesiasticul 11.1)
La baza tuturor păcatelor stă iubirea de sine. (Sfântul Maxin Mărturisitorul)
Lucrurile măreţe se obţin încet. Dar nu obţii nimic dacă stai pe loc. (Zig Ziglar)
Mai bine să stai afară, decât să fii dat afară. (Mark Twain)
Nebunul se uită în casă din uşă, iar omul cel învăţat stă afară. Semn de om prost este a asculta la uşă; iar
cel înţelept se va îndepărta de astfel de necinste. (Ecclesiasticul 21.25, 26)
Nebunul stă cu mâinile în sân şi îşi mănâncă singur timpul zicând: "Mai de preţ este un pumn plin de odihnă
decât doi pumni plini de trudă şi de vânare de vânt". (Ecclesiastul 4.5, 6)
Nu în timpuri, locuri sau împrejurări – ci în om stă succesul. (James Joyce)
Nu ştii tu oare că de mult de tot, din zilele când omul a fost aşezat pe pământ, desfătarea celor fără de lege
ţine foarte puţin şi bucuria făţarnicului nu stă decât o clipă? (Iov 20.4, 5)
Nu ştiţi voi, oare, n-aţi auzit, nu vi s-a spus oare de la început, n-aţi înţeles voi ce vă învaţă întemeierea lumii?
El stă în scaun deasupra cercului pământului; pe locuitori îi vede ca pe lăcuste; El întinde cerul ca un
văl uşor şi îl desface ca un cort de locuit. (Isaia 40.21, 22)
Nu-ţi fie ruşine a mărturisi păcatele tale şi nu sta împotriva curgerii râului. (Ecclesiasticul 4.28)
Omul e un mister, iar la temelia umanităţii stă mereu admirarea acestui mister. (Thomas Mann)
Ordinea interioară stă sub aparenţa dezordinii. (George Călinescu)
Pentru aceea sunt înaintea tronului lui Dumnezeu, şi Îi slujesc ziua şi noaptea, în templul Lui, şi Cel ce şade
pe tron îi va adăposti în cortul Său. (Apocalipsa 7.15)
Plăcerea se poate rezema pe iluzie; fericirea însă stă pe adevăr. (Nicolas Chamfort)
Poate că singura demnitate adevărată a omului stă în capacitatea de a se depăşi pe sine. (Miguel de
Unamuno)
Prostia se zbate mereu să ajungă în primele rânduri pentru a fi observată; inteligenţa stă în spate pentru a

261/782
observa. (Regina Elisabeta a României)
Pune mâna pe o sobă fierbinte un minut şi ţi se va părea o oră. Stai cu o fată frumoasă o oră şi ţi se va părea
un minut. Asta e relativitatea. (Albert Einstein)
Puterea banilor nu stă în calitate, ci în cantitate. (Mladen Fain)
Sau vi se pare că Scriptura grăieşte în deşert? Duhul, care sălăşluieşte în noi, ne pofteşte spre zavistie? Nu,
ci dă mai mare har. Pentru aceea, zice: "Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriţi le dă
har". Supuneţi-vă deci lui Dumnezeu. Staţi împotriva diavolului şi el va fugi de la voi. (Iacob 4.5-7)
Siliţi-vă să intraţi prin poarta cea strâmtă, că mulţi, zic vouă, vor căuta să intre şi nu vor putea. După ce se
va scula stăpânul casei şi va încuia uşa şi veţi începe să staţi afară şi să bateţi la uşă, zicând: Doamne,
deschide-ne! - şi el, răspunzând, vă va zice: Nu vă ştiu de unde sunteţi. (Luca 13.24, 25)
Stai în tovărăşia celor bătrâni şi cu cel înţelept te uneşte. (Ecclesiasticul 6.35)
Stă la pândă în ascuns cu cei bogaţi ca să ucidă pe cel nevinovat; ochii lui spre cel sărac privesc.
(Psalmi 9.28)
Stăpânirea de sine este numai o altă formă a curajului, ea stă la baza tuturor virtuţilor. (Samuel Smiles)
Suiţi-vă în munte şi aduceţi lemne ca să clădiţi iarăşi templul în care voi binevoi şi Mă voi preaslăvi", zice
Domnul. "V-aţi aşteptat la mult, dar iată că aveţi puţin. Aţi strâns mult, dar Eu am risipit truda voastră!
Pentru ce?, zice Domnul Savaot. Din pricina templului Meu care stă dărâmat, iar voi zoriţi cu lucrul,
fiecare pentru casa lui! (Agheu 1.8, 9)
Şi a zis către ei: Vedeţi şi păziţi-vă de toată lăcomia, căci viaţa cuiva nu stă în prisosul avuţiilor sale.
(Luca 2.15)
Şi orice preot stă şi slujeşte în fiecare zi şi aceleaşi jertfe aduce de multe ori, ca unele care niciodată nu pot
să înlăture păcatele. (Evrei 10.11)
Taina iubirii lui Dumnezeu stă în taina iubirii pentru fratele tău. 8.4
Vezi tu un om dibaci la lucrul lui? El va sta înaintea conducătorilor şi nu înaintea oamenilor de rând.
(Solomon 22.29)
Virtutea nu este făcută să stea singură. Cel ce o practică va avea vecini. (Confucius)
A stărui/ Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă fiţi răbdători; la rugăciune stăruiţi. (Romani 12.12)
Care va răsplăti fiecăruia după faptele lui: Viaţă veşnică celor ce, prin stăruinţă în faptă bună, caută mărire, cinste şi nestricăciune, iar iubitorilor de ceartă, care nu se supun adevărului, ci se supun
nedreptăţii: mânie şi furie. (Romani 2.6-8)
Cea mai stăruitoare şi urgentă întrebare este: ce faci tu pentru ceilalţi? (Martin Luther King)
Cele trei lucruri esenţiale pentru a înfăptui ceva care să merite osteneală sunt munca stăruitoare, perseverenţa şi bunul simţ. (Thomas Alva Edison)
Cu acest Trup S-a şi înălţat la cer, mai presus de toată începătoria şi stăpânia şi puterea şi domnia şi decât
tot numele ce se numeşte, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor, şi şade împreună cu Dumnezeu
şi Tatăl, acum şi în veacurile nesfârşite, după ce a străbătut cerurile şi a ajuns mai presus de toate. Şi
iarăşi va Să vină ca să prefacă şi să preschimbe totul şi ca să mântuiască sufletele şi trupurile noastre,
cum am crezut şi credem şi stăruim pururea să credem. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă; dacă unul învaţă, să se sârguiască în învăţătură; dacă îndeamnă, să
fie la îndemnare; dacă împarte altora, să împartă cu firească nevinovăţie; dacă stă în frunte, să fie cu
tragere de inimă; dacă miluieşte, să miluiască cu voie bună! (Romani 12.7, 8)
Dar ei stăruiau, cerând cu strigăte mari ca El să fie răstignit, şi strigătele lor au biruit. Deci Pilat a hotărât
să se împlinească cererea lor. (Luca 23.23, 24)
De ce dar poporul acesta, Ierusalime, stăruie în rătăcire? De ce ţine tare la minciună şi nu vrea să se
întoarcă? (Ieremia 8.5)
El porunceşte zăpezii: "Cazi pe pământ ", şi ploilor îmbelşugate: "Stăruiţi cu putere!" (Iov 37.6)
În anul întâi al domniei lui - eu, Daniel, am citit în cărţi numărul de şaptezeci de ani, pentru care a fost cuvântul Domnului către proorocul Ieremia, ani care trebuia să se împlinească de la dărâmarea Ierusalimului.
Şi mi-am îndreptat faţa către Domnul Dumnezeu, stăruind în rugăciune şi în rugi fierbinţi, cu post, sac
şi cenuşă. Şi m-am rugat Domnului Dumnezeu şi m-am mărturisit şi am zis: "O, Doamne, Dumnezeule
cel mare şi minunat, Care păzeşti legământul şi îndrumarea pentru cei ce Te iubesc pe Tine şi iau
aminte la poruncile Tale! (Daniel 9.2-4)
Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, în Duhul,

262/782
tot felul de rugăciuni şi de cereri, şi întru aceasta priveghind cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi
sfinţfii. (Efeseni 6.17, 18)
Omul de viţă bună sfătuieşte cele cuviincioase şi stăruieşte în cuviinţa lui. (Isaia 32.8)
Orice om poate greşi, dar numai cel fără minte stăruie în greşeală. (Cicero)
Rugăciunea stăruitoare 4.9, 9.10
Se cuvine ca atunci când ne aflăm în dureri să ne rugăm pentru întelegerea bolii noastre, pentru suportarea
cu răbdare şi pentru izbăvirea de ea dacă aşa este voia sfântă a lui Dumnezeu. Este bine, de asemenea,
să cerem şi altora să se roage pentru noi şi în special preoţilor, pentru că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului, aşa cum putem citi în Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iacob.
(Sfântul Ioan de Kronstadt)
Stăruinţa în rugăciune 3.6
Şi binevestind cetăţii aceleia şi făcând ucenici mulţi, s-au înapoiat la Listra, la Iconiu şi la Antiohia, întărind
sufletele ucenicilor, îndemnându-i să stăruie în credinţă şi (arătându-le) că prin multe suferinţe trebuie
să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu. Şi hirotonindu-le preoţi în fiecare biserică, rugându-se cu postiri,
i-au încredinţat pe ei Domnului în Care crezuseră. (Faptele Apostolilor 14.21-23)
Şi mi-am îndreptat faţa către Domnul Dumnezeu, stăruind în rugăciune şi în rugi fierbinţi, cu post, sac şi
cenuşă. (Daniel 9.3)
Trebuie să punem şi diagnoza gândurilor pătimaşe, prin care se săvârşeşte păcatul. Gândurile în care se cuprind toate păcatele, sunt opt: al lăcomie pântecelui, al desfrânării, a iubirii de argint, al mâniei, al întristării, al trândăviei, al slavei deşarte şi al mândriei. Ca aceste opt gânduri să ne tulbure, sau ca să nu ne tulbure, nu atârnă de noi. Dar ca să stăruiască, sau ca să nu stăruiască, sau ca să stârnească patimile,
sau ca să nu le stârnească, atârnă de noi. (Sfântul Ioan Damaschin)
A stârni/ Apoi s-a întors Moise în tabără împreună cu bătrânii lui Israel. Atunci s-a stârnit vânt de la Domnul, a adus prepeliţe dinspre mare şi le-a presărat împrejurul taberei cale de o zi într-o parte şi cale de o zi în
cealaltă parte împrejurul taberei, strat gros aproape de doi coţi de la pământ. Atunci s-a sculat poporul şi toată ziua şi toată noaptea aceea şi toată ziua următoare au adunat prepeliţe; şi cine a adunat puţin, tot a adunat zece coşuri şi le-au întins împrejurul taberei. Dar carnea era încă în gura lor şi nu isprăviseră încă de mâncat, când se aprinse mânia Domnului asupra poporului, şi a lovit Domnul
poporul cu bătaie foarte mare. (Numerii 11.30-33)
Dar Domnul a ridicat un vânt năpraznic pe mare şi o furtună puternică s-a stârnit, încât corabia era gata să
se sfărâme. Corăbierii s-au înfricoşat şi au strigat fiecare către dumnezeul său şi au aruncat în mare încărcătura corăbiei ca să se uşureze. Dar Iona se coborâse în fundul corăbiei, se culcase şi adormise. Atunci
s-a apropiat de el cârmaciul corăbiei, şi i-a zis: "Pentru ce dormi? Scoală-te şi strigă către Dumnezeul
tău, poate El Îşi va aduce aminte de noi, ca să nu pierim!" (Iona 1.4-6)
Dracii au un rol deosebit în stârnirea poftelor. 2.10
Eu sunt Domnul Dumnezeul Care stârnesc marea şi face să mugească valurile ei; Domnul Savaot este numele Lui. (Isaia 51.15)
Iar Iosif şi mama Lui se mirau de ceea ce se vorbea despre Prunc. Şi i-a binecuvântat Simeon şi a zis către
Maria, mama Lui: Iată, Acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora din Israel şi ca un semn
care va stârni împotriviri. Şi prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe
inimi. (Luca 2.33-35)
Iarăşi a grăit Domnul cu Moise şi cu Aaron şi a zis: "Luaţi-vă câte o mână plină de cenuşă din cuptor şi s-o
arunce Moise spre cer înaintea lui Faraon şi a slujitorilor lui. Şi se va stârni pulbere în tot pământul
Egiptului şi vor fi pe oameni şi pe vite răni şi băşici usturătoare în toată ţara Egiptului". (Ieşirea 9.8, 9)
Linguşirea câştigă prieteni, iar adevărul stârneşte ură. (Terenţiu)
Nu sfârşise vorba bine şi altul a sosit şi a spus: "Feciorii tăi şi fetele tale mâncau şi beau vin în casa fratelui
lor mai mare, şi iată că un vânt puternic s-a stârnit dinspre pustiu şi a izbit în cele patru colţuri ale casei
şi casa s-a prăbuşit peste tineri şi ei au murit. Şi am scăpat numai eu singur şi am venit să-ţi dau de veste". Atunci Iov s-a sculat şi-a sfâşiat veşmântul, s-a ras pe cap şi, căzând la pământ, s-a închinat, şi a
rostit: "Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în pământ! Domnul a dat, Domnul
a luat; fie numele Domnului binecuvântat!" Şi întru toate acestea, Iov nu a păcătuit şi nu a rostit nici un
cuvânt de hulă împotriva lui Dumnezeu. (Iov 1.18-22)
Şi ieşind de la Faraon, Moise s-a rugat lui Dumnezeu, şi Domnul a stârnit vânt puternic de la apus şi aces-
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ta a dus lăcustele şi le-a aruncat în Marea Roşie şi n-a rămas nici o lăcustă în tot pământul Egiptului.
(Ieşirea 10.18, 19)
Trebuie să punem şi diagnoza gândurilor pătimaşe, prin care se săvârşeşte păcatul. Gândurile în care se cuprind toate păcatele, sunt opt: al lăcomie pântecelui, al desfrânării, a iubirii de argint, al mâniei, al întristării, al trândăviei, al slavei deşarte şi al mândriei. Ca aceste opt gânduri să ne tulbure, sau ca să nu ne tulbure, nu atârnă de noi. Dar ca să stăruiască, sau ca să nu stăruiască, sau ca să stârnească patimile, sau
ca să nu le stârnească, atârnă de noi. (Sfântul Ioan Damaschin)
A stârpi/ Că Domnul iubeşte judecata şi nu va părăsi pe cei cuvioşi ai Săi; în veac vor fi păziţi. Iar cei fără de lege
vor fi izgoniţi şi seminţia necredincioşilor va fi stârpită. (Psalmi 36.28)
Ce puneţi la cale împotriva Domnului? El îi va stârpi cu totul, fiindcă urgia nu vine de două ori.(Naum 1.9)
Dar ochiul Meu nu s-a îndurat să-i piardă şi nu i-am stârpit în pustiu. (Iezechiel 20.17)
Dumnezeu este liman din vremi străvechi; căci cu braţul Lui cel veşnic El te sprijină şi din faţa ta gonind
vrăjmaşii, zice: "Stârpeşte-i!" (Deutoronomul 33.27)
Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul
Tău. (Psalmi 142.12)
Fericit este acela care a putut să stârpescă lăcomia, rădăcina viciilor. Acesta în chip sigur nu se va teme
de cântarul judecăţii de apoi. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Iată ziua Domnului, ea vine aprigă, mânioasă şi întărâtată la mânie ca să pustiiască pământul şi să
stârpească pe păcătoşi de pe el. (Isaia 13.9)
Înmulţirea binelui în viaţa noastră poate duce la stârpirea răului. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
A stinge/ Beţia este demon de bunăvoie, băgat în suflete de către plăcere. Beţia este mama păcatului şi vrăjmaşa virtuţii. Face fricos pe cel viteaz, desfrânat pe cel înfrânat, nu ştie de dreptate şi ucide chibzuinţa. După
cum apa stinge focul, aşa şi vinul, nemăsurat, întunecă mintea. (Sfântul Vasile cel Mare)
Cel ce blesteamă pe tatăl său şi pe mama sa stinge sfeşnicul în mijlocul întunericului. (Solomon 20.20)
Firea aţâţă poftele, dar, pe măsură ce creşte asceza, ea le şi stinge. (Patericul)
Lacrimile sunt în stare să stingă şi focul iadului. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nu e nimic mai tare decât blândeţea. După cum apa aruncată pe foc a stins de multe ori focul, tot aşa şi un
cuvânt spus cu blândeţe, stinge o mânie mai aprinsă decât cuptorul şi îndoit ne este câştigul. Câştigăm
prin aceea că ne-am purtat cu blândeţe şi prin aceea că slobozim de tulburare mintea fratelui nostru
punând capăt mâniei……. Căci ce este apa pentru foc, aceea e blândeţea şi bunătatea pentru mânie.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Postul a stins puterea focului. 2.9
Trecutul e noaptea – iar amintirile, candele care cu vremea se sting. (Octavian Goga)
Un suflet trist este un suflet cu luminile stinse. (Părintele Arsenie Boca)
Unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge. (Marcu 9.44)
A străbate/ Acceptarea, toleranţa şi iertarea sunt lecţiile ce ne străbat întreaga viaţă. (Jessica Lange)
Cărţile, ca şi proverbele, dovedesc valoare prin pecetea şi stima timpurilor pe care le-au străbătut.
(Sir William Temple)
Ce este omul că-ţi aminteşti de el? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el? Micşoratu-l-ai pe dânsul cu puţin faţă de îngeri, cu mărire şi cu cinste l-ai încununat pe el. Pusu-l-ai pe dânsul peste lucrul mâinilor
Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui. Oile şi boii, toate; încă şi dobitoacele câmpului; păsările
cerului şi peştii mării, cele ce străbat cărările mărilor. (Psalmi 8.4-8)
Cine a lăsat slobod asinul sălbatic şi l-a dezlegat de la iesle? I-am dat pustiul ca să-l locuiască şi pământul sărat i l-am hărăzit ocol; el îşi bate joc de zarva oraşelor; el nu aude strigătele nici unui stăpân;
el străbate munţii, locul său de păşune, şi umblă după orişice verdeaţă. (Iov 39.5-8)
Cu puterea Lui El a despicat marea şi cu înţelepciunea Lui a sfărâmat furia ei. Suflarea Lui înseninează
cerurile şi mâna Lui străpunge şarpele fugar! Şi dacă acestea sunt marginile din afară ale înfăptuirilor
Sale, cât de puţin lucru este ceea ce străbate până la noi! Dar tunetul puterii Sale, cine ar putea
să-l înţeleagă?" (Iov 26.12-14)
Iar lui Iosua i-am poruncit şi am zis: Ochii tăi au văzut tot ceea ce a făcut Domnul Dumnezeul vostru cu
aceşti doi regi; tot aşa va face Domnul şi cu toate ţările ce le vei străbate tu. Nu te teme de ele, că
Domnul Dumnezeul vostru Însuşi se va lupta pentru voi. (Deutoronomul 3.21, 22)
Puneţi-vă inimile voastre întru puterea lui şi străbateţi palatele lui, ca să povestiţi neamului ce vine, că
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Acesta este Dumnezeu, Dumnezeul nostru în veac şi în veacul veacului; El ne va paşte pe noi în veci.
(Psalmi 47.12, 13)
A străpunge/ Binecuvântată să fie între femei Iaela, femeia lui Heber Cheneul! Binecuvântată fie între femeile ţării. Sisera i-a cerut apă; ea i-a dat lapte; în cupă scumpă i-a dat cel mai bun lapte. Cu stânga a apucat ţăruşul, iar cu dreapta ciocan greu de lucrător. Cu ciocanul a zdrobit lui Sisera capul, cu ţăruşul i-a
străpuns tâmpla. Atunci a căzut îndată la picioarele ei şi acolo a rămas. Căzut-a la picioarele ei şi
nu s-a mai sculat. Unde a căzut, acolo a rămas zdrobit. (Judecători 5.24-27)
Că iubirea de argint este rădăcina tuturor relelor şi cei ce au poftit-o cu înfocare au rătăcit de la credinţă, şi s-au străpuns cu multe dureri. (II Timotei 6.10)
Creativitatea înseamnă străpungerea lumescului pentru a găsi minunatul. (Bill Moyers)
Dar El a luat asupră-Şi durerile noastre şi cu suferinţele noastre S-a împovărat. Şi noi Îl socoteam pedepsit, bătut şi chinuit de Dumnezeu, dar El fusese străpuns pentru păcatele noastre şi zdrobit pentru fărădelegile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră şi prin rănile Lui noi toţi ne-am
vindecat. (Isaia 53.4, 5)
Doresc mai degrabă să mor stăpân pe credinţa liberă a cugetului meu decât să vieţuiesc rob, încătuşat
de rătăcirea închinării la idoli. (Sfântul Sfinţit Mucenic Vasile preotul din Ancira, străpuns cu
ţepuşe înroşite în foc, la porunca împăratului Iulian Apostatul)
Lupta contra lui Saul ajunsese cumplită şi arcaşii îl loviră pe acesta, rănindu-l greu. Atunci a zis Saul
purtătorului său de arme: “Trage-ţi sabia şi mă străpunge cu ea, ca să nu vină aceşti netăiaţi împrejur să mă ucidă şi să-şi bată joc de mine". Purtătorul de arme însă n-a voit, căci se temea cumplit.
Atunci Saul şi-a luat sabia şi s-a aruncat în ea. Văzând purtătorul de arme că Saul a murit, s-a aruncat şi el în sabia sa şi a murit cu el. Aşa a murit în ziua aceea Saul şi cei trei fii ai lui şi purtătorul de
arme al său, precum şi toţi oamenii lui. (I Regi 31.3-6)
Nici de glasul trâmbiţei, nici de răsunetul cuvintelor despre care cei ce îl auzeau s-au rugat să nu li se
mai grăiască, deoarece nu puteau să sufere porunca: "Chiar dacă şi fiară de s-ar atinge de munte, să
fie ucisă cu pietre, sau să fie străpunsă cu săgeata", şi atât de înfricoşătoare era arătarea, încât
Moise a zis: "Sunt înspăimântat şi mă cutremur!". (Evrei 12.19-21)
Străpunge cu frica Ta trupul meu, că de judecăţile Tale m-am temut. (Psalmi 118.120)
Străpuns-au mâinile mele şi picioarele mele. Numărat-au toate oasele mele, iar ei priveau şi se uitau la
mine. Împărţit-au hainele mele loruşi şi pentru cămaşa mea au aruncat sorţi. (Psalmi 21.18-20)
Suflarea Lui înseninează cerurile şi mâna Lui străpunge şarpele fugar! (Iov 26.13)
A strânge/ Când doi oameni se sărută, lumea trece pe lângă ei, când doi oameni se bat, lumea se strânge în jurul lor.
(Christian Hebbe)
Cel care cinsteşte pe tată se va curăţi de păcat. Şi ca acel care strânge comori, aşa este cel care cinsteşte pe mama sa. Cel care cinsteşte pe tată se va veseli de fii şi în ziua rugăciunii sale va fi auzit.
(Ecclesiasticul 3.3-5)
Cu o putere năpraznică, Dumnezeu mă tine de haină şi mă strânge de gât ca gulerul cămăşii. Mi-a dat
brânci în noroi şi am ajuns să fiu la fel cu praful şi cu cenuşa. (Iov 30.18, 19)
Du-te, leneşule, la furnică şi vezi munca ei şi prinde minte! Ea, care nu are nici mai-mare peste ea, nici îndrumător, nici sfătuitor, îşi pregăteşte de cu vară hrana ei şi îşi strânge la seceriş mâncare. Sau mergi
la albină şi vezi cât e de harnică şi ce lucrare iscusită săvârşeşte. Munca ei o folosesc spre sănătate şi
regii şi oamenii de rând. Ea e iubită şi lăudată de toţi, deşi e slabă în putere, dar e minunată cu
iscusinţa. (Solomon 6.6-8)
Iată, cu palma ai măsurat zilele mele şi statul meu ca nimic înaintea Ta. Dar toate sunt deşertăciuni; tot
omul ce viază. Deşi ca o umbră trece omul, dar în zadar se tulbură. Strânge comori şi nu ştie cui
le adună pe ele. (Psalmi 38.7-10)
Nu fi ca un cal şi ca un catâr, la care nu este pricepere; cu zăbală şi cu frâu fălcile lor voi strânge ca să
nu se apropie de tine. (Psalmi 31.10)
Postiţi post sfânt, strângeţi obşte de prăznuire, adunaţi pe bătrâni, pe toţi locuitorii ţării în templul Dumnezeului vostru şi strigaţi către Domnul rugându-L: "O, ce zi! Căci aproape este ziua Domnului şi vine ca o pustiire de la Cel Atotputernic. Oare nu ni s-a luat hrana de sub ochii noştri, bucuria şi veselia din templul Dumnezeului nostru? … (Ioil 1.14-20)
Şi strângând Pavel grămadă de găteje şi punându-le în foc, o viperă a ieşit de căldură şi s-a prins de mâ-
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na lui. Şi când locuitorii au văzut vipera atârnând de mâna lui, ziceau unii către alţii: Desigur că ucigaş
este omul acesta, pe care dreptatea nu l-a lăsat să trăiască, deşi a scăpat din mare. Deci el, scuturând vipera în foc, n-a pătimit niciun rău. Iar ei aşteptau ca el să se umfle, sau să cadă deodată mort.
Dar aşteptând ei mult şi văzând că nu i se întâmplă nimic rău, şi-au schimbat gândul şi ziceau că el
este un zeu. (Faptele Apostolilor 28.3-6)
Trebuie să strângi pietrele care ţi se aruncă. Sunt începutul unui piedestal. (Hector Berlioz)
Trebuie să te constrângi, să te chinui, să nu-L iubeşti pe Dumnezeu. 9.19
Unui om bogat i-a rodit din belsug ţarina. Şi el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n-am unde să adun
roadele mele? Şi a zis: Aceasta voi face: Voi strica jitniţele mele şi mai mari le voi zidi şi voi strânge
acolo tot grâul şi bunătăţile mele. …. Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această noapte vor cere de
la tine sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi? Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună comori
sieşi şi nu se îmbogăţeşte în Dumnezeu. (Luca 12.16-21)
A sufla/ Căci răsuflarea vieţii, care l-a făcut pe om fiinţă vie este una, iar duhul dătător de viaţă este altul, Cel ce-l
face pe om fiinţă duhovnicească. [Sfântul Irineu de Lugdunum(Lyon)]
Iar oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le îndeplineşte, asemăna-se-va bărbatului nechibzuit care şi-a
clădit casa pe nisip. Şi a căzut ploaia şi au venit râurile mari şi au suflat vânturile şi au izbit casa aceea,
şi a căzut. Şi căderea ei a fost mare. (Matei 7.26, 27)
Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre
în împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este; şi ce este născut din Duh, duh este. Nu te
mira că ţi-am zis: Trebuie să vă naşteţi de sus. Vântul suflă unde voieşte şi tu auzi glasul lui, dar nu ştii
de unde vine, nici încotro se duce. Astfel este cu oricine e născut din Duhul. A răspuns Nicodim şi i-a
zis: Cum pot să fie acestea? Iisus a răspuns şi i-a zis: Tu eşti învăţătorul lui Israel şi nu cunoşti acestea?
(Ioan 3.5-10)
În mâna Lui El ţine viaţa a tot ce trăieşte şi suflarea întregii omeniri. (Iov 12.10)
Mânia care lucrează într-un suflet fără discernământ, e asemenea unei flăcări, care sub suflarea unui vânt
puternic arde şi nimiceşte ogorul inimii. (Sfântul Ioan Scărarul)
Nelegiuirea ta insuflă gura ta şi tu împrumuţi vorbirea ta de la cei vicleni. (Iov 15.5)
Rugăciunea, răsuflarea omului duhovnicesc. 4.3
Suflarea Lui înseninează cerurile şi mâna Lui străpunge şarpele fugar! (Iov 26.13)
Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet,
ca de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Şi li s-au arătat, împărţite,
limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei. Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să
vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi.(Faptele Apostolilor 2.1-4)
Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt; cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi
cărora le veţi ţine, vor fi ţinute. (Ioan 20.22, 23)
Vântul suflă către miazăzi, vântul se întoarce către miazănoapte şi, făcând roate-roate, el trece neîncetat prin
cercurile sale. (Ecclesiastul 1.6)
A suna/ Atunci a auzit Adonia de aceasta şi toţi cei chemaţi ai lui, tocmai când isprăviseră de mâncat; iar Ioab, auzind sunetul de trâmbiţe, a zis: "Ce este acest zgomot de care răsună cetatea?" (III Regi 1.41)
Cornul sună pentru voi, locuitori din Şafir. şi din cetatea lor nu ies cei din Taanan. Plângere se aude în BetHaeţel, căci veţi fi lipsiţi de sprijin. (Miheia 1.11)
Cuvântul sună, fapta tună! (Sfinţii Părinţi)
De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval
răsunător. Şi de aş avea darul proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea
atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Şi de aş împărţi toată avuţia
mea şi de aş da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte.
(I Corinteni 13.1-3)
Foc! Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac şi al lui Iacov, nu dumnezeul filosofilor şi al înţelepţilor! ( Aceste
cuvinte au fost scrise pe o bucată de hârtie, găsită cusută în căptuşeala hainei lui Blaise Pascal,
după moartea sa, şi sună pentru noi ca un scurt testament)
În urma fulgerului, vine un muget prelung. El tună cu glasul Lui zguduitor, El nu mai împiedică fulgerele cât
timp glasul Lui răsună. (Iov 37.4)
La oblânc îi sună tolba cu săgeţi; fulgere aruncă suliţa şi lancea. (Iov 39.23)
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Lăudaţi-L pe El în chimvale bine răsunătoare; lăudaţi-L pe El în chimvale de strigare. (Psalmi 150.5)
Măreţia omului este reală, atunci când el îşi cunoaşte limitele. Cel care rezistă tendinţelor de mărire, acela
este corect situat în existenţă şi stăpân pe însuşirile sale spirituale. Fericit este cel care nu se evaluează
pe sine în săvârşirea faptelor sale bune, sau cel care nu se socoteşte pe sine a fi lucrat ceva demn de laudă. Aceasta este adevărata smerenie; orgoliul, în schimb, pretinde recunoaşterea meritelor, a reuşitelor,
ca fiind proprii, fără a le atribui ajutorului dat de Dumnezeu. “Sunt smerit, dar vreau să se ştie!”, sună un
cuvânt care revendică dobândirea unei virtuţi întotdeauna discrete, niciodată atinsă, atunci când
proclami că o deţii. (Blaise Pascal)
Sună din trâmbiţe şi totul e gata, dar nimeni nu va merge la război, pentru că mânia Mea este împotriva a
toată mulţimea lor. (Iezechiel 7.14)
Sună oare trâmbiţa în cetate fără ca poporul să nu se înspăimânte? Se întâmplă vreo nenorocire în cetate
fără ca Domnul să nu o fi pricinuit? (Amos 3.6)
Şi iată, noi avem în fruntea noastră pe Dumnezeu şi pe preoţii Lui şi trâmbiţele cele răsunătoare, ca să răsune cu vuiet mare împotriva voastră. Fii ai lui Israel, să nu vă luptaţi cu Domnul Dumnezeul părinţilor
voştri, că nu veţi avea nici un spor". (II Paralipomena 13.12)
Un om, în general, are două motive pentru a face un lucru. Unul care sună bine şi unul real.
(John Pierpoint Morgan)
A supune/ A asculta înseamnă a te supune. (Stendhal)
Cea mai mare înşelătorie căreia îi sunt supuşi oamenii se trage din propriile lor opinii.(Leonardo da Vinci)
Dacă Dumnezeu există, şi eu cred, câştig viaţa veşnică, supunându-mă Bisericii. Dacă Dumnezeu
nu există, nu am pierdut nimic. (Blaise Pascal)
Oare nu lui Dumnezeu se va supune sufletul meu? Că de la El este mântuirea mea; (Psalmi 61.1)
Păstrează trupul acesta curat şi nepătat, ca duhul care locuieşte în el să dea mărturie de el şi să fie îndreptăţit trupul tău. Vezi să nu se suie la inima ta gândul că trupul acesta este stricăcios şi să-l supui vreunei
întinăciuni. Dacă-ţi întinezi trupul, întinezi şi Duhul cel Sfânt, iar dacă întinezi trupul nu vei trăi.
(Herma, autorul scrierii “Păstorul”)
Stăpânul prea aspru are sclavi nesupuşi. (Proverb turcesc)
Sunt un om liber şi fac ce vreau, nu mă tem de oameni! (După 12 ani de temniţă, întrebat dacă se supune
orânduirii comuniste, părintele Iustin Pârvu a răspuns: Sunt un om liber şi fac ce vreau, nu mă tem
de oameni! Acest cuvânt l-a costat alţi 5 ani de temniţă grea.)
Supune-te Domnului şi roagă-L pe El; nu râvni după cel ce sporeşte în calea sa, după omul care face nelegiuirea. (Psalmi 36.7)
Supunem trupul la chinul înfrânării, ca să putem ajunge prin acest post la curăţia inimii.
(Sfântul Ioan Casian)
Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: "Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi; şi stăpâniţi
peste peştii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietăţile ce se mişcă pe
pământ şi peste tot pământul!" (Facerea 1.28)
Şi s-au înfricoşat cu frică mare şi ziceau unul către altul: Cine este oare, Acesta, că şi vântul şi marea I se
supun? (Marcu 4.41)
A susţine/ Chiar şi atunci când este susţinută de cincizeci de oameni, o prostie tot prostie rămâne. (Anatole France)
Dar, ca să nu te ostenesc mai mult, te rog să ne asculţi, pe scurt, cu bunăvoinţa ta. Căci am aflat pe omul
acesta ca o ciumă şi urzitor de răzvrătiri printre toţi iudeii din lume, fiind căpetenia eresului nazarinenilor,
care a încercat să pângărească şi templul şi pe care l-am prins şi am voit să-l judecăm după legea noastră. Dar venind Lysias comandantul l-a scos cu de-a sila din mâinile noastre, poruncind pârâşilor lui să
vină la tine. De la el vei putea, cercetând tu însuţi, să cunoşti toate învinuirile aduse de noi. Iar iudeii împreună susţineau, zicând că acestea aşa sunt. Şi, procuratorul făcându-i semn să vorbească, Pavel a
răspuns: Fiindcă ştiu că de mulţi ani eşti judecător acestui neam, bucuros vorbesc pentru apărarea mea.
(Faptele Apostolilor 24.4-10)
E mai uşor să practici virtutea decât să susţii ipocrizia. (Jean Antoine Petit Senn)
Iar el s-a lepădat, zicând: Femeie, nu-L cunosc. Şi după puţin timp, văzându-l un altul, i-a zis: Şi tu eşti dintre ei. Petru însă a zis: Omule, nu sunt. Iar când a trecut ca un ceas, un altul susţinea zicând: Cu adevărat şi acesta era cu El, căci este galileian. Şi Petru a zis: Omule, nu ştiu ce spui. Şi îndată, încă vorbind
el, a cântat cocoşul. Şi întorcându-Se, Domnul a privit spre Petru; şi Petru şi-a adus aminte de cuvân-
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tul Domnului, cum îi zisese că, mai înainte de a cânta cocoşul astăzi, tu te vei lepăda de Mine de trei ori.
Şi ieşind afară, Petru a plâns cu amar. (Luca 22.57-62)
În general, inteligenţa noastră nu este garantul opiniilor pe care le împărtăşim. (Leonhard Euler)
Lupta este vitalitatea care susţine viaţa. (Morihei Ueshiba)
Nu avem nevoie de minuni în viaţa noastră pentru a ne mântui. Credinţa ţine loc de minuni şi chiar face câte odată să se întâmple minuni fără să ne dăm seama. Origen susţinea acest lucru spunând că mereu se deschid ochii celor orbi duhovniceşte şi urechile oamenilor surzi faţă de virtute.
Orice societate bazată pe dominare susţine violenţa. (Bell Hooks)
Orice ziar este o tarabă unde se vând publicului vorbele care-i sunt pe plac. Dacă ar exista un ziar al cocoşaţilor, ar dovedi de dimineaţă până seara frumuseţea, minunăţia, necesitatea cocoşaţilor.
Un ziar nu mai e făcut să lumineze lumea, ci ca să-i susţină părerile. (Honoré de Balzac)
Perseverenţa este obiceiul succesului dobândit prin muncă susţinută. (Herbert Harris)
Rugăciunea este susţinătoarea întregii lumi. (Sfântul Ioan Scărarul)
Speranţa este stâlpul care susţine lumea. Speranţa este visul omului treaz. (Plinius cel Bătrân)
Sufletul are iluzii, precum pasărea are aripi; e ceea ce îl susţine. (Victor Hugo)
Vom putea goni din noi patima ucigătoare numai dacă, susţinuţi de speranţa celor viitoare şi de contemplarea fericirii făgăduite, vom păstra mintea noastră stăpânită de o necontenită meditaţie spirituală.
(Sfântul Ioan Casian)
A şterge/ Ai curaj! Şterge-ţi ochii! Adesea, căderea e un mijloc de a te ridica mai sus. (William Shakespeare)
Altfel, ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori, de la întemeierea lumii; ci acum, la sfârşitul veacurilor,
S-a arătat o dată, spre ştergerea păcatului, prin jertfa Sa. (Coloseni 9.26)
Căci Mielul, Cel ce stă în mijlocul tronului, îi va paşte pe ei şi-i va duce la izvoarele apelor vieţii şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor. (Apocalipsa 7.17)
Cel ce biruieşte va fi astfel îmbrăcat în veşminte albe şi nu voi şterge deloc numele lui din cartea vieţii şi
voi mărturisi numele lui înaintea părintelui Meu şi înaintea îngerilor Lui. (Apocalipsa 3.5)
Deci Maria, luând o litră cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Iisus şi le-a şters cu părul
capului ei, iar casa s-a umplut de mirosul mirului. (Ioan 12.3)
Diavolul este un foarte bun contabil. Nu pierde nimic din catastiful lui, nu-i scapă niciun amănunt, însă Dumnezeu nu este un bun contabil. Registrelele Lui sunt pline de ştersături. (Părintele Nicolae Steinhardt)
Eu, Eu sunt Acel Care şterge păcatele tale şi nu Îşi mai aduce aminte de fărădelegile tale. (Isaia 43.25)
Există o linie subţire între geniu şi nebunie. Iar eu am şters această linie. (Oscar Levant)
Iar această mântuire prin apă închipuia botezul, care vă mântuieşte astăzi şi pe voi, nu ca ştergere a necurăţiei trupului, ci ca deschiderea cugetului bun către Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos, Care,
după ce S-a suit la cer, este de-a dreapta lui Dumnezeu, şi se supun Lui îngerii şi stăpâniile şi puterile.
(I Petru 3.21, 22)
Iar pe voi care eraţi morţi, în fărădelegile şi în netăierea împrejur a trupului vostru, v-a făcut vii, împreună
cu Sine, iertându-ne toate greşealele; ştergând zapisul ce era asupra noastră, care ne era potrivnic
cu rânduielile lui, şi l-a luat din mijloc, pironindu-l pe cruce. (Coloseni 2.13, 14)
În tinereţile sale, oare n-a omorât pe uriaş? Şi n-a şters ocara din neam aruncând cu praştia piatra care a
doborât semeţia lui Goliat? (Ecclesiasticul 47.4)
Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. (Psalmi 50.10)
Lacrimile invizibile sunt cel mai greu de şters. (Terri Guillemets)
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.
Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o
cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. (Psalmi 50.1-4)
Nimeni din cei care nu şi-au şters aici pe pământ păcatele, nu poate scăpa dincolo de pedeapsă; ci după
cum cei din închisori sunt duşi cu lanţurile lor la tribunal, tot aşa toate sufletele, când pleacă de aici,
sunt duse la înfricoşătorul scaun de judecată, având în jurul lor fel de fel de lanţuri de păcate.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Răzbunarea e o pată greu de şters de-a lungul vieţii. (Lope de Vega)
S-a sculat de la Cină, S-a dezbrăcat de haine şi, luând un ştergar, S-a încins cu el. După aceea a turnat
apă în vasul de spălat şi a început să spele picioarele ucenicilor şi să le şteargă cu ştergarul cu care era
încins. A venit deci la Simon Petru. Acesta I-a zis: Doamne, oare Tu să-mi speli mie picioarele? A răs-
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puns Iisus şi i-a zis: Ceea ce fac Eu, tu nu ştii acum, dar vei înţelege după aceasta. Petru I-a zis: Nu-mi
vei spăla picioarele în veac. Iisus i-a răspuns: Dacă nu te voi spăla, nu ai parte de Mine. Zis-a Simon
Petru Lui: Doamne, spală-mi nu numai picioarele mele, ci şi mâinile şi capul. Iisus i-a zis: Cel ce a făcut
baie n-are nevoie să-i fie spălate decât picioarele, căci este curat tot. Şi voi sunteţi curaţi, însă nu toţi.
(Ioan 13.4-10)
Simon, răspunzând, a zis: Socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult. Iar El i-a zis: Drept ai judecat. Şi întorcându-se către femeie, a zis lui Simon: Vezi pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta şi apă pe picioare nu Mi-ai dat; ea însă, cu lacrimi, Mi-a udat picioarele şi le-a şters cu părul ei. (Luca 7.43-44)
Şi s-a întors Moise la Domnul şi a zis: "O, Doamne, poporul acesta a săvârşit păcat mare, făcându-şi
dumnezeu de aur. Rogu-mă acum, de vrei să le ierţi păcatul acesta, iartă-i; iar de nu, şterge-mă şi
pe mine din cartea Ta, în care m-ai scris!" (Ieşirea 32.31, 32)
A şti la scară umană poate fi folositor, dar în niciun caz mântuitor. (Petre Ţuţea)
A şti să iei o hotărâre este o mare artă.(Stendhal)
A şti să suferi înseamnă a putea iubi totul. (Vladimir Ghika)
A şti să taci, e o virtute mai mare decât a şti să vorbeşti. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
A şti/ A merge cu un prieten prin întuneric, este mult mai bine decât a merge singur prin lumină, pentru că un prieten
ştie să te asculte, poate să te ierte şi să te înţeleagă mai bine decât un necunoscut, atunci când îi greşeşti.
(Scriitoarea americană Helen Keller, născută oarbă şi surdă)
A ştiut să se umilească decât să spună adevărul. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului,
despre Iosif cel Tânăr, când a fost condamnat la închisoare)
Analfabetul viitorului nu va mai fi cel care nu ştie să citească, ci acela nu ştie să înţeleagă. (Alvin Toffler)
Aşteptarea este dureroasă. Uitarea este dureroasă. Dar cea mai mare suferinţă este aceea de a nu şti ce să
faci. (Paulo Coelho)
Beţia este demon de bunăvoie, băgat în suflete de către plăcere. Beţia este mama păcatului şi vrăjmaşa virtuţii.
Face fricos pe cel viteaz, desfrânat pe cel înfrânat, nu ştie de dreptate şi ucide chibzuinţa. După cum
apa stinge focul, aşa şi vinul, nemăsurat, întunecă mintea. (Sfântul Vasile cel Mare)
Botezul lui Ioan de unde a fost? Din cer sau de la oameni? Iar ei cugetau întru sine, zicând: De vom zice: Din
cer, ne va spune: De ce, dar, n-aţi crezut lui? Iar de vom zice: De la oameni, ne temem de popor, fiindcă
toţi îl socotesc pe Ioan de prooroc. Şi răspunzând ei lui Iisus, au zis: Nu ştim. Zis-a lor şi El: Nici Eu nu
vă spun cu ce putere fac acestea. (Matei 21.25-27)
Bună parte din vorbirea meşteşugită consistă în a şti cum să minţi. (Erasmus)
Ca să ştie urmaşii voştri că în corturi am aşezat Eu pe fiii lui Israel, când i-am scos din pământul Egiptului. Eu
sunt Domnul Dumnezeul vostru". (Leviticul 23.43)
Ca să ştii, dacă zăbovesc, cum trebuie să petreci în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui
viu, stâlp şi temelie a adevărului. (I Timotei 3.15)
Ca să te îndoieşti de linia dreaptă trebuie să ştii mai întâi din câte puncte este făcută. (Nichita Stănescu)
Că ştie Domnul calea drepţilor, iar calea necredincioşilor va pieri. (Psalmi 1.6)
Căci dacă nu ştie cineva să-şi rânduiască propria lui casă, cum va purta grijă de Biserica lui Dumnezeu?
Episcopul să nu fie de curând botezat, ca nu cumva, trufindu-se, să cadă în osânda diavolului.
(I Timotei 3.5, 6)
Căci, mai ales, spunea el, prin aceea se deosebeşte prietenul de linguşitor; unul vorbeşte numai ce ştie
că place, pe când celălalt nu ezită să spună şi cuvinte care supără. (Sfântul Vasile cel Mare)
Când îţi doreşti ceva, nu e foarte uşor. Trebuie să ştii ce vrei şi să tot încerci să-l obţii. (Taylor Hanson)
Când se va slobozi mintea de toată nădejdea din lumea văzută, să ştii că a murit în tine păcatul.
(Sfântul Isaia Pustnicul)
Când te găseşti în fundul prăpastiei să nu disperi, iar dacă ai ajuns pe vârful muntelui să nu ameţeşti. Şi să ştiţi
că această a doua primejdie, este mai mare decât cea dintâi. Pentru că, în fundul prăpastiei apelezi la
rugăciune ca izvor de putere. Când ai ajuns în vârful muntelui, uiţi de ea. (Mitropolitul Bartolomeu
Anania)
Când vezi vreun gând că-ţi făgăduieşte slava omenească, să ştii sigur că-ţi pregăteşte ruşine.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Ceea ce ştim este ca o picătură. Ceea ce nu ştim este ca un ocean. (Isaac Newton)
Cei lipsiţi de judecată nu ştiu că au binele în mâna lor, până ce-l scapă. (Sofocle)
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Cel ce cunoaşte adevărul nu se împotriveşte necazurilor, care vin asupra lui. Căci ştie că-l conduc pe om
spre frica de Dumnezeu. (Sfântul Marcu Ascetul)
Cel mândru, viclean, rău nu ştie să ceară iertare, nici să ierte. 10.4
Cele ce ţi se întâmplă să le primeşti ca bune, ştiind că nimic nu se face fără Dumnezeu.
(Din “Învăţăturile celor 12 Apostoli”)
Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie,
nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. (Matei 24.35, 36)
Cine a ştiut să trăiască, trebuie să ştie şi să moară. (Henryk Sienkiewicz)
Cine ştie să asculte are mai mulţi prieteni decât cel care vorbeşte. (Sfinţii Părinţi)
Copiii mei, acestea vi le scriu, ca să nu păcătuiţi, şi dacă va păcătui cineva, avem mijlocitor către Tatăl, pe
Iisus Hristos cel drept. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru păcatele
noastre, ci şi pentru ale lumii întregi. Şi întru aceasta ştim că L-am cunoscut, dacă păzim poruncile Lui.
(I Ioan 2.1-3)
Credem că ştim ce este pictura, dar numai pictorii mari ştiu. (Drieu La Rochelle)
Cu trupul, cu darul lui Dumnezeu mă simt curat, dar nu ştiţi ce luptă lăuntrică am. (Mitropolitul Catechin, la
spovedanie)
Cultura înseamnă să ştii ce s-a spus şi ce s-a gândit mai bun şi valoros în lume. (Matthew Arnold)
Cultura nu înseamnă să citeşti mult, nici să ştii multe; înseamnă să cunoşti mult. (Fernando Pessoa)
Cunosc un om în Hristos, care acum paisprezece ani - fie în trup, nu ştiu; fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie - a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Şi-l ştiu pe un astfel de om - fie în trup, fie în
afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie - Că a fost răpit în rai şi a auzit cuvinte de nespus, pe care nu se
cuvine omului să le grăiască. (II Corinteni 12.2-4)
Dacă nu ştii să ierţi, rămâi în braţele satanei. 10.4
Dacă oamenii ar şti cât de mult am muncit pentru a atinge măiestria, munca mea nu le-ar mai părea la fel de
minunată. (Michelangelo)
Dacă oamenii ar şti ce mare lucru este a fi în harul lui Dumnezeu, nu s-ar înspăimânta de nicio suferinţă şi ar
suporta în linişte orice durere, deoarece harul este rodul răbdării. (Sfânta Roza de Lima,
patroana Americii Latine, a statului Peru şi a Insulelor Filipine)
Dacă ştiaţi ce înseamnă: Milă voiesc iar nu jertfă, n-aţi fi osândit pe cei nevinovaţi. (Matei 12.7)
Dacă ştii să pui pe Dumnezeu în tot ce faci, Îl vei regăsi în tot ceea ce ţi se petrece. (Vladimir Ghika)
Dacă ştii să te bucuri de viaţă, nu-ţi este greu să păstrezi sentimentul de uimire. (Ray Bradbury)
Dacă taci atunci când trebuie să vorbeşti, să ştii că eşti fricos. (Abraham Lincoln)
Dacă vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea
lumea vă urăşte. (Ioan 15.18, 19)
Dacă vrei să te ştie Dumnezeu, fii după putinţă necunoscut printre oameni. (Avva Teognost)
Dar ca să ştiţi că putere are Fiul Omului pe pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogului: Scoală-te, ia-ţi patul
şi mergi la casa ta. Şi, sculându-se, s-a dus la casa sa. (Matei 9.6, 7)
De asemenea şi Duhul vine în ajutor slăbiciunii noastre, căci noi nu ştim să ne rugăm cum trebuie, ci Însuşi
Duhul Se roagă pentru noi cu suspine negrăite. Iar Cel ce cercetează inimile ştie care este dorinţa
Duhului, căci după Dumnezeu El Se roagă pentru sfinţi. (Romani 8.26, 27)
De obicei oamenii care ştiu puţin sunt foarte vorbăreţi, în timp ce aceea care ştiu multe spun puţin.
(Jean Jeacques Rousseau)
Deci adunaţi fiind ei, Pilat le-a zis: Pe cine voiţi să vi-l eliberez, pe Baraba sau pe Iisus, care se zice
Hristos? Că ştia că din invidie L-au dat în mâna lui. (Matei 27.17, 18)
Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Că după toate
acestea se străduiesc neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele. Căutaţi mai
întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă. (Matei 6.31-33)
Diavolul ştie că tinereţea este primăvara vieţii, atunci când toate lucrurile sunt noi şi că tinerii sunt cei mai vulnerabili. (Ezra Taft Benson)
Dumnezeu şi conştiinţa ştiu cele ascunse ale fiecăruia, deci prin aceasta să primim îndreptarea.
(Sfântul Marcu Ascetul)
E mare lucru să ştii să-ţi trăieşti viaţa. Majoritatea oamenilor doar există. (Oscar Wilde)
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Este minunat când te vizitează inspiraţia, însă scriitorul trebuie să ştie să acţioneze şi în restul timpului.
(Leonard Bernstein)
Este un lucru destul de dureros să te uiţi la propiile necazuri şi să ştii că tu ţi le-ai creat. (Sofocle)
Este un semn de nobleţe mentală să ştii să admiri ceea ce te depăşeşte. (Gabriel Liiceanu)
Eu spun adevărul. Şi ştiu despre ce vorbesc. De asta sunt o ameninţare. (Snoop Dogg)
Făţarnicilor! Faţa pământului şi a cerului ştiţi să o deosebiţi, dar vremea aceasta cum de nu o deosebiţi?
(Luca 12.56)
Fericirea la oamenii inteligenţi este cel mai rar lucru pe care-l ştiu. (Ernest Hemingway)
Fericirea nu depinde de ce eşti sau de ce ai, ci doar de ceea ce gândeşti. Mulţumirea aduce fericire chiar şi săracului, iar nemulţumirea aduce sărăcie chiar şi bogatului. Viitorul vine către noi bucăţică după bucăţică,
puţin câte puţin. Nu ştim niciodată ce ne aşteaptă, dar dacă păstrăm o atitudine pozitivă, va fi mereu
loc pentru o nouă şansă şi vom putea fi mulţumiţi. (Confucius)
Fericit e sufletul care zi şi noapte nu are în gândurile sale altă grijă decât a şti cum va sta în faţa
judecătorului. (Sfântul Vasile cel Mare)
Fiul meu, mănâncă miere, căci e bună şi un fagure de miere este dulce gurii tale. Să ştii că înţelepciunea este
la fel pentru sufletul tău; dacă o dobândeşti, ai un viitor, iar nădejdea ta nu este pierdută.
(Solomon 24.13, 14)
Fugiţi de desfrânare! Orice păcat pe care-l va săvârşi omul este în afară de trup. Cine se dedă însă desfrânării
păcătuieşte în însuşi trupul său. Sau nu ştiţi că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care este
în voi, pe care-L aveţi de la Dumnezeu şi că voi nu sunteţi ai voştri? (I Corinteni 6.18, 19)
Găseşte curajul de a fi tu însuţi, chiar dacă încă nu ştii cine eşti! (Paulo Coelho)
Iar Petru şi cei ce erau cu el erau îngreuiaţi de somn; şi deşteptându-se, au văzut slava Lui şi pe cei doi bărbaţi
stând cu El. Şi când s-au despărţit ei de El, Petru a zis către Iisus: Învăţătorule, bine este ca noi să fim aici
şi să facem trei colibe: una Ţie, una lui Moise şi una lui Ilie, neştiind ce spune. Şi, pe când vorbea el acestea, s-a făcut un nor şi i-a umbrit; şi ei s-au spăimântat când au intrat în nor. Şi glas s-a făcut din nor,
zicând: Acesta este Fiul Meu cel ales, de acesta să ascultaţi! (Luca 9.32-35)
Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să
intre în împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este; şi ce este născut din Duh, duh
este. Nu te mira că ţi-am zis: Trebuie să vă naşteţi de sus. Vântul suflă unde voieşte şi tu auzi glasul lui, dar nu ştii de unde vine, nici încotro se duce. Astfel este cu oricine e născut din Duhul. A
răspuns Nicodim şi i-a zis: Cum pot să fie acestea? Iisus a răspuns şi i-a zis: Tu eşti învăţătorul lui
Israel şi nu cunoşti acestea? (Ioan 3.5-10)
Inteligenţa este ceea ce foloseşti când nu ştii ce să faci. (Jean Piaget)
Întâi ştim că Dumnezeu este începutul, mijlocul şi sfârşitul oricărui bine; iar binele este cu neputinţă să
fie crezut şi săvârşit altfel decât în Hristos Iisus şi Duhul Sfânt. (Sfântul Marcu Ascetul)
Încearcă să ştii totdeauna ce vrei. (Paulo Coelho)
Între mândrie sau vanitate, pe de o parte, şi smerenie, despre care nici tu nici eu nu ştiu nimic, deci nu te pot
învăţa, se află un adăpost la jumătatea drumului. Acest loc, situat la jumătatea drumului dintre mândrie şi
smerenie, poartă numele de recunoştinţă. (Episcopul ortodox Antonie Blum din Londra)
Înţelepciunea înseamnă să ştii când nu poţi fi înţelept. (Paul Engle)
Înţelepciunea înseamnă să ştii unde să te opreşti, să ştii ce este permis şi ce e interzis. (Lev Tolstoi)
Înţelept nu este acela care ştie multe, ci acela ale cărui cunoştinţe sunt folositoare. (Eschil)
Înţeleptul nu spune ce ştie, iar prostul nu ştie ce spune. (Proverb turcesc)
Învăţaţi de la smochin pilda: Când mlădiţa lui se face fragedă şi înfrunzeşte, cunoaşteţi că vara este aproape.
Tot aşa şi voi, când veţi vedea împlinindu-se aceste lucruri, să ştiţi că El este aproape, lângă uşi.
(Marcu 13.28, 29)
Îţi faci semnul crucii, să-l faci corect, nu repezit, schilodit, aşa ca să nu se ştie ce înseamnă, ci un semn al crucii adevărat, lent, mare, de la frunte la piept, de la un umăr la celălalt. Concentrează-te bine, adună-ţi
toate gândurile şi întreaga ta persoană în acest semn. … (Romano Guardini, 8.7)
„La un moment dat, Dumnezeu a venit să mă caute, iar eu L-am primit. Am pus în paranteză tot ce ştiam
despre religii şi I-am încredinţat existenţa mea. Am hotărât să devin creştin, dar creştin-ortodox,
influenţat de Lossky şi de Părinţi, pe care acesta îi preda cu o mare claritate“, mărturisea adesea
Olivier Clément studenţilor, prietenilor sau jurnaliştilor, dar fără să omită trecutul său.
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(Ziarul Lumina din 23.12.2014)
Laudele şi ocările îl înnebunesc pe om pentru că îl fac să nu mai ştie cine este. (Părintele Savatie Baştovoi)
Luarea-aminte, ca discernământ, îl ajută pe om să-şi cunoască starea lăuntrică şi să ştie la ce treaptă a
ajuns, şi astfel să vadă limpede câtă cale a străbătut, şi câte îi mai rămâne de făcut până la
împărăţia cerurilor. (Sfinţii Părinţi)
Lumea e atât de tare ocupată cu aparenţa, încât prea puţin îi pasă de realitate. Nu te lăsa înşelat de aparenţe,
pentru că nu ştii niciodată cine este în faţa ta. Fereşte-te, cât vei trăi, să judeci oamenii după cum arată.
(Jean de La Fontaine)
Luxul este lupul de la uşă şi colţii săi sunt vanităţile şi orgoliile germinate de succes. Atunci când un artist îşi dă
seama de asta, el ştie unde este pericolul. (Tennesse Williams)
Mai bine e să nu ştii bine decât să ştii rău. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Mai curând sau mai târziu oamenii care gândesc şi care scriu conduc opina publică; iar opinia publică, după
cum ştiţi, conduce lumea. (Jean le Rond d’Alembert)
Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi. Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu ştie ce face stăpânul
său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut cunoscute.
(Ioan 15.13-15)
Mare este omul acela care ştie să-şi gestioneze timpul liber. (Aristotel)
Mulţi sunt lacomi să ştie când va avea loc următoarea eclipsă de lună, sau să afle ce este cu petele din soare,
dar de norii păcatului din viaţa lor nu se neliniştesc deloc. (Sadhu Sundar Singh, un vestit hindus
convertit la creştinism în secolul trecut)
Mulţi şi-au mărit nenorocirea din cauză că nu au ştiut să o suporte. Mai mult decât întâmplarea sau norocul,
le-a fost potrivnic propriul lor caracter. (Accius)
Muzica mă transpune fulgerător şi nemijlocit în starea sufletească în care se găsea acela care a compus-o. Mă
contopesc sufleteşte cu el şi împreună cu dânsul trec de la o stare de spirit la alta, dar de ce fac asta,
nu ştiu. (Lev Tolstoi)
Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă şi care nu ştie nimic. (Solomon 9.13)
Niciodată nu ştii ce e viaţa până când nu mori. (Charles Dickens)
Niciodată nu ştii ce înseamnă viaţa, până când nu mori. (Robert Browning)
Nimic nu rezistă voinţei omului care ştie adevărul şi vrea binele. (Eliphas Levi)
Nu este virtute pe care calomnia să nu ştie să o atingă. (William Shakespeare)
Nu există frumuseţe decât atunci când mintea şi inima ştiu ce este iubirea. (Krishnamurti, filosof indian)
Nu judeca aproapele! Nu ştii de ce a păcătuit şi nici nu cunoşti întoarcerea lui cu lacrimi. 9.1
Nu judeca oamenii după ceea ce nu ştiu, judecă-i după ceea ce înţeleg. (Luc de Clapiers, marchis de
Vauvenargues)
Nu lua aminte la toate vorbele pe care cineva le spune, ca nu cumva să auzi că sluga ta te grăieşte de rău;
căci inima ta singură ştie de câte ori şi tu ai defăimat pe alţii. (Ecclesiastul 7.21, 22)
Nu ştii tu oare că de mult de tot, din zilele când omul a fost aşezat pe pământ, desfătarea celor fără de lege
ţine foarte puţin şi bucuria făţarnicului nu stă decât o clipă? (Iov 20.4, 5)
Nu ştiţi, oare, că nedrepţii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă amăgiţi: Nici desfrânaţii, nici
închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiţii, nici furii, nici lacomii, nici beţivii, nici
batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. (I Corinteni 6.9, 10)
Nu ştiu ce e durerea, căci n-am cunoscut plăcerea. (Barbu Ştefănescu Delevrancea)
Nu te lăuda cu ziua de mâine, că nu ştii la ce poate da naştere. Să te laude altul şi nu gura ta, un străin şi nu
buzele tale. (Solomon 27.1, 2)
Nu urci niciodată atât de sus decât atunci când nu ştii încotro te îndrepţi. (Napoleon Bonaparte)
Numai cei ce ştiu să aibă răbdare sunt fericiţi cu adevărat. (Pablo Neruda)
Numai fumul ştie că există vânt. (Jules Renard)
O apă adâncă este sfatul în inima omului, iar omul deştept ştie s-o scoată. (Solomon 20.5)
Omul nu este ceea ce ştie, nici ceea ce învaţă sau propovăduieşte; el este ceea ce iubeşte, ceea ce trăieşte.
(Mitropolitul Nicolae Mladin)
Omul sfătuieşte pe aproapele precum ştie; iar Dumnezeu lucrează în cel ce aude, precum acela a crezut.
(Sfântul Marcu Ascetul)
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Orice prost ştie. Scopul este să înţelegi. (Albert Einstein)
Păcatul este un bumerang pe care ştii când îl arunci, dar nu ştii când se întoarce şi te loveşte în cap.
(Robert Frost)
Părinte, iartă-le lor că nu ştiu ce fac. 10.3
Pentru aceasta, bucuraţi-vă ceruri şi cei ce locuiţi în ele. Vai vouă, pământule şi mare, fiindcă diavolul a
coborât la voi având mânie mare, căci ştie că timpul lui e scurt. (Apocalipsa 12.12)
Preadesfrânaţilor! Nu ştiţi, oare, că prietenia lumii este duşmănie faţă de Dumnezeu? Cine deci va voi să fie
prieten cu lumea se face vrăjmaş lui Dumnezeu. (Iacob 4.4)
Prefer un om care a păcătuit şi ştie că a păcătuit şi se pocăieşte decât un om care nu a păcătuit şi se
crede că este drept. (Avva Sarmata)
Prieteni are cel ce ştie să şi-i facă! (Ioan Slavici)
Primirea de oaspeţi să n-o uitaţi căci prin aceasta unii, fără ca să ştie, au primit în gazdă, îngeri. (Evrei 13.2)
Privegheaţi, că nu ştiţi nici ziua, nici ceasul în care va veni Fiul Omului. (Matei 25.13)
Puţini sunt cei care ştiu să sufere. A şti să suferi este o artă care, ca orice altă artă, nu cunoaşte reţete.
(Vladimir Ghika)
Rar se întâlneşte un om căruia îi place mâncarea de regim. Şi mai rar se întâlneşte omul care ştie să spună
sau să audă un adevăr neplăcut. (Proverb sanscrit)
Să nu spui tot ce ştii, să nu faci tot ce poţi, să nu crezi tot ce auzi, să nu dai tot ce ai. (Părintele Paisie Olaru)
Să ştii! Şi a trăi e o artă. (Henrik Ibsen)
Să ştiţi, iubiţii mei fraţi: orice om să fie grabnic la ascultare, zăbavnic la vorbire, zăbavnic la mânie.
(Iacob 1.19)
Sănătatea este o comoară pe care puţini ştiu să o păzească, deşi aproape toţi se nasc cu ea. (Hipocrate)
Se cuvine să te mărturiseşti fără ruşinare, căci ruşinarea pe care o înfrângi când te mărturiseşti îţi aduce
mărire şi dar de la Dumnezeu. De ce te ruşinezi păcătosule? Când ai făcut păcatul nu te-ai ruşinat şi
acum când cauţi să-l uşurezi, te ruşinezi? Nu ştii că ruşinea aceasta este de la diavol care, când
face păcatul, îţi dă îndrăzneală şi neruşinare, iar când îl mărturiseşti îţi dă frică şi ruşinare?
Deci, să-ţi mărturiseşti păcatele, nici adăugând, nici scăzând, nici spunând jumătate din păcatele tale
la un duhovnic şi jumătate la altul, cum fac oarecare vicleni, nici arătându-te cu oarecare cuvinte meşteşugite ca să-ţi împuţinezi ruşinea, căci să ştii că nu numai se va face urâtă mărturisirea ta la Dumnezeu, ci încă şi păcatele pe care le-ai mărturisit vor răsări la tine iarăşi, după puţină vreme.
(Sfântul Nicodim Aghioritul)
Se ştie că un profesor bun e cel care te face ca lucrurile grele să ţi se pară uşoare. (Grigore Moisil)
Secretul creativităţii stă în a şti cum să-ţi ascunzi sursele. (Albert Einstein)
Secretul succesului constă în a vrea să câştigi şi a şti să pierzi. (Niccolò Machiavelli)
Sileşte-te să te cunoşti pe tine însuţi, că atunci vei cunoaşte multe. Cine-şi vede păcatele va vedea pacea.
Mulţi vor să ştie ce se petrece în ţările străine, dar ce se găseşte în sufletul lor nu vor să caute.
(Sfântul Macarie Egipteanul, 6.6)
Siliţi-vă să intraţi prin poarta cea strâmtă, că mulţi, zic vouă, vor căuta să intre şi nu vor putea. După ce se
va scula stăpânul casei şi va încuia uşa şi veţi începe să staţi afară şi să bateţi la uşă, zicând: Doamne,
deschide-ne! - şi el, răspunzând, vă va zice: Nu vă ştiu de unde sunteţi. (Luca 13.24, 25)
Şi iudeii se mirau zicând: Cum ştie Acesta carte fără să fi învăţat? (Ioan 7.15)
Şi îndată şi-a deşertat urciorul în adăpătoare şi a alergat iar la fântână să scoată apă şi a adăpat toate cămilele.
Iar omul acela se uita la ea cu mirare şi tăcea, dorind să ştie de i-a binecuvântat Domnul călătoria sau
nu. (Facerea 24.20, 21)
Şi nu numai atât, ci ne lăudăm şi în suferinţe, bine ştiind că suferinţa aduce răbdare, şi răbdarea încercare, şi
încercarea nădejde Iar nădejdea nu ruşinează pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în
inimile noastre, prin Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă. (Romani 5.3-5)
Şi văzând ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan şi ştiind că sunt oameni fără carte şi simpli, se mirau, şi îi cunoşteau că fuseseră împreună cu Iisus. (Faptele Apostolilor 4.13)
Ştiinţa este pentru cei care învaţă, poezia, pentru cei care ştiu. (Joseph Roux)
Ştim că cel mai bun lucru este cercetarea unită cu credinţa care, pe temelia credinţei, zideşte cunoaşterea cea
măreaţă a adevărului. (Cuviosul Clement Alezandrinul)
Ştim şi cunoaştem ce e bun, dar nu-l practicăm. (Euripide)
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Ştiu că sunt prost, dar când mă uit în jur, prind curaj. (Ion Creangă)
Ştiu ce parfum ceresc răspândesc trandafirii martirajului. (Anatole France)
Tace cu adevărat doar cine ştie vorbi. (Jean-Paul Sartre)
Timpul liber petrecut fără frica de Dumnezeu este dascăl de păcate pentru cei ce nu ştiu să folosească
timpul. (Sfântul Vasile cel Mare)
Tinerii ştiu destule lucruri pentru a fi prudenţi, şi totuşi încearcă să realizeze imposibilul; şi îşi împlinesc dorinţa,
generaţie după generaţie. (Pearl Sydensricker Buck)
Toată lumea vrea să trăiască pe vârful unui munte, fără să ştie că adevărata fericire este în felul în care urci
pantele abrupte spre vârf. (Gabriel Garcia Marquez)
Tot ce se întâmplă în lume nu vine de la Dumnezeu, dar nici nu se întâmplă fără ştirea Lui. Căci Dumnezeu
nu numai că nu împiedică puterile vrăjmaşe şi potrivnice în planurile lor, ci chiar le îngăduie în anumite
timpuri, faţă de anumite persoane. (Origen, despre Sfântul şi Dreptul Iov)
Toţi au nevoie de Tine, chiar cei ce nu ştiu. Cei ce nu ştiu, mai amarnic decât cei ce ştiu. Flămândul îşi închipuie că umblă după pâine, dar îi este foame de Tine. Însetatul crede că vrea să bea apă, dar îi este sete de Tine. Bolnavul se mângâie că râvneşte sănătate, dar boala lui nu-i dă nicio şansă. În momentul în
care Îl găsesc pe Hristos, toate îşi găsesc rezolvare. (Giovanni Papini)
Trebuie să nu pierdem din vedere nicio clipă ţelurile şi principiile esenţiale şi să ştim unde suntem şi unde
vrem să ajungem. Astfel ne vom menţine pe drumul cel bun al pozitivităţii. (Colin Turner)
Tu ştii să învingi, Hannibal, dar nu ştii să profiţi de ea. (Titus Livius)
Un bărbat care ştie să fie fericit cu o iluzie simplă este nemăsurat mai deştept decât unul care se îndoieşte de
realitate. (Alphonse Allais)
Un om nu trebuie judecat după calităţile lui, ci după felul în care ştie să şi le folosească. (François de La
Rochefoucauld)
Unde-i multă ezitare, este greu de ştiut momentul potrivit. (Pindar)
Vrei să stii cine eşti? Nu întreba! Acţionează! Acţiunea te va delimita şi defini. (Witold Gombrowicz)
Zâmbeşte, chiar dacă zâmbetul tău este trist, pentru că mai trist decât un zâmbet trist e faptul de a nu mai şti
să zâmbeşti. (Mahatma Gandhi)
A tăia/ Ca în codru cu topoarele au tăiat uşile locaşului Tău, cu topoare şi ciocane l-au sfărâmat. (Psalmi 73.7)
Dar Domnul Cel drept a tăiat grumajii păcătoşilor. (Psalmi 128.4)
Dar vei zice: Au fost tăiate ramurile, ca să fiu altoit eu. Bine! Din cauza necredinţei au fost tăiate, iar tu stai
prin credinţă. Nu te îngâmfa, ci temete; căci dacă Dumnezeu n-a cruţat ramurile fireşti, nici pe tine nu
te va cruţa. (Romani 11.19-21)
De multe ori limba taie mai mult decât sabia. (Anton Pann)
Durerea taie în suflet brazdele prin care curge apoi izvorul viu al harului dumnezeiesc. (Nicolae Iorga)
Iar el, răspunzând, a zis: Doamne, lasă-l şi anul acesta, până ce îl voi săpa împrejur şi voi pune gunoi.
Poate va face rod în viitor; iar de nu, îl vei tăia. (Luca 13.8, 9)
Iată securea stă la rădăcina pomilor şi tot pomul care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc.
(Matei 3.10)
Nu te sfieşti, călăule, a tăia piept de femeie pe care şi tu l-ai supt la maica ta? (Sfânta Muceniţă Agata a
adresat aceste cuvinte dregătorului care a poruncit să-i taie sânii. A murit în urma torturilor la anul 251)
Prin deznădejde, omul îşi taie orice putinţă de îndreptare. 9.21
Să vă tăiaţi împrejur şi acesta va fi semnul legământului dintre Mine şi voi. (Facerea 17.11)
Şi iată, unul dintre cei ce erau cu Iisus, întinzând mâna, a tras sabia şi, lovind pe sluga arhiereului, i-a tăiat
urechea. Atunci Iisus i-a zis: Întoarce sabia ta la locul ei, că toţi cei ce scot sabia, de sabie vor pieri.
(Matei 26.51, 52)
Şi voi tăia pe vrăjmaşii săi de la faţa lui şi pe cei ce-l urăsc pe el îi voi înfrânge. (Psalmi 88.23)
Taie prieteşugul celor mulţi, ca să nu se ridice război asupra minţii tale şi va tulbura chipul liniştii.(Avva Dula)
A târî/ Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Cain: "Pentru ce te-ai întristat şi pentru ce s-a posomorât faţa ta?
Când faci bine, oare nu-ţi este faţa senină? Iar de nu faci bine, păcatul bate la uşă şi caută să te
târască, dar tu biruieşte-l!" (Facerea 4.6, 7)
De ce te laşi târât de inima ta şi de ce priveşti aşa trufaş cu ochii tăi? De ce întorci spre Dumnezeu mânia ta
şi dai drumul din gura ta la astfel de cuvântări? (Iov 15.12, 13)
Invidia, viciu neputicios, nu se poate ridica până la însuşirile înalte, ci se târăşte jos, pe pământ, ca vipera
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ce se ascunde. (Ovidius)
Istoviţi vor fi de foame şi prăpădiţi de lingoare şi molimă rea; voi trimite asupra lor dinţii fiarelor, veninul
târâtoarelor din pulbere voi trimite. (Deutoronomul 32.22)
Izbăveşte pe cei ce sunt târâţi la moarte şi pe cei ce se duc clătinându-se la junghiere scapă-i!
(Solomon 24.11)
În sfârşit, soarta fericită, prin mângâierile ei abate şi pe cei slabi din calea adevăratului bine, cea nefericită
adesea târăşte cu sila la adevăratele bunuri pe cei rătăciţi. (Betius, scriitor bisericesc)
Marea aceasta este mare şi largă; acolo se găsesc târâtoare, cărora nu este număr, vietăţi mici şi mari. Acolo corăbiile umblă; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea. Toate către Tine aşteaptă
ca să le dai lor hrană la bună vreme. (Psalmi 103.26-28)
Nimeni din cei ce vin la biserică să nu târască cu el grijile lumeşti, pentru ca atunci când se întoarce acasă
să ia cu el răsplata vrednică de ostenelile sale. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nu te lăsa în voia patimilor tale, ca să nu fii târât de ele ca de un taur furios. (Ecclesiasticul 6.2)
Pentru că orice fel de fiare şi de păsări, de târâtoare şi de vietăţi din mare se domoleşte şi s-a domolit de firea omenească, dar limba, nimeni dintre oameni nu poate s-o domolească! Ea este un rău fără astâmpăr;
ea este plină de venin aducător de moarte. (Iacob 3.7, 8)
Şi Saul pustiia Biserica, intrând prin case şi, târând pe bărbaţi şi pe femei, îi preda la temniţă.
(Faptele Apostolilor 8.3)
Toate înaripatele târâtoare sunt necurate pentru voi; să nu le mâncaţi. (Deutoronomul 14.19)
Zicând că sunt înţelepţi, au ajuns nebuni. Şi au schimbat slava lui Dumnezeu Celui nestricăcios cu asemănarea
chipului omului celui stricăcios şi al păsărilor şi al celor cu patru picioare şi al târâtoarelor.
(Romani 1.22, 23)
Zis-a Domnul Dumnezeu către şarpe: "Pentru că ai făcut aceasta, blestemat să fii între toate animalele şi între
toate fiarele câmpului; pe pântecele tău să te târăşti şi ţărână să mănânci în toate zilele vieţii tale! Duşmănie
voi pune între tine şi între femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei; aceasta îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei înţepa
călcâiul". Iar femeii i-a zis: "Voi înmulţi mereu necazurile tale, mai ales în vremea sarcinii tale; în dureri vei
naşte copii; atrasă vei fi către bărbatul tău şi el te va stăpâni". Iar lui Adam i-a zis: "Pentru că ai ascultat vorba femeii tale şi ai mâncat din pomul din care ţi-am poruncit: "Să nu mănânci", blestemat va fi pământul
pentru tine! Cu osteneală să te hrăneşti din el în toate zilele vieţii tale! (Facerea 3.14-17)
A te naşte din nou 7.17
A trage/ Acum este judecata acestei lumi; acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Iar Eu, când Mă voi
înălţa de pe pământ, îi voi trage pe toţi la Mine. (Ioan 12.31, 32)
Căci eu ştiu aceasta, că după plecarea mea vor intra, între voi, lupi îngrozitori, care nu vor cruţa turma. Şi
dintre voi înşivă se vor ridica bărbaţi, grăind învăţături răstălmăcite, ca să tragă pe ucenici după ei.
(Faptele Apostolilor 20.29, 30)
Cât este de mare Dumnezeu! Dar noi nu putem să-L înţelegem şi numărul anilor Săi nu se poate socoti. El
atrage picăturile de apă, El le preface în aburi şi dă ploaia. Iar norii o trec prin sita lor şi o varsă
picături peste mulţimile omeneşti. (Iov 36.26-28)
Cea mai mare înşelătorie căreia îi sunt supuşi oamenii se trage din propriile lor opinii. (Leonardo da Vinci)
Cel ce gândeşte să-şi păstreze curăţenia în mijlocul săturării şi luxului, este asemenea omului care, culcânduse în mijlocul noroiului, trage nădejde să rămână curat. (Arhiepiscopul Inochenţie)
Dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă; dacă unul învaţă, să se sârguiască în învăţătură; dacă îndeamnă, să
fie la îndemnare; dacă împarte altora, să împartă cu firească nevinovăţie; dacă stă în frunte, să fie cu
tragere de inimă; dacă miluieşte, să miluiască cu voie bună! (Romani 12.7, 8)
Ferice de acela care, pentru a deveni înţelept, trage învăţătură din păţania altuia. (Oxenstierna)
În zilele noastre am ajuns să confundăm foarte mult Sfânta Liturghie cu un moment în care te retragi pur şi
simplu într-un colţ, te mânii pe toţi care se mişcă în jurul tău, îi judeci pe cei care nu sunt îmbrăcaţi corespunzător şi, în acelaşi timp, îţi repeţi cât eşti de păcătos şi nevrednic de a te apropia de Sfintele Taine,
refuzând primirea Euharistiei cu anii. (Teologul Alexander Schmemann)
Lupta contra lui Saul ajunsese cumplită şi arcaşii îl loviră pe acesta, rănindu-l greu. Atunci a zis Saul purtătorului său de arme: “Trage-ţi sabia şi mă străpunge cu ea, ca să nu vină aceşti netăiaţi împrejur să mă
ucidă şi să-şi bată joc de mine". Purtătorul de arme însă n-a voit, căci se temea cumplit. Atunci Saul şia luat sabia şi s-a aruncat în ea. Văzând purtătorul de arme că Saul a murit, s-a aruncat şi el în sabia sa
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şi a murit cu el. Aşa a murit în ziua aceea Saul şi cei trei fii ai lui şi purtătorul de arme al său, precum şi
toţi oamenii lui. (I Regi 31.3-6)
Nu adăuga nimic la cuvintele Lui, ca să nu te tragă la socoteală şi să fii găsit de minciună! (Solomon 30.6)
Nu îngădui gurii tale să tragă spre păcat trupul tău şi înaintea trimisului lui Dumnezeu nu spune: "A fost o
rătăcire!" Pentru ce să Se mânie Dumnezeu de cuvântul tău şi să nimicească lucrul mâinilor tale?
(Ecclesiastul 5.5)
Nu vă grăbiţi moartea prin rătăcirile vieţii voastre şi nu vă atrageţi pieirea prin fapta mâinilor voastre.
(Cartea înţelepciunii lui Solomon 1.12)
O retragere înţeleaptă este la fel de glorioasă ca şi un atac cutezător. (Baltasar Gracian)
Orice succes este rezultatul învăţămintelor trase din eşecuri. (Colin Turner)
Prin post şi priveghere diavolul este dezarmat şi se retrage. (Cuviosul Paisie Aghioritul)
Războiul trupesc firesc se retrage cu postul, privegherea, rugăciunea, dar numai atunci când nu există
mândrie. (Cuviosul Paisie Aghioritul)
Să izgonim invidia din sufletul nostru, ca să atragem asupra noastră bunăvoinţa lui Dumnezeu.
(Sfântul Vasile cel Mare)
A trimite/ A cunoaşte Esenţa Divină – acesta este cel mai înalt ţel al sufletului trimis de Creator pe Pământ!
(Pitagora)
Aceasta este viaţa cea veşnică, să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos
pe Care L-ai trimis. 12.8
Acela (Ioan) era făclia care arde şi luminează, şi voi aţi voit să vă veseliţi o clipă în lumina lui. Iar Eu am
mărturie mai mare decât a lui Ioan; căci lucrurile pe care Mi le-a dat Tatăl ca să le săvârşesc, lucrurile acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis. (Ioan 5.35, 36)
Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţă veşnică,
şi s-a mutat din moarte la viaţă. 5.17
Atunci a trimis Faraon să cheme pe Iosif. Şi scoţându-l îndată din temniţă, l-au tuns, i-au primenit hainele
şi a venit la Faraon. (Facerea 41.14)
Aţi auzit că s-a zis: "Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău". Iar Eu zic vouă: Iubiţi pe
vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru
cei ce vă vatămă şi vă prigonesc, ca să fiţi fiii Tatălui vostru Celui din ceruri, că El face să răsară soarele şi peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.
(Matei 5.43-45)
Căci Hristos nu m-a trimis ca să botez, ci să binevestesc, dar nu cu înţelepciunea cuvântului, ca să nu
rămână zadarnică crucea lui Hristos. (I Corinteni 1.17)
Căci n-au crezut în Dumnezeu, nici n-au nădăjduit în izbăvirea Lui. Şi a poruncit norilor de deasupra şi
uşile cerului le-a deschis şi a plouat peste ei mană de mâncare şi pâine cerească le-a dat lor. Pâine
îngerească a mâncat omul; bucate le-a trimis lor din destul.. (Psalmi 77.26-29)
Cine a cunoscut voinţa Ta, dacă Tu nu i-ai dat înţelepciune şi dacă nu i-ai trimis de sus Duhul Tău cel
Sfânt? (Cartea înţelepciunii lui Solomon 8.17)
Doamne, Iisuse Hristoase, pentru Tine am lăsat toate şi pe Tine Te-am căutat toată viaţa. Trimite pe îngerul Tău cel blând să primească sufletul meu. (Sfânta Cuvioasa Parascheva de la Iaşi)
Doamne, trimite-mi trăznet, căci fiind sănătos nu Te ascult. (Patericul)
"Duhul Domnului este peste Mine, pentru care M-a uns să binevestesc săracilor; M-a trimis să vindec pe
cei zdrobiţi cu inima; să propovăduiesc robilor dezrobirea şi celor orbi vederea; să slobozesc pe cei
apăsaţi, şi să vestesc anul plăcut Domnului". (Luca 4.18, 19)
Dumnezeu ne trimite darurile cu o bucurie mai mare decât cea cu care le primim noi.
(Sfântul Grigorie de Nazianz)
Dumnezeu nu ne trimite disperarea ca să ne ucidă, ci ca să trezească în noi o nouă viaţă.
(Hermann Hesse)
Este necesară multă atenţie şi multă sârguinţă pentru a alunga gândurile pe care ni le trimite vicleanul
pentru a ne fura de la rugăciune. 2.13
Eu v-am trimis să seceraţi ceea ce voi n-aţi muncit; alţii au muncit şi voi aţi intrat în munca lor.(Ioan 4.38)
Eu, Iisus, am trimis pe îngerul Meu ca să mărturisească vouă acestea, cu privire la Biserici. Eu sunt rădăcina şi odrasla lui David, steaua care străluceşte dimineaţa. (Apocalipsa 22.16)
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Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte şi, trimiţând a ucis pe toţi pruncii care
erau în Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai jos, după timpul pe care îl aflase de la magi.
(Matei 2.16)
Iar eu am înţeles că n-a făcut nimic vrednic de moarte; iar el însuşi cerând să fie judecat de Cezarul, am
hotărât să-l trimit. Dar ceva sigur să scriu stăpânului despre el, nu am. De aceea l-am adus înaintea
voastră şi mai ales înaintea ta, rege Agripa, ca, după ce va fi cercetat, să am ce să scriu, căci mi se
pare nepotrivit să-l trimit legat, fără să arăt învinuirile ce i se aduc. (Faptele Apostolilor 25.25-27)
Iar Iisus mergea cu ei. Şi nefiind El acum departe de casă, a trimis la El prieteni, zicându-I: Doamne,
nu Te osteni, că nu sunt vrednic ca să intri sub acoperământul meu. (Luca 7.6)
Iată Eu vă trimit pe voi ca pe nişte oi în mijlocul lupilor; fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca
porumbeii. (Matei 10.16)
Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci şi cu pietre ucizi pe cei trimişi la tine; de câte ori am voit
să adun pe fiii tăi, după cum adună pasărea puii săi sub aripi, dar nu aţi voit. (Matei 23.37)
Istoviţi vor fi de foame şi prăpădiţi de lingoare şi molimă rea; voi trimite asupra lor dinţii fiarelor, veninul
târâtoarelor din pulbere voi trimite. (Deutoronomul 32.22)
Împărăţia cerurilor asemănatu-s-a omului împărat care a făcut nuntă fiului său. Şi a trimis pe slugile sale
ca să cheme pe cei poftiţi la nuntă, dar ei n-au voit să vină.(Matei 22.2, 3)
Îngerii sunt duhuri slujitoare, trimise spre slujire. (Sfântul Atanasie cel Mare)
Multe necazuri şi rele ai trimis asupra mea, dar întorcându-Te mi-ai dat viaţă şi din adâncurile pământului iarăşi m-ai scos. (Psalmi 70.23)
Nu îngădui gurii tale să tragă spre păcat trupul tău şi înaintea trimisului lui Dumnezeu nu spune: "A fost o
rătăcire!" Pentru ce să Se mânie Dumnezeu de cuvântul tău şi să nimicească lucrul mâinilor tale?
(Ecclesiastul 5.5)
Nu te tulbura în mijlocul ispitelor. Cine trimite prilejul pentru luptă, Acela va da şi puterea pentru biruinţă.
(Sfântul Tihon din Zadonsk)
Omul rău aţâţă răzvrătirea; pentru aceasta un sol aprig va fi trimis împotriva lui. (Solomon 17.11)
Pe hoţii mărunţi îi trimitem la închisoare, iar pe cei mari îi numim în funcţii publice. (Esop)
Poezia este ambasadorul artelor frumoase. (David Boia)
Postul trimite rugăciunea la cer. 2.9
Precum M-a trimis pe Mine Tatăl cel viu şi Eu viez pentru Tatăl, şi cel ce Mă mănâncă pe Mine va trăi
prin Mine. Aceasta este pâinea care s-a pogorât din cer, nu precum au mâncat părinţii voştri mana
şi au murit. Cel ce mănâncă această pâine va trăi în veac. (Ioan 6.57, 58)
Suportă-ţi cu inimă bună necazul; atunci vei vedea singur pentru ce ţi-a fost trimis. (Mitropolitul Filaret)
Şi a rânduit pe cei doisprezece, pe care i-a numit apostoli, ca să fie cu El şi să-i trimită să propovăduiască, şi să aibă putere să vindece bolile şi să alunge demonii. (Marcu 3.14, 15)
Şi a trimis apoi pe a treia; iar ei, rănind-o şi pe aceea, au alungat-o. (Luca 20.12)
Şi a venit Neeman cu caii şi cu căruţa sa, oprindu-se la poarta casei lui Elisei. Iar Elisei a trimis la el pe
sluga sa să-i zică: "Du-te şi te scaldă de şapte ori în Iordan, că ţi se va înnoi trupul tău şi vei fi curat!"
Neeman însă s-a mâniat şi a plecat, zicând: "Iată, socoteam că va ieşi el şi, stând la rugăciune, va
chema numele Domnului Dumnezeului său, îşi va pune mâna pe locul bolnav şi va curăţi lepra.
(IV Regi 5.9-11)
Şi chemând pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere şi stăpânire peste toţi demonii şi să vindece
bolile. Şi i-a trimis să propovăduiască împărăţia lui Dumnezeu şi să vindece pe cei bolnavi.
(Luca 9.1, 2)
Şi el, strigând, a zis: Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi ude vârful degetului în
apă şi să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie. (Luca 16.24)
Şi le-a zis: Când v-am trimis pe voi fără pungă, fără traistă şi fără încălţăminte, aţi avut lipsă de ceva? Iar
ei au zis: De nimic. Şi El le-a zis: Acum însă cel ce are pungă să o ia, tot aşa şi traista, şi cel ce nu are
sabie să-şi vândă haina şi să-şi cumpere. (Luca 22.35, 36)
Şi regele s-a mâhnit adânc, dar pentru jurământ şi pentru cei ce şedeau cu el la masă, n-a voit s-o întristeze. Şi îndată trimiţând regele un paznic, a poruncit a-i aduce capul. (Marcu 6.26, 27)
Şi trimiţându-i la Betleem, le-a zis: Mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi, dacă Îl veţi
afla, vestiţi-mi şi mie, ca, venind şi eu, să mă închin Lui. (Matei 2.8)
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Şi va trimite pe îngerii Săi, cu sunet mare de trâmbiţă, şi vor aduna pe cei aleşi ai Lui din cele patru vânturi, de la marginile cerurilor până la celelalte margini. (Matei 24.31)
Trimis-a din înălţime şi m-a luat, ridicatu-m-a din ape multe. (Psalmi 17.19)
Trimis-a înaintea lor om; rob a fost rânduit Iosif. (Psalmi 104.17)
Trimis-a întuneric şi i-a întunecat, căci au amărât cuvintele Lui; prefăcut-a apele lor în sânge şi a omorât
peştii lor; scos-a pământul lor broaşte în cămările împăraţilor lor. (Psalmi 104.27-29)
Trimite-vei duhul Tău şi se vor zidi şi vei înnoi faţa pământului. (Psalmi 103.31)
Tu pe cei trei tineri în Babilon care de bună voie şi-au dat focului viaţa lor, ca să nu se închine celor deşarte, răcorind cuptorul cel aprins, i-ai izbăvit, păzindu-le şi părul nevătămat, trimiţând para focului asupra tuturor vrăjmaşilor; Tu pe Daniel, cel de învinuirile cele pline de pizmă, aruncat în groapă spre
mâncare leilor, nevătămat l-ai scos la lumină. (III Macabei 6.6, 7)
Ţie să-ţi slujească întreaga făptură, pentru că Tu ai zis şi toate s-au făcut. Trimis-ai Duhul Tău şi totul a
fost zidit şi nimeni nu poate să stea împotriva poruncii Tale! (Baruh 16.14)
Va depărta de la tine Domnul Dumnezeul tău toată neputinţa şi nici una din bolile cele rele ale Egiptenilor,
pe care le-ai văzut şi le ştii, nu va aduce asupra ta, ci le va trimite asupra celor ce te urăsc pe tine.
(Deutoronumul 7.15)
A ţine/ A avea voinţă nu înseamnă să spui că vrei, înseamnă să te ţii de treabă. (André Maurois)
Arta de a trăi presupune o combinaţie subtilă între a ţine şi a da drumul. (Havelock Ellis)
A iubi ţine puţin, a uita ţine mult. (Pablo Neruda)
A te ruga – adesea – înseamnă a-I grăi lui Dumnezeu despre starea noastră dezastruoasă: neputinţă, mâhnire, îndoială, frică, tristeţe, deznădejde – într-un cuvânt, despre tot ceea ce ţine de conditiile existenţei noastre. Să ne exprimăm fără a căuta expresii elegante sau chiar o succesiune logică. Adesea
acest mod de a ne adresa lui Dumnezeu este începutul rugăciunii – conversaţie.
(Din cartea “Despre rugăciune”, pagina 8, a Arhimandritului Sofronie Saharov)
Am o concepţie simplă despre viaţă: ţine-ţi ochii deschişi şi mergi înainte. (Laurence Olivier)
Atunci s-au dus fariseii şi au ţinut sfat ca să-L prindă pe El în cuvânt. (Matei 22.15)
Boieria şi prostia cu mare cheltuială se ţin. (Proverb)
Ca să reuşeşti, găseşte-ţi un drum şi ţine-te de el. (Andrew Carnegie)
Că aşa este ocrotirea înţelepciunii şi a banului; dar folosul ştiinţei este că înţelepciunea ţine cu viaţă pe stăpânul ei. (Eclesiastul 7.12)
Când omul se roagă înseamnă că este liber. Când nu se mai roagă înseamnă că ceva îl ţine sub o stăpânire nevăzută. De aceea se spune: “Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta.” Numai când
iubeşte pe Dumnezeu şi pe semeni, omul este cu adevărat liber. Când urăşte pe semeni şi când uită pe
Dumnezeu este înrobit, este limitat, este înrobit într-o stare de egoism, de singurătate. De aceea, o mulţime de oameni care nu se mai roagă, suportă cu greu suferinţa, suportă cu greu boala şi mulţi dintre ei,
din deznădejde, se sinucid. Sunt studii ştiinţifice care arată că omul credincios trece mai uşor prin greutăţile vieţii decât cel necredincios. (Patriarhul Daniel)
Cel care face milostenie împrumută pe aproapele său; şi cel care dă din punga sa, ţine poruncile. Împrumută
pe aproapele tău în vremea lipsei lui; şi iarăşi înapoiază aproapelui la vremea sa. (Ecclesiasticul 29.1, 2)
Cel ce îşi stăpâneşte cuvintele sale are ştiinţă şi cel ce îşi ţine cumpătul este un om priceput.(Solomon 17.27)
Cine nu ţine postul Bisericii, ajunge să ţină postul doctorului. (Sfântul Vasile cel Mare, medic de profesie)
Cine ţine la sufletul lui îl va pierde, iar cine-şi pierde sufletul lui pentru Mine îl va găsi. (Matei 10.39)
Dacă omul va ţine minte textul Sfintei Scripturi: “Din cuvintele tale te vei îndrepta, şi din cuvintele tale te vei
osândi”, atunci el se va hotărî ca mai bine să tacă. (Avva Pimen)
Dacă spui adevărul nu trebuie să ţii minte nimic. (Mark Twain)
Dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă şi cu dor de ţară, este pierdut pentru totdeauna. Aceste vlăstare ale tinereţii ţin pe umerii lor viitorul, precum odinioară Atlas ţinea pământul. (Vasile Conta)
Doar Sfânta Liturghie mai ţine lumea. (Părintele Arsenie Boca)
E mai bine să fie ţinuţi în frâu copiii prin sentimentul ruşinii şi prin îngăduinţă decât prin frică. (Terenţiu)
Fericirea nu ţine de lumea aceasta. Fericirea e ceva care vine de la Dumnezeu, ca răsplată a încercărilor
noastre de a fi alături de El. (Sfinţii Părinţi)
Grăitorul de rele dă pe faţă lucruri de taină, iar omul cu duhul cumpănit le ţine ascunse. (Solomon 11.13)
Împărăţia lui Dumnezeu ţine mai mult de modul de a trăi decât de modul de a gândi. (Sfinţii Părinţi)
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În mâna Lui El ţine viaţa a tot ce trăieşte şi suflarea întregii omeniri. (Iov 12.10)
În multele tale îndeletniciri nu te ţine de lucrurile zadarnice, că ţi s-au descoperit destule din cunoştinţele
omeneşti. (Ecclesiasticul 3.22)
În pântecele maicii sale, Iacov a ţinut de călcâi pe fratele său, şi ca un viteaz s-a luptat el cu Dumnezeu.
(Osea 12.4)
La unii aroganţa ţine loc de măreţie, neomenia de fermitate şi viclenia de spirit. (Jean de la Bruyère)
Liniştea ţine de o împăcare cu sine şi cu Dumnezeu, iar acest pas, această linişte, este începutul curăţirii.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Mai mare este a putea ţine gândul în loc, decât a iscodi taine, chiar de a-i afla răspunsurile toate.
(Părintele Savatie Baştovoi)
Majoritatea celor care vor călca pe urmele mele vor fi copii, prin urmare muzica să ţină ritmul cu pasul
celor mici. (Hans Christian Andersen)
Minimalizarea diavolului, sub diferite aspecte, nu poate avea în viaţa omului decât consecinţe care ţin
de acelaşi subiect, de demon. 9.11
Multe lucruri are omul, / Dar virtutea cea mai mare / E să nu se ţie mândru / Cu virtuţile ce are.
(George Coşbuc)
Noi nu avem nevoie de înfăţişare văzută, deoarece credinţa noastră ţine loc de minuni, că n-au nevoie de
minuni credincioşii, ci necredincioşii. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nu avem nevoie de minuni în viaţa noastră pentru a ne mântui. Credinţa ţine loc de minuni şi chiar face câte
odată să se întâmple minuni fără să ne dăm seama. Origen susţinea acest lucru spunând că mereu se
deschid ochii celor orbi duhovniceşte şi urechile oamenilor surzi faţă de virtute.
Nu iubi somnul, ca să nu ajungi sărac; ţine ochii deschişi, numai aşa vei fi îndestulat de pâine.
(Solomon 20.13)
Nu piroanele L-au ţinut pe Hsistos răstignit, ci iubirea Sa pentru lume. (Părintele Nicolae Steinhardt)
Nu ţine lângă tine prieteni care îndrăgesc mai mult masa ta decât prietenia ta. (Sfântul Vasile cel Mare)
O femeie poate să ţină un singur secret: vârsta ei. (Voltaire)
Patimile nu ţin de suflet, chiar dacă ele se mişcă în el. (Sfântul Isaac Sirul)
Pictura este doar un alt fel de a ţine un jurnal. (Pablo Picasso)
Postul trebuie ţinut în chip deosebit numai pentru Dumnezeu, spre umilinţa inimii şi curăţirea de păcate.
(Sfântul Ioan Casian)
Precum cangrena cuprinde trupul şi nu se mai vindecă, la fel şi ţinerea de minte a răului cuprinde sufletul
omului (Sfântul Efrem Sirul)
Rugăciunea este un lucru deosebit de greu. Stările duhului nostru sunt într-o necontenită schimbare; câteodată rugăciunea curge în noi ca un râu prea puternic, altădată însă inima pare a fi uscată. A te ruga – adesea –
înseamnă a-I grăi lui Dumnezeu despre starea noastră dezastruoasă: neputinţă, mâhnire, îndoială, frică, tristeţe, deznădejde – într-un cuvânt, despre tot ceea ce ţine de conditiile existenţei noastre. Să ne exprimăm
fără a căuta expresii elegante sau chiar o succesiune logică. Adesea acest mod de a ne adresa lui Dumnezeu este începutul rugăciunii – conversaţie. (Din cartea “Despre rugăciune”, pagina 8, a Arhimandritului
Sofronie Saharov)
Sau te va ţine Biblia departe de păcat, sau păcatul te va ţine departe ce Biblie. (Jim Smith)
Să ne rânduim viaţa după voia lui Dumnezeu, pentru că numai aşa ni se pot împlini dorinţele, mai ales cele
care ţin de viaţa veşnică şi de bucuria sufletească. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Să-i mulţumeşti făcliei pentru lumina sa, dar nici pe cel din umbră ce-o ţine nu-l uita. (Rabindranath Tagore)
Somnul este lanţul de aur care ne ţine sănătatea şi trupul împreună. (Thomas Dekker)
Suferinţa ţine de pedagogia lui Dumnezeu. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Şi acolo mâna Ta mă va povăţui şi mă va ţine dreapta Ta. (Psalmi 138.10)
Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt; cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi
cărora le veţi ţine, vor fi ţinute. (Ioan 20.22, 23)
Ticăloşia şi luxul se ţin de mână. (Mihail Sadoveanu)
Toată imunitatea organismului ţine de credinţă. (George Litarczek)
Trebuie să ne menţinem întotdeauna speranţa, credinţa, convingerea că există o viaţă mai bună, o lume mai
bună, dincolo de orizont. (Franklin D. Roosevelt)
Ţine cu tărie învăţătura şi nu o părăsi, păzeşte-o căci ea este viaţa ta. (Solomon 4.13)
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Ţine-ţi mintea ta în iad şi nu deznădăjdui. 6.15, 12.1
Ţinerea de minte a răului se dizolvă în aducerea aminte de frica lui Dumnezeu şi de frica sfârşitului.
(Sfântul Efrem Sirul)
A ucide/ Adam a cunoscut iarăşi pe Eva, femeia sa, şi ea, zămislind, a născut un fiu şi i-a pus numele Set, pentru că
şi-a zis: "Mi-a dat Dumnezeu alt fiu în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain. (Facerea 4.25)
Astfel, dar, mărturisiţi voi înşivă că sunteţi fii ai celor ce au ucis pe prooroci. Dar voi întreceţi măsura părinţilor voştri! Şerpi, pui de vipere, cum veţi scăpa de osânda gheenei? (Matei 23.31-33)
Atunci arhiereii şi bătrânii poporului s-au adunat în curtea arhiereului, care se numea Caiafa. Şi împreună
s-au sfătuit ca să prindă pe Iisus, cu vicleşug, şi să-L ucidă. (Matei 26.3, 4)
Aţi auzit că s-a zis celor de demult: "Să nu ucizi"; iar cine va ucide, vrednic va fi de osândă. Eu însă vă
spun vouă: Că oricine se mânie pe fratele său vrednic va fi de osândă; şi cine va zice fratelui său: netrebnicule, vrednic va fi de judecata sinedriului; iar cine va zice: nebunule, vrednic va fi de gheena focului.
(Matei 5.21, 22)
Birocraţia ucide iniţiativa. (Frank Herbert)
Căci din inimă ies: gânduri rele, ucideri, adultere, desfrânări, furtişaguri, mărturii mincinoase, hule.
(Matei 15.9)
Căci dinăuntru, din inima omului, ies cugetele cele rele, desfrânările, hoţiile, uciderile, adulterul, lăcomiile,
vicleniile, înşelăciunea, neruşinarea, ochiul pizmaş, hula, trufia, uşurătatea. Toate aceste rele ies
dinăuntru şi spurcă pe om. (Marcu 7.21-23)
Când mânia lui Dumnezeu s-a ridicat peste ei şi a ucis pe cei sătui ai lor şi pe cei aleşi ai lui Israel i-a doborât. (Psalmi 77.35)
Conştiinţa noastră e un jucător ce nu dă greş atâta timp cât n-am ucis-o încă. (Honoré de Balzac)
De aceea, o mulţime de oameni care nu se mai roagă, suportă cu greu suferinţa, suportă cu greu boala şi
mulţi dintre ei, din deznădejde, se sinucid. Sunt studii ştiinţifice care arată că omul credincios trece
mai uşor prin greutăţile vieţii decât cel necredincios. (Patriarhul Daniel)
Deci, din ziua aceea, s-au hotărât ca să-L ucidă. (Ioan 11.53)
Dumnezeu nu ne trimite disperarea ca să ne ucidă, ci ca să trezească în noi o nouă viaţă. (Hermann Hesse)
Face fricos pe cel viteaz, desfrânat pe cel înfrânat, nu ştie de dreptate şi ucide chibzuinţa. După cum
apa stinge focul, aşa şi vinul, nemăsurat, întunecă mintea. (Sfântul Vasile cel Mare)
Gelozia e fiica iubirii pe care însă de multe ori o ucide cu veninul ei. (Lorenzo Stramusoli)
Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte şi, trimiţând a ucis pe toţi pruncii care
erau în Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai jos, după timpul pe care îl aflase de la magi.
(Matei 2.16)
Iar după multă vreme, când se făcuse mare, Moise a ieşit la fiii lui Israel, fraţii săi, şi a văzut muncile lor cele grele. Cu prilejul acesta a văzut el pe un egiptean că bătea pe un evreu dintre fiii lui Israel, fraţii săi;
şi căutând încoace şi încolo şi nevăzând pe nimeni, el a ucis pe egiptean şi l-a ascuns în nisip.
(Ieşirea 2.11, 12)
Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci şi cu pietre ucizi pe cei trimişi la tine; de câte ori am voit să
adun pe fiii tăi, după cum adună pasărea puii săi sub aripi, dar nu aţi voit. (Matei 23.37)
În ceasul acela au venit la El unii din farisei, zicându-I: Ieşi şi du-Te de aici, că Irod vrea să Te ucidă. Şi El
le-a zis: Mergând, spuneţi vulpii acesteia: Iată, alung demoni şi fac vindecări, astăzi şi mâine,
iar a treia zi voi sfârşi. (Luca 13.31, 32)
În război, poţi fi ucis o singură dată, dar în politică poţi fi ucis de mai multe ori. (Winston Churchill)
Mânia ucide pe cel fără de minte, iar aprinderea omoară pe cel rătăcit. (Iov 5.2)
Nimic nu le lipsea din cele ce pofteau şi mâncarea le era încă în gura lor, când mânia lui Dumnezeu s-a ridicat peste ei şi a ucis pe cei sătui ai lor şi pe cei aleşi ai lui Israel i-a doborât. Cu toate acestea încă
au mai păcătuit şi n-au crezut în minunile Lui. (Psalmi 77.34-36)
Pizmuiri, ucideri, beţii, chefuri şi cele asemenea acestora, pe care vi le spun dinainte, precum dinainte
v-am şi spus, că cei ce fac unele ca acestea nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu.
(Galateni 5.21)
Stă la pândă în ascuns cu cei bogaţi ca să ucidă pe cel nevinovat; ochii lui spre cel sărac privesc.
(Psalmi 9.28)
Sunt mândru că niciodată nu am inventat arme cu care să fie ucişi oameni. (Thomas Alva Edison)
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Şi a scos capul din desagă şi, arătându-l, le-a zis: "Iată capul lui Olofern, căpetenia armatei Asirienilor; iată
şi perdeaua sub care sta în beţia lui. Şi Dumnezeu l-a ucis prin mâna unei femei. (Iudita 13.14)
Şi după ce au trecut destule zile, iudeii s-au sfătuit să-l omoare. Şi s-a făcut cunoscut lui Saul vicleşugul lor.
Şi ei păzeau porţile şi ziua şi noaptea, ca să-l ucidă. Şi luându-l ucenicii lui noaptea, l-au coborât
peste zid, lăsându-l jos într-un coş. (Faptele Apostolilor 9.23-25)
Şi va da frate pe frate la moarte şi tată pe copil şi copiii se vor răzvrăti împotriva părinţilor şi îi vor ucide.
Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu; iar cel ce va răbda până la urmă, acela se va mântui.
(Marcu 13.12-13)
Teama a ucis milioane de oameni. Faceţi astfel încât credinţa să devină mai puternică decât teama.
(Joseph Murphy)
Un om pe care îl îngreuiază sângele unui ucis fuge până la groapă; nimeni să nu-l oprească! Cel ce umblă
fără prihană va fi mântuit, iar cine apucă pe căi strâmbe va cădea într-o groapă. (Solomon 28.17, 18)
Vorbirea de rău este asemenea uciderii aproapelui. (Augustin Păunoiu)
A umbla/ Care e diferenţa dintre un filosof şi un creştin? Unul este discipol al Greciei, celălalt al cerului. Unul care
umblă după glorie, celălalt după mântuire. Unul mânuitor al vorbelor, celălalt al faptelor bune. Unul
care clădeşte şi altul care dărâmă. Unul iubitor de greşeală, celălalt duşman al ei. Unul care strică
adevărul şi altul care-l restabileşte, lămurindu-l. Unul care fură şi altul care păzeşte să nu se fure.
(Tertulian)
Căci ce este mai lesne a zice: Iertate sunt păcatele tale, sau a zice: Scoală-te şi umblă? (Matei 9.5)
Când te afli în lărgime să nu te bucuri şi când te afli în necazuri să nu te întristezi şi să nu le socoteşti pe
acestea ca străine de calea lui Dumnezeu, căci pe calea Lui se umblă din veac şi din neam în neam,
prin cruce şi moarte. (Sfântul Isaac Sirul)
Cel ce spune adevărul vesteşte dreptatea, iar martorul mincinos umblă cu înşelăciunea. (Solomon 12.17)
Cel ce umblă întru dreptate se teme de Domnul, iar cel ce umblă pe căi strâmbe Îl dispreţuieşte.
(Solomon 14.2)
Cine iubeşte înţelepciunea bucură pe tatăl său, iar cine umblă cu desfrânatele îşi prăpădeşte averea.
(Solomon 29.3)
Deci luaţi seama cu grijă, cum umblaţi, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca cei înţelepţi, răscumpărând vremea,
căci zilele rele sunt. Drept aceea, nu fiţi fără de minte, ci înţelegeţi care este voia Domnului.
(Efeseni 5.15-17)
Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vietii. (Ioan 8.12)
Fericit bărbatul, care n-a umblat în sfatul necredincioşilor şi în calea păcătoşilor nu a stat şi pe scaunul
hulitorilor n-a şezut; ci în legea Domnului e voia lui şi la legea Lui va cugeta ziua şi noaptea.
(Psalmi 1.1, 2)
În toate trebuie să luăm aminte, cu grijă, cum umblăm şi ce hotărâm despre noi.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Întru strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat; Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină; Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui; Cel ce pui norii suirea Ta; Cel
ce umbli peste aripile vânturilor; Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc; Cel ce
ai întemeiat pământul pe întărirea lui şi nu se va clătina în veacul veacului. (Psalmi 103.2-6)
Neştiinţa sufletului nu este bună iar cel ce umblă repede dă greş. (Solomon 19.2)
Nu se cuvine să pui la plată pe omul drept, nici să osândeşti pe cei nevinovaţi din pricină că umblă drept.
(Solomon 17.26)
Nu umbla după ştiri din viaţa lumească pentru că din aşa ceva nu vei avea niciun folos, după cum spune
psalmistul: “Să nu grăiască gura mea lucruri omeneşti.” Căci cel căruia îi place să vorbească bucuros
despre treburile oamenilor păcătoşi, acela repede trezeşte în sine pofte spre plăceri. Mai curând fii
dornic să cunoşti viaţa oamenilor drepţi, căci aceasta îţi va fi de mare ajutor. (Sfântul Vasile cel Mare)
Pe calea cea împărătească să umblaţi şi milele să număraţi şi să nu defăimaţi. (Avva Veniamin)
Ridică-te şi umblă! 1.3
Toţi au nevoie de Tine, chiar cei ce nu ştiu. Cei ce nu ştiu, mai amarnic decât cei ce ştiu. Flămândul îşi închipuie că umblă după pâine, dar îi este foame de Tine. Însetatul crede că vrea să bea apă, dar îi este sete de Tine. Bolnavul se mângâie că râvneşte sănătate, dar boala lui nu-i dă nicio şansă. În momentul în
care Îl găsesc pe Hristos, toate îşi găsesc rezolvare. (Giovanni Papini)
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Umblăm bâjbâind, ca orbii pe lângă zid; ca şi cei fără ochi bâjbâim mereu, ne poticnim în miezul zilei ca şi
pe înserate; între oamenii în putere suntem ca nişte morţi. (Isaia 5.10)
A urmări gândurile unui om de seamă – este ştiinţa cea mai interesantă. (Alexandr Sergheevici Puşkin)
A urmări/ Arta nu urmăreşte reprezentarea unui lucru frumos, ci frumoasa reprezentare a unui lucru.
(Immanuel Kant)
Auzind Avram că Lot, rudenia sa, a fost luat în robie, a adunat oamenii săi de casă, trei sute optsprezece,
şi a urmărit pe vrăjmaşi până la Dan. Şi năvălind asupra lor noaptea, el şi oamenii săi i-au bătut şi i-au
alungat până la Hoba, care este în stânga Damascului. Şi au întors toată prada luată din Sodoma, au
întors şi pe Lot, rudenia sa, averea lui, femeile şi oamenii. (Facerea 14.14-16)
Când se află în dubiu, omul bun urmăreşte drumul indicat de intuiţie. (Kalidasa)
Când vă urmăresc pe voi în cetatea aceasta, fugiţi în cealaltă; adevărat grăiesc vouă: nu veţi sfârşi cetăţile
lui Israel, până ce va veni Fiul Omului. (Matei 10.23)
Două sunt criteriile care arată dacă ţinta pe care o urmărim este un lucru bun şi cinstit, şi anume: la timp
şi cu măsură. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Fugi de purtarea cu multe feţe, urmăreşte adevărul, sinceritatea şi simplitatea. (Sfântul Vasile cel Mare)
Iar Egiptenii urmărindu-i, au intrat după ei în mijlocul mării toţi caii lui Faraon, carele şi călăreţii lui.
(Ieşirea 14.23)
Israel a dispreţuit milostivirea mântuitoare; duşmanul să-l urmărească! Ei şi-au ales rege fără voinţa Mea,
şi-au pus căpetenii fără ca Eu să fi ştiut. Din aurul şi din argintul lor şi-au făcut idoli, ca ei să se prăbuşească. (Osea 8.3, 4)
Mama este exemplul viu pe care copiii îl au necontenit în faţa ochilor, pe care-l urmăresc şi pe care-l imită. Obiceiurile mamei devin acelea ale copiilor, iar caracterul ei se reflectă vădit într-al lor.
(Samuel Smiles)
Nenorocirea urmăreşte pe cei păcătoşi, iar fericirea răsplăteşte pe cei drepţi. (Solomon 13.21)
Răul nu poate rezista într-un monolog. El urmăreşte întotdeauna un dialog. (Maica Gavrilia Papaiannis)
Şi eu m-am silit şi inima mea a cercetat şi a urmărit ştiinţa şi înţelepciunea şi buna chibzuială şi mi-am
dat seama că răutatea este o nebunie, iar prostia este zănatică răutate. (Ecclesiastul 7.25)
A vărsa/ Blestemul este o revărsare de răutate. 10.3
Ca apa m-am vărsat şi s-au risipit toate oasele mele. (Psalmi 21.14)
Ca un câine care se întoarce unde a vărsat, aşa este omul nebun care se întoarce la nebunia lui.
(Solomon 26.11)
Căci mai bine era pentru ei să nu fi cunoscut calea dreptăţii, decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă
de la porunca sfântă, dată lor. Cu ei s-a întâmplat adevărul din zicală: Câinele se întoarce la vărsătura
lui şi porcul scăldat la noroiul mocirlei lui. (II Petru 2.21, 22)
Cel care ia aproapelui hrana trebuitoare este ca şi cel care omoară pe aproapele său, şi cel care opreşte
simbria slugii, ca acel care varsă sânge. (Ecclesiasticul 34.24)
Cel ce ţine grâul este blestemat de popor, iar binecuvântarea (se revarsă) peste capul celui ce îl vinde.
(Solomon 11.26)
Cine poartă în sine pacea de la Dumnezeu, acela o va putea revărsa şi asupra celor din jur. 11.4
Cu Dumnezeu nu trebuie să fii politicos; pur şi simplu, varsă-ţi inima ta în faţa Lui. (Arhimandritul Sofronie
Saharov)
Dacă ai găsit miere, mănâncă atât cît îţi trebuie, ca nu cumva să te saturi şi s-o verşi. (Solomon 25.16)
Glasul Domnului, cel ce varsă para focului. Glasul Domnului, cel ce cutremură pustiul şi va cutremura
Domnul pustiul Cadeşului. Glasul Domnului dezleagă pântecele cerboaicelor, glasul Domnului despoaie
cedrii şi în locaşul Lui, fiecare va spune: Slavă! (Psalmi 28.7-9)
Gluma este un fel de duel în care nu se varsă sânge. (Nicolas Chamfort)
Iar îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: Acestea zice Cel ce este Amin, martorul cel credincios şi adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu: Ştiu faptele tale; că nu eşti nici rece, nici fierbinte. O, de ai fi rece
sau fierbinte! Astfel, fiindcă eşti căldicel - nici fierbinte, nici rece - am să te vărs din gura Mea.
(Apocalipsa 3.14-16)
Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de
dreptatea Ta. (Psalmi 50.15)
Limba celor înţelepţi picură ştiinţă, iar gura celor nebuni revarsă prostie. (Solomon 15.2)
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Paharul este în mâna Domnului, plin cu vin curat bine-mirositor, şi îl trece de la unul la altul, dar drojdia lui
nu s-a vărsat; din ea vor bea toţi păcătoşii pământului. (Psalmi 74.8)
Şi nu numai atât, ci ne lăudăm şi în suferinţe, bine ştiind că suferinţa aduce răbdare, şi răbdarea încercare, şi
încercarea nădejde Iar nădejdea nu ruşinează pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile
noastre, prin Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă. (Romani 5.3-5)
Te-ai întrebat de ce, la revărsatul zorilor, cocoşul suspină dureros de repetate ori? Iată ce înseamnă asta
– în oglinda dimineţii s-a arătat că din viaţa ta a mai trecut o noapte, fără ca tu să-ţi dai seama.
(Omar Khayyam)
Vărsa-voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. (Psalmi 141.2)
A vesti/ Apoi s-a suit Moise în munte, la Dumnezeu; şi l-a strigat Domnul din vârful muntelui şi i-a zis: "Grăieşte casei lui Iacov şi vesteşte fiilor lui Israel aşa: "Aţi văzut ce am făcut Egiptenilor şi cum v-am luat pe aripi de
vultur şi v-am adus la Mine. Deci, de veţi asculta glasul Meu şi de veţi păzi legământul Meu, dintre toate
neamurile Îmi veţi fi popor ales că al Meu este tot pământul; îmi veţi fi împărăţie preoţească şi neam
sfânt!" Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune fiilor lui Israel". (Ieşirea 19.3-6)
Căci Hristos nu m-a trimis ca să botez, ci să binevestesc, dar nu cu înţelepciunea cuvântului, ca să nu
rămână zadarnică crucea lui Hristos. (I Corinteni 1.17)
Cei care nu se amăgesc cu vorbe deşarte vor trebui să se întoarcă la Evanghelie şi, sprijiniţi pe experienţa
vieţii, să mărturisească cinstit rolul ei unic în dezvoltarea societăţii omeneşti. (William James,
fiziolog, psiholog şi unul dintre cei mai vestiţi pedagogi de peste ocean)
Cel ce spune adevărul vesteşte dreptatea, iar martorul mincinos umblă cu înşelăciunea. (Solomon 12.17)
Da, avem mulţi savanţi şi oameni de ştiinţă, dar atât de ignoranţi în realităţile divine; avem o mulţime de
filosofi, dar atât de puţini oameni ai lui Dumnezeu, pentru care Hristos este totul şi care pot să arate
semenilor drumul drept spre mântuire. (Sadhu Sundar Singh, un vestit hindus convertit la
creştinism în secolul trecut)
După aceea, S-a arătat în alt chip, la doi dintre ei, care mergeau la o ţarină. Şi aceia, mergând, au vestit
celorlalţi, dar nici pe ei nu i-au crezut. (Marcu 16.12, 13)
Iar plecând ele în grabă de la mormânt, cu frică şi cu bucurie mare au alergat să vestească ucenicilor Lui.
(Matei 28.8)
Prin urmare, credinţa este din auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Hristos. Dar întreb: Oare n-au auzit? Dimpotrivă: "În tot pământul a ieşit vestirea lor şi la marginile lumii cuvintele lor". (Romani 10.17, 18)
Şi trimiţându-i la Betleem, le-a zis: Mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi, dacă Îl veţi afla,
vestiţi-mi şi mie, ca, venind şi eu, să mă închin Lui. (Matei 2.8)
Unii, e drept, vestesc pe Hristos din pizmă şi din duh de ceartă, alţii însă din bunăvoinţă. (Filipeni 1.15)
A vinde/ Atunci Iuda, cel ce L-a vândut, văzând că a fost osândit, s-a căit şi a adus înapoi arhiereilor şi bătrânilor
cei treizeci de arginţi, zicând: Am greşit vânzând sânge nevinovat. Ei i-au zis: Ce ne priveşte pe noi?
Tu vei vedea. Şi el, aruncând arginţii în templu, a plecat şi, ducându-se, s-a spânzurat. (Matei 27.3-5)
Căci eu de la Domnul am primit ceea ce v-am dat şi vouă: Că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost
vândut, a luat pâine, şi, mulţumind, a frânt şi a zis: Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge
pentru voi. Aceasta să faceţi spre pomenirea Mea. Asemenea şi paharul după Cină, zicând: Acest pahar
este Legea cea nouă întru sângele Meu. Aceasta să faceţi ori de câte ori veţi bea, spre pomenirea Mea.
(I Corinteni 11.23-25)
Cine l-a vândut pe Iosif? – Fraţii lui. – Nu, ci smerenia lui l-a vândut. Că putea să spună că frate al lor este
şi să răspundă împotrivă; ci tăcând, pentru smerenie, s-a vâdut pe sine şi smerenia l-a făcut
ocârmuitor peste Egipt. (Avva Ioan Colov)
Datu-ne-ai pe noi ca oi de mâncare şi întru neamuri ne-ai risipit; vândut-ai pe poporul Tău fără de preţ şi
nu l-ai preţuit când l-ai vândut. (Psalmi 43.13)
Iisus, zicând acestea, S-a tulburat cu duhul şi a mărturisit şi a zis: Adevărat, adevărat zic vouă că unul
dintre voi Mă va vinde. (Ioan 13.21-26)
Înţelepciunea n-a părăsit pe dreptul cel vândut, ci l-a ferit de păcat. (Cartea înţelepciunii lui
Solomon 10.13)
Mita e-n stare să pătrundă orişiunde în ţara aceasta, pentru mită capetele cele mai de sus ale administraţiei
vând sângele şi averea unei generaţii. (Mihai Eminescu)
Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Şi nici una dintre ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu.
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(Luca 12.6)
Nu voi vinde pe Dumnezeul cel din tinereţile mele pentru o viaţă de încă puţine zile. Pentru aceste vorbe
bătrânul Achepsima, care avea peste 80 de ani, a fost bătut crunt şi aruncat în temniţă, unde a murit
după trei ani de tortură. (Sfântul mucenic Achepsima, episcopul cetăţii Anisa, care a refuzat să se
închine idolilor)
Numai pământurile preoţilor nu le-a cumpărat Iosif, căci preoţilor le era rânduită de la Faraon porţie şi se
hrăneau din porţia lor, pe care le-o da Faraon; de aceea nu şi-au vândut ei pământul.
(Facerea 47.21)
O dată însă a fiert Iacov linte, iar Isav a venit ostenit de la câmp. Şi a zis Isav către Iacov: "Dă-mi să mănânc din această fiertură roşie, că sunt flămând!" De aceea Isav s-a mai numit şi Edom. Iacov însă i-a
răspuns lui Isav: "Vinde-mi mai întâi dreptul tău de întâi-născut!" Şi Isav a răspuns: "Iată eu mor. La
ce mi-e bun dreptul de întâi-născut?" Zisu-i-a Iacov: "Jură-mi-te acum!" Şi i s-a jurat Isav şi a vândut
lui Iacov dreptul său de întâi-născut. (Facerea 25.29-33)
Orice ziar este o tarabă unde se vând publicului vorbele care-i sunt pe plac. Dacă ar exista un ziar al cocoşaţilor, ar dovedi de dimineaţă până seara frumuseţea, minunăţia, necesitatea cocoşaţilor. Un ziar nu
mai e făcut să lumineze lumea, ci ca să-i susţină părerile. (Honoré de Balzac)
Şi a intrat Iisus în templu şi a alungat pe toţi cei ce vindeau şi cumpărau în templu şi a răsturnat mesele
schimbătorilor de bani şi scaunele celor care vindeau porumbei. (Matei 21.12)
Şi, începând să se socotească cu ele, i s-a adus un datornic cu zece mii de talanţi. Dar neavând el cu ce să
plătească, stăpânul său a poruncit să fie vândut el şi femeia şi copiii şi pe toate câte le are, ca să se
plătească. (Matei 18.24, 25)
Vândut-ai pe poporul Tău fără de preţ şi nu l-ai preţuit când l-ai vândut. (Psalmi 43.14)
Zis-a lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai lipseşte? Iisus i-a zis: Dacă voieşti
să fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor şi vei avea comoară în cer; după aceea, vino şi urmează-Mi. Ci, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuţii. (Matei 19.20-22)
A voi/ A avea voinţă nu înseamnă să spui că vrei, înseamnă să te ţii de treabă. (André Maurois)
A răspunde agresiunii prin nonviolenţă e un act de voită indiferenţă, dar de indiferenţă bine practicată.
(Andrei Pleşu)
Acela (Ioan) era făclia care arde şi luminează, şi voi aţi voit să vă veseliţi o clipă în lumina lui. Iar Eu am mărturie mai mare decât a lui Ioan; căci lucrurile pe care Mi le-a dat Tatăl ca să le săvârşesc, lucrurile
acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis. (Ioan 5.35, 36)
Aici este boala cea mai gravă pentru oameni, când vor să vindece răul prin rău. (Sofocle)
Ardoarea în rugăciune vine de la propia voinţă, pe când bucuria vine de la har. (Sfântul Macarie Egipteanul)
Ascultarea de voia proprie, opusă ascultării de Dumnezeu. 2.5
Aşa vreau, aşa ordon, voinţa să fie în serviciu raţiunii. (Juvenal)
Atunci a zis Iosif către Faraon: "Visul lui Faraon este unul: Dumnezeu a vestit lui Faraon cele ce voieşte să
facă. Cele şapte vaci frumoase înseamnă şapte ani; cele şapte spice frumoase înseamnă şapte ani; visul lui
Faraon este unul. Cele şapte vaci urâte şi slabe, care au ieşit după ele, înseamnă şapte ani; de asemenea
şi cele şapte spice, seci şi pălite de vântul de răsărit, înseamnă şapte ani. Vor fi şapte ani de foamete. Iată
pentru ce am spus eu lui Faraon că Dumnezeu a arătat lui cele ce voieşte să facă. Iată, vin şapte ani de
belşug mare în tot pământul Egiptului. După ei vor veni şapte ani de foamete şi se va uita tot belşugul acela în pământul Egiptului şi foametea va secătui toată tara. (Facerea 41.25-30)
Atunci când cineva voieşte să-şi rânduiască viaţa după voia lui Dumnezeu, se bucură de atâta ajutor de
Sus, încât i se împlineşte tot ceea ce voieşte. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Bunăvoinţa după putere este bine plăcută lui Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)
Ca să înlături mândria, trebuie să te rogi cu lacrimi, să nu dispreţuieşti pe nimeni şi să primeşti necazurile cele
fără de voie. (Sfântul Talasie Libianul)
Căci Dumnezeu este Cel ce lucrează în voi şi ca să voiţi şi ca să săvârşiţi, după a Lui bunăvoinţă.
(Filipeni 2.13)
Căci nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc, pe acela îl săvârşesc. (Romani 7.19)
Când îţi doreşti ceva, nu e foarte uşor. Trebuie să ştii ce vrei şi să tot încerci să-l obţii. (Taylor Hanson)
Când omul se roagă înseamnă că este liber. Când nu se mai roagă înseamnă că ceva îl ţine sub o stăpânire nevăzută. De aceea se spune: “Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta.” Numai când iubeş-
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te pe Dumnezeu şi pe semeni, omul este cu adevărat liber. Când urăşte pe semeni şi când uită pe Dumnezeu este înrobit, este limitat, este înrobit într-o stare de egoism, de singurătate. De aceea, o mulţime de
oameni care nu se mai roagă, suportă cu greu suferinţa, suportă cu greu boala şi mulţi dintre ei, din deznădejde, se sinucid. Sunt studii ştiinţifice care arată că omul credincios trece mai uşor prin greutăţile vieţii
decât cel necredincios. (Patriarhul Daniel)
Când vrei să păcăleşti lumea, spune adevărul! (Otto von Bismarck)
Ce eşti te priveşte la urma urmei numai pe tine; ce vrei, priveşte şi pe ceilalţi; ce faci, aceea poate privi pe toţi.
(Nicolae Iorga)
Ce răsplată Îi vom da lui Dumnezeu, sau ce rod vrednic de ceea ce ne-a dat El nouă? … Ne-a chemat
când nu eram şi a voit să venim de la nefiinţă la fiinţă. (Sfântul Clement Romanul)
Cel ce face binele şi caută răsplată, nu slujeşte lui Dumnezeu, ci voii sala. (Sfântul Marcu Ascetul)
Cel mai important lucru e să vrei ceea ce poţi. (André Maurois)
Ci toate câte voiţi să vă facă vouă oamenii, asemenea şi voi faceţi lor, că aceasta este Legea şi proorocii.
(Matei 7.12)
Cine face totdeauna ce vrea, face rareori ceea ce trebuie. (Oxenstierna)
Cine vrea să dobândească o memorie bună trebuie s-o cultive, s-o întărească prin exerciţiu zilnic.
(Denis Diderot)
Cine vrea să-I împărtăşească slava lui Hristos, trebuie să-I împărtăşească şi viaţa. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Cine vrea să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească. (Sfinţii Părinţi)
Cu voinţa superioară dorim numai lucruri bune. 10.8
Curăţirea de reaua-voinţă. 10.6
Dacă ştiaţi ce înseamnă: Milă voiesc iar nu jertfă, n-aţi fi osândit pe cei nevinovaţi. (Matei 12.7)
Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să-Mi
urmeze Mie. (Luca 9.23)
Dacă vrei să fii fericit o clipă, răzbună-te! Dacă vrei să fii fericit o viaţă, iartă! (Henri Lacordaire)
Dacă vrei să te ştie Dumnezeu, fii după putinţă necunoscut printre oameni. (Avva Teognost)
Dacă vrei să zbori ca un fluture, nu te zbate ca un cocoş. (Proverb chinezesc)
Dacă vrei succes, atunci nu te baza pe alte persoane să facă ceea ce tu poţi face! (Sasha Azevedo)
Dacă vreţi să fiţi fericiţi, dacă vreţi să înfloriţi, trebuie să vă gândiţi la armonie, să vă puneţi în armonie cu
universul întreg. (Omraam Mikhael Aivanhov)
Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ţi aminte că ai primit cele bune ale tale în viaţa ta, şi Lazăr, asemenea, pe cele
rele; iar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuieşti. Şi peste toate acestea, între noi şi voi s-a întărit prăpastie mare, ca cei care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi.
(Luca 16.25, 26)
Dar mergând, învăţaţi ce înseamnă: Milă voiesc, iar nu jertfă; că n-am venit să chem pe drepţi, ci pe păcătoşi
la pocăinţă. (Matei 9.13)
De aceea facem semnul crucii înainte de rugăciune, ca să ne ordoneze şi să ne adune, să ne cuprindă gândurile
şi inima şi voinţa în Dumnezeu. După rugăciune, ca să rămână în noi ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu,
ca să ne apere de primejdii. (Romano Guardini, 8.7)
Deci adunaţi fiind ei, Pilat le-a zis: Pe cine voiţi să vi-l eliberez, pe Baraba sau pe Iisus, care se zice Hristos?
Că ştia că din invidie L-au dat în mâna lui. (Matei 27.17, 18)
Deci luaţi seama cu grijă, cum umblaţi, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca cei înţelepţi, răscumpărând vremea, căci
zilele rele sunt. Drept aceea, nu fiţi fără de minte, ci înţelegeţi care este voia Domnului. (Efeseni 5.15-17)
Deci, dar, Dumnezeu pe cine voieşte îl miluieşte, iar pe cine voieşte îl împietreşte. Îmi vei zice deci: De ce
mai dojeneşte? Căci voinţei Lui cine i-a stat împotrivă? (Romani 9.18, 19)
Deşi corpul vrea să fie pământ în pământ, sufletul vrea să fie cer în cer. (Lope de Vega)
Diavolul foloseşte Scriptura când vrea să-şi atingă scopul. (William Shakespeare)
Diavolul voieşte să facă rău, dar iese întotdeauna bine. 7.10
Dificultatea literaturii nu este să scrii, ci să scrii ceea ce vrei să spui. (Robert Louis Stevenson)
Doamne, ajută-mă ca rugăciunea pe care o fac să se împlinească după voia Ta cea sfântă. 9.4
Doamne, facă-se voia Ta în viaţa mea. 9.4
Doamne, voiesc să voiesc voia Ta! (Fericitul Ieronim)
Dragostea nu se arată cu sărutarea, ci cu bunăvoinţa. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
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El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci câinilor. Dar ea a zis: Da, Doamne,
dar şi câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând, Iisus i-a
zis: O, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie după cum voieşti. Şi s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela.
(Matei 15.26-28)
Eva dorea să devină savantă, că mărul dă ştiinţă! (Leon Shestov, filosof din prima jumătate a secolului 20,
citat de părintele Constantin Galeriu)
Exagerarea, vrând să mărească lucrurile mici, le face să pară şi mai mici. (Jean le Rond d’Alembert)
Fă ce vrei, că după 10 ani vei regreta. (Socrate)
Fără voinţa omului, Dumnezeu nu face nimic, din respect faţă de liberul arbitru. (Sfântul Macarie Egipteanul)
Fiecare om doreşte un trai îndelungat, dar niciunul nu vrea să fie bătrân.(Jonathan Swift)
Fii totdeauna cu Dumnezeu, dacă vrei ca Dumnezeu să fie cu tine. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Fii tu însuţi schimbarea pe care o vrei să o vezi în lume. (Mahatma Gandhi)
Foc am venit să arunc pe pământ şi cât aş vrea să fie acum aprins! Şi cu botez am a Mă boteza, şi câtă
nerăbdare am până ce se va îndeplini! (Luca 12.49, 50)
Hristos, Arhiereul jerfelor noastre, ocrotitorul şi ajutorul slăbiciunii noastre, prin El vedem ca-ntr-o oglindă,
nepătata şi preaînalta Lui Faţă, prin El s-au deschis ochii inimii noastre, prin El nepriceputa şi
întunecata noastră minte înfloreşte la lumina Lui, prin El Stăpânul a voit să gustăm cunoştinţa
cea nemuritoare. (Sfântul Clement Romanul)
Iar El a zis: Mergeţi în cetate, la cutare şi spuneţi-i: Învăţătorul zice: Timpul Meu este aproape; la tine vreau
să fac Paştile cu ucenicii Mei. (Matei 26.18)
Iar sora copilului a zis către fata lui Faraon: "Voieşti să mă duc să-ţi chem o doică dintre evreice, ca să alăpteze copilul?" Fata lui Faraon i-a zis: "Du-te!" Şi s-a dus copila şi a chemat pe mama pruncului. Atunci fata
lui Faraon i-a zis: "Ia-mi copilul acesta şi mi-l alăptează, că eu am să-ti plătesc! " şi a luat femeia copilul şi
l-a alăptat. După ce a crescut copilul, doica l-a dus la fata lui Faraon şi i-a fost ca fiu şi i-a pus numele
Moise, pentru că îşi zicea: "Din apă l-am scos!" (Ieşirea 2.7-10)
Iar vameşul, departe stând, nu voia nici ochii să-şi ridice către cer, ci-şi bătea pieptul, zicând: Dumnezeule,
fii milostiv mie, păcătosului. (Luca 18.13)
Iată Sluga Mea pe Care o sprijin, Alesul Meu, întru Care binevoieşte sufletul Meu. Pus-am peste El Duhul
Meu şi El va propovădui popoarelor legea Mea. (Isaia 42.1)
Ispita în sine nu este păcat, însă învoirea cu ispita este un păcat pe care ni-l asumăm. (Sfinţii Părinţi)
În chip analog, vinul se amestecă cu apa iar duhul cu omul. Unul, amestecul de vin cu apă, hrăneşte spre
credinţă, celălalt, adică duhul, conduce spre nemurire. Şi iarăşi amestecul celor două, a băuturii şi a
Cuvântului se cheamă Euharistie, har lăudat şi frumos. Iar cei care se împărtăşesc cu credinţă îşi sfinţesc şi trupul şi sufletul, pentru că voinţa Tatălui amestecă în chip tainic cu Duhul şi cu Cuvântul
acest amestec dumnezeiesc care este omul. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
În voinţa superioară constă tot războiul nevăzut. 10.8
Încearcă să ştii totdeauna ce vrei. (Paulo Coelho)
Începutul vindecării depinde de voinţa noastră. 10.17
Întâmplare este pseudonimul lui Dumnezeu când nu vrea să semneze. (Anatole France)
Între oamenii buni şi Dumnezeu există o prietenie, prin virtutea care-i uneşte. Am spus prietenie? E totuşi un
cuvânt destul de slab, mai potrivit ar fi termenul unire duhovnicească cu Dumnezeu, asemenea legăturii
dintre soţ şi soţie. La o aşa unire sunt chemaţi toţi oamenii, fiindcă aşa cum zice Scriptura, suntem neam
sfânt, neamul lui Dumnezeu şi al Celui Preaînalt prin harul Lui. Dacă nu voim să pierdem acest dar, trebuie să-l păzim prin sfinţenia vieţii noastre. (Seneca)
Jertfa nu vrea moarte pentru moarte, ci moarte pentru viaţă. (V. Jankélévitch)
Lepădarea de sine este lepădarea de sinea mea, care vrea să se substituie lui Dumnezeu. (Părintele
Constantin Galeriu)
Munca trebuie să fie conformă cu voinţa lui Dumnezeu. 8.16
Nici vrăjmaşul nu lucrează fără voia şi îngăduinţa lui Dumnezeu, ci doar atât cât ne este de folos. 2.3
Nimic nu rezistă voinţei omului care ştie adevărul şi vrea binele. (Eliphas Levi)
Nu dori nimic şi vei fi omul cel mai bogat din lume. (Miguel de Cervantes)
Nu lăsa voia lui Dumnezeu, ca să înfăptuieşti voia oamenilor. (Sfântul Antonie cel Mare)
Nu te lăsa în voia patimilor tale, ca să nu fii târât de ele ca de un taur furios. (Ecclesiasticul 6.2)
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Numai în situaţii deosebit de grele, dar şi atunci numai cu învoirea lui Dumnezeu ca şi în cazul lui Iov, ispitele
îngăduite de Dumnezeu pot depăşi cu puţin puterile noastre. Dar şi în astfel de cazuri puterea
binelui biruieşte până la urmă, chiar dacă fizic nu ar părea evident, ca în cazul martirilor.
(Părintele Teodor Bodogae)
Odată, Diogene se încălzea la soare. Alexandru Macedon, care trecea pe acolo, s-a oprit asupra lui şi a
zis: Cere-mi ce vrei tu. Diogene a răspuns: Nu-mi fă umbră. (Diogene din Sinope)
Omul încearcă câte poate după voia sa; iar Dumnezeu le sfârşeşte după dreptate. (Sfântul Marcu Ascetul)
Omul, pe orice drum ar porni, ar vrea să cuprindă infinitul. (Ion Agârbiceanu)
Omul, prin voinţa sa a căzut. 10.17
Orice plănuire a ta să o începi cu Cel ce este începutul a tot binele, ca să fie după voia lui Dumnezeu ceea
ce ai de gând să faci. (Sfântul Marcu Ascetul)
Părintele duhovnicesc este medierea pe care Dumnezeu o alege şi ne-o dăruieşte, pentru a ne face să
cunoaştem voinţa Sa. 9.22
Pentru a face un rău nu este nevoie de mult efort, însă când vrei să săvârşeşti un bine este nevoie de voinţă,
dorinţă şi dreaptă socotinţă. (Părintele Dumitru Păduraru)
Preadesfrânaţilor! Nu ştiţi, oare, că prietenia lumii este duşmănie faţă de Dumnezeu? Cine deci va voi să fie
prieten cu lumea se face vrăjmaş lui Dumnezeu. (Iacob 4.4)
Prin credinţă, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a ales mai bine să pătimească cu poporul lui Dumnezeu, decât să aibă dulceaţa cea trecătoare a păcatului, socotind că batjocorirea pentru Hristos este mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, fiindcă se uita la răsplătire.
(Evrei 11.24-26)
Raţiune, sentiment, voinţă. 3.1
Renunţarea la voia proprie. 5.1
Să izgonim invidia din sufletul nostru, ca să atragem asupra noastră bunăvoinţa lui Dumnezeu.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Să ne rânduim viaţa după voia lui Dumnezeu, pentru că numai aşa ni se pot împlini dorinţele, mai ales cele
care ţin de viaţa veşnică şi de bucuria sufletească. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Se cuvine ca atunci când ne aflăm în dureri să ne rugăm pentru întelegerea bolii noastre, pentru suportarea cu
răbdare şi pentru izbăvirea de ea dacă aşa este voia sfântă a lui Dumnezeu. Este bine, de asemenea, să
cerem şi altora să se roage pentru noi şi în special preoţilor, pentru că mult poate rugăciunea stăruitoare
a dreptului, aşa cum putem citi în Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iacob.
(Sfântul Ioan de Kronstadt)
Secretul succesului constă în a vrea să câştigi şi a şti să pierzi. (Niccolò Machiavelli)
Stăpân al puterii cum eşti, judeci cu blândeţe şi ne cârmuieşti cu multă cruţare, că la Tine este puterea, când
voieşti. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 12.18)
Sufletul tânjeşte să creadă, dar intelectul refuză să-i dea voie. (Scriitorul american Dan Brown)
Şi deşteptându-se temnicerul şi văzând deschise uşile temniţei, scoţând sabia, voia să se omoare, socotind că
cei închişi au fugit. Iar Pavel a strigat cu glas mare, zicând: Să nu-ţi faci nici un rău, că toţi suntem aici.
Iar el, cerând lumină, s-a repezit înăuntru şi, tremurând de spaimă, a căzut înaintea lui Pavel şi a lui
Sila; şi scoţându-i afară (după ce pe ceilalţi i-a zăvorât la loc), le-a zis: Domnilor, ce trebuie să fac
ca să mă mântuiesc? (Faptele Apostolilor 16.27-30)
Şi Iisus, întinzând mâna, S-a atins de el, zicând: Voiesc, curăţeşte-te. Şi îndată s-a curăţit lepra lui.
(Matei 8.3)
Şi regele s-a mâhnit adânc, dar pentru jurământ şi pentru cei ce şedeau cu el la masă, n-a voit s-o întristeze.
Şi îndată trimiţând regele un paznic, a poruncit a-i aduce capul. (Marcu 6.26, 27)
Şi, căzând la pământ, a auzit un glas, zicându-i: Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti? Iar el a zis: Cine eşti,
Doamne? Şi Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe Care tu Îl prigoneşti. Greu îţi este să izbeşti cu piciorul în
ţepuşă. Şi el, tremurând şi înspăimântat fiind, a zis: Doamne, ce voieşti să fac? Iar Domnul i-a zis:
Ridică-te, intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci. (Faptele Apostolilor 9.4-6)
Toată lumea vrea să trăiască pe vârful unui munte, fără să ştie că adevărata fericire este în felul în care urci
pantele abrupte spre vârf. (Gabriel Garcia Marquez)
Tot ce face omul cu voia sa liberă, îl apropie sau îl depărtează de Dumnezeu. 9.21
Toţi proorocii şi Legea au proorocit până la Ioan. Şi dacă voiţi să înţelegeţi, el este Ilie, cel ce va să vină.
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Cine are urechi de auzit să audă. (Matei 11.3-5)
Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să vezi foarte departe. (Constantin Brâncuşi)
Trebuie să nu pierdem din vedere nicio clipă ţelurile şi principiile esenţiale şi să ştim unde suntem şi unde
vrem să ajungem. Astfel ne vom menţine pe drumul cel bun al pozitivităţii. (Colin Turner)
Un fir de păr nu se mişcă fără voia lui Dumnezeu, dar lumea întreagă? 4.9
Un om de geniu nu face greşeli. Erorile lui sunt voluntare şi sunt portaluri ale descoperirii. (James Joyce)
Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ. (Matei 6.10)
Viitorul ni-l putem modela cum vrem. Viaţa este un lut căruia voinţa îi dă forma. (Liviu Rebreanu)
Voiesc să fiu biruit şi să am smerenie decât să fiu biruitor şi să am mândrie. (Patericul)
Voinţa divină devine însăşi voinţa omului. 8.15
Voinţa inferioară (iraţională), voinţa poftelor, a lucrurilor rele. 10.8
Voinţa lui Dumnezeu devine voinţa omului. 6.14
Voinţa superioară (raţională) are ca scop pe Dumnezeu. 10.8
Vreau să mor creştin! (Sfântul Martir Matei Brâncoveanu, înainte de a fi decapitat. Era fiul cel mai mic al
Sfântului Martir Constantin Vodă Brâncoveanu)
Vrei ca oamenii să gândească lucruri bune despre tine? Nu te lăuda. (Blaise Pascal)
Vrei să stii cine eşti? Nu întreba! Acţionează! Acţiunea te va delimita şi defini. (Witold Gombrowicz)
Vrei să-i faci rău cuiva? Nu-l bârfi, ridică-l în slăvi. (André Siegfried)
Wagner este puternic, foarte puternic, pune mâna pe artă şi o răsuceşte cum vrea el. (Modest Musorgski)
Zadarnic vei vrea să-l înveţi pe cel ce nu e dornic să fie învăţat, dacă nu-l vei fi făcut mai întâi dornic de a
învăţa. (Jan Amos Comenius)
Zis-a lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai lipseşte? Iisus i-a zis: Dacă voieşti să
fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor şi vei avea comoară în cer; după aceea, vino şi urmează-Mi. Ci, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuţii. (Matei 19.20-22)
A zăbovi/ Ajutorul meu şi apărătorul meu eşti Tu; Dumnezeul meu nu zăbovi. (Psalmi 39.23)
Ajutorul meu şi Izbăvitorul meu eşti Tu, Doamne, nu zăbovi! (Psalmi 69.7)
Ca să ştii, dacă zăbovesc, cum trebuie să petreci în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului
celui viu, stâlp şi temelie a adevărului. (I Timotei 3.15)
Când te afli în mijlocul proştilor, cruţă-ţi vremea; iar cu cei înţelepţi zăboveşte fără teamă.
(Ecclesiasticul 27.12)
Fiule! Cât vei putea fă-ţi bine ţie şi adu Domnului prinoase vrednice. Adu-ţi aminte că moartea nu zăboveşte şi hotărârea morţii nu ţi s-a arătat. Mai înainte de a muri fă bine prietenului şi după cât poţi
întinde şi dă lui. (Ecclesiasticul 14.11-13)
Iar un oarecare Anania, bărbat evlavios, după Lege, mărturisit de toţi iudeii care locuiau în Damasc, venind la mine şi stând alături, mi-a zis: Frate Saule, vezi iarăşi! Şi eu în ceasul acela l-am văzut. Iar el a
zis: Dumnezeul părinţilor noştri te-a ales de mai înainte pe tine ca să cunoşti voia Lui şi să vezi pe Cel
Drept şi să auzi glas din gura Lui; că martor vei fi Lui, în faţa tuturor oamenilor, despre cele ce ai văzut
şi auzit. Şi acum de ce zăboveşti? Sculându-te, botează-te şi spală-ţi păcatele, chemând numele Lui.
(Faptele Apostolilor 22.12-16)
Nu te socoti împreună cu mulţimea păcătoşilor; adu-ţi aminte că mânia nu va zăbovi.
(Ecclesiasticul 7.17)
Nu zăbovi a face bine celui ce are nevoie, când ai putinţa să-i ajuţi. (Solomon 3.27)
Pentru cine sunt suspinele, pentru cine văicărelile, pentru cine gâlcevile, pentru cine plânsetele, pentru cine
rănile fără pricină, pentru cine ochii întristaţi? Pentru cei ce zăbovesc pe lângă vin, pentru cei ce vin să
guste băuturi cu mirodenii. (Solomon 23.29, 30)
Strigă către Domnul, tu fecioară, fiică a Sionului! Să curgă lacrimile tale ca un şuvoi, zi şi noapte; nu înceta,
ochiul tău să nu zăbovească! (Plângeri 2.17)
Şi Bagoas a ieşit de dinaintea lui Olofern şi a intrat la ea şi i-a zis: "Să nu zăbovească această tânără frumoasă să vină la stăpânul meu, ca să fie cinstită în faţa lui şi să se desfăteze bând vin cu noi şi într-această zi să fie ca una din fiicele Asirienilor, care sunt în palatul lui Nabucodonosor". Şi Iudita i-a
răspuns: "Cine sunt eu să mă împotrivesc domnului meu? Căci tot ce este plăcut ochilor săi mă voi
grăbi să fac, şi aceasta va fi o bucurie pentru mine până în ziua morţii mele!" (Iudita 12.13, 14)
Şi Domnul nu va zăbovi, nici va îndelunga răbdarea peste ei, până nu va zdrobi mijlocul celor nemilostivi.
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(Ecclesiasticul 35.20)
Şi mulţi se vor lua după învăţăturile lor rătăcite şi, din pricina lor, calea adevărului va fi hulită; şi din poftă
de avere şi cu cuvinte amăgitoare, ei vă vor momi pe voi. Dar osânda lor, de mult pregătită, nu
zăboveşte şi pierzarea lor nu dormitează. (II Petru 2.2, 3)
A zdrobi/ Că braţele păcătoşilor se vor zdrobi, iar Domnul întăreşte pe cei drepţi. (Psalmi 36.17)
Dar a fost voia Domnului să-L zdrobească prin suferinţă. Şi fiindcă Şi-a dat viaţa ca jertfă pentru păcat,
va vedea pe urmaşii Săi, îşi va lungi viaţa şi lucrul Domnului în mâna Lui va propăşi. Scăpat de chinurile
sufletului Său, va vedea rodul ostenelilor Sale şi de mulţumire Se va sătura. Prin suferinţele Lui, Dreptul,
Sluga Mea, va îndrepta pe mulţi, şi fărădelegile lor le va lua asupra Sa. Pentru aceasta Îi voi da partea
Sa printre cei mari şi cu cei puternici va împărţi prada, ca răsplată că Şi-a dat sufletul Său spre moarte
şi cu cei făcători de rele a fost numărat. Că El a purtat fărădelegile multora şi pentru cei păcătoşi Şi-a
dat viaţa. (Isaia 53.10-12)
De-ar fi să-mi zdrobeşti toate oasele, nu voi înceta să mărturisesc că numai credinta în Hristos duce pe
oameni la mântuire. (Sfântul Sfinţit Mucenic Teodot, episcopul Chiriniei)
Deci iudeii, fiindcă era vineri, ca să nu rămână trupurile sâmbăta pe cruce, căci era mare ziua sâmbetei aceleia, au rugat pe Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor şi să-i ridice. Deci au venit ostaşii şi au
zdrobit fluierele celui dintâi şi ale celuilalt, care era răstignit împreună cu el. Dar venind la Iisus, dacă au văzut că deja murise, nu I-au zdrobit fluierele. Ci unul din ostaşi cu suliţa a împuns coasta Lui
şi îndată a ieşit sânge şi apă. Şi cel ce a văzut a mărturisit şi mărturia lui e adevărată; şi acela ştie că
spune adevărul, ca şi voi să credeţi. Căci s-au făcut acestea, ca să se împlinească Scriptura: "Nu I
se va zdrobi nici un os". Şi iarăşi altă Scriptură zice: "Vor privi la Acela pe care L-au împuns".
(Ioan 19.31-37)
Domnul a zis către Mine: "Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut! Cere de la Mine şi-Ţi voi da neamurile moştenirea Ta şi stăpânirea Ta marginile pământului. Le vei paşte pe ele cu toiag de fier; ca pe
vasul olarului le vei zdrobi!" (Psalmi 2.7-9)
Domnul păzeşte toate oasele lor, nici unul din ele nu se va zdrobi. Moartea păcătoşilor este cumplită şi
cei ce urăsc pe cel drept vor greşi. (Psalmi 33.19, 20)
Domnul va zdrobi pe cei răzvrătiţi, iar cei ce au părăsit pe Domnul vor fi nimiciţi. (Isaia 1.28)
"Duhul Domnului este peste Mine, pentru care M-a uns să binevestesc săracilor; M-a trimis să vindec pe
cei zdrobiţi cu inima; să propovăduiesc robilor dezrobirea şi celor orbi vederea; să slobozesc pe cei
apăsaţi, şi să vestesc anul plăcut Domnului". (Luca 4.18, 19)
Gândeşte-te să duci o viaţă binecredinciosă şi aşa crezând, te vei împărtăşi cu binecuvântarea care alungă
nu numai moartea, ci şi bolile din noi, căci venind Hristos în noi slăbeşte legea care stăpâneşte în mod
sălbatic în mădularele trupului nostru, înviorează evlavia faţă de Dumnezeu şi omoară patimile, neţinând
seama de păcatele în care ne aflăm, ci videcându-ne mai degrabă ca pe nişte bolnavi. Căci întăreşte pe
cel zdrobit, ridică pe cel căzut ca un păstor bun care-Şi pune sufletul pentru oile Sale. (Sfântul
Chiril al Alexandriei)
Limba dulce este pom al vieţii, iar limba vicleană zdrobeşte inima. (Solomon 15.4)
Nu mă voi teme de mii de popoare, care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuieşte-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toţi cei ce mă vrăjmăşesc în deşert; dinţii păcătoşilor ai zdrobit.
A Domnului este mântuirea şi peste poporul Tău, binecuvântarea Ta. (Psalmi 3.6-8)
Oricine va cădea pe această piatră va fi sfărâmat, iar pe cine va cădea ea îl va zdrobi. (Luca 20.18)
Scoală, Doamne, mântuieşte-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toţi cei ce mă vrăjmăşesc în deşert;
dinţii păcătoşilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea şi peste poporul Tău, binecuvântarea Ta.
(Psalmi 3.7, 8)
Şi a strigat Domnul Dumnezeu pe Adam şi i-a zis: "Adame, unde eşti?" Răspuns-a acesta: "Am auzit glasul
Tău în rai şi m-am temut, căci sunt gol, şi m-am ascuns". Şi i-a zis Dumnezeu: "Cine ti-a spus că eşti gol?
Nu cumva ai mâncat din pomul din care ti-am poruncit să nu mănânci?" Zis-a Adam: "Femeia care mi-ai
dat-o să fie cu mine, aceea mi-a dat din pom şi am mâncat". Şi a zis Domnul Dumnezeu către femeie:
"Pentru ce ai făcut aceasta?" Iar femeia a zis: "Şarpele m-a amăgit şi eu am mâncat". Zis-a Domnul Dumnezeu către şarpe: "Pentru că ai făcut aceasta, blestemat să fii între toate animalele şi între toate fiarele
câmpului; pe pântecele tău să te târăşti şi ţărână să mănânci în toate zilele vieţii tale! Duşmănie voi pune
între tine şi între femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei; aceasta îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei înţepa căl-
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câiul". Iar femeii i-a zis: "Voi înmulţi mereu necazurile tale, mai ales în vremea sarcinii tale; în dureri vei
naşte copii; atrasă vei fi către bărbatul tău şi el te va stăpâni". Iar lui Adam i-a zis: "Pentru că ai ascultat
vorba femeii tale şi ai mâncat din pomul din care ţi-am poruncit: "Să nu mănânci", blestemat va fi pământul pentru tine! Cu osteneală să te hrăneşti din el în toate zilele vieţii tale! (Facerea 3.9-17)
Unii monahi şi-au zdrobit trupurile în asceză, dar, fiindcă nu au avut discernământ, s-au îndepărtat de Dumnezeu. (Sfântul Antonie cel Mare)
Zdrobeşte braţul celui păcătos şi rău, păcatul lui va fi căutat şi nu se va afla. (Psalmi 9.35)
Zdrobirea inimii pentru păcatele tale. 6.6
A-L păstra pe Hristos în inimă este chiar viaţa. 7.7
A-ţi aduce aminte de Dumnezeu e mai necesar decât a respira. 6.5
Abaterea/ Adevărul este unul singur, minciuna are mii de abateri. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Deşi fărădelegile noastre mărturisesc împotriva noastră, dar Tu, Doamne, fă milă cu noi pentru numele
Tău! Mare este abaterea noastră şi am păcătuit înaintea Ta. (Ieremia 14.7)
Fără să te abaţi de la reguli, progresul nu este posibil. (Frank Vincent Zappa)
În sfârşit, soarta fericită, prin mângâierile ei abate şi pe cei slabi din calea adevăratului bine, cea nefericită adesea târăşte cu sila la adevăratele bunuri pe cei rătăciţi. (Betius, scriitor bisericesc)
M-am ţinut cu pasul meu după pasul Lui, am păzit calea Lui şi nu m-am abătut din ea. (Iov 23.11)
Nu-ţi abate privirea spre exemplul celor mulţi, care merg pe calea lată, căci în iad va fi locul celor mulţi.
(Mitropolitul Filaret)
Pune Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire, împrejurul buzelor mele. Să nu abaţi inima mea spre
cuvinte de vicleşug, ca să-mi dezvinovăţesc păcatele mele; iar cu oamenii cei care fac fărădelege
nu mă voi însoţi cu aleşii lor. (Psalmi 140.3, 4)
Să nu te iei după cei mai mulţi, ca să faci rău; şi la judecată să nu urmezi celor mai mulţi, ca să te abaţi
de la dreptate; nici săracului să nu-i fii părtinitor la judecată! (Ieşirea 23.2, 3)
Să nu-ţi întorci faţa Ta de la mine şi să nu Te abaţi întru mânie de la robul Tău; ajutorul meu fii, să nu
mă lepezi pe mine şi să nu mă laşi, Dumnezeule, Mântuitorul meu. (Psalmi 26.14, 15)
Şi nu s-a făcut întru nimic nici o abatere de la poruncile regelui, cele pentru preoţi şi pentru leviţi, şi nici
de la cele pentru vistierie. Aşa s-a săvârşit toată lucrarea lui Solomon din ziua punerii temeliei
la templul Domnului până la terminarea lui. (Paralipomena 8.15)
Absenţa/ Adevărata ignoranţă nu este absenţa cunoaşterii, ci refuzul de a o dobândi. (Karl Raimund Popper)
Cei absenţi sunt asasinaţi prin bârfă. (Paul Scarron)
Curajul este rezistenţa în faţa fricii, meşteşugul de a domina frica, şi nu absenţa fricii. (Mark Twain)
Întunericul absenţei lui Dumnezeu. 2.7
Libertatea nu este absenţa regulilor, iar ordinea nu este absenţa libertăţii. (Antoine de Saint-Exupery)
Sănătatea nu este doar absenţa bolii. (Hannah Green)
Secularizarea lumii (absenţa lui Dumnezeu din inima omului). 7.7
Una din etapele fericirii trebuie să fie absenţa gândurilor. (Liviu Rebreanu)
Virtutea este perfecţiunea stării umane, iar nu absenţa defectelor. (Antoine de Saint-Exupéry )
Absolutul poate fi cunoscut? Poate! Când? Niciodată! (Henri Wald)
Absolutul/ A fi creştin înseamnă a coborî Absolutul la nivel cotidian. (Petre Ţuţea)
A te apropia neîncetat de perfecţiunea absolută este o nevoie înnăscută, o necesitate impusă omului,
este o datorie. (Marie d’Agoult)
Cine nu iese din Eu, n-atinge Absolutul şi nu descifrează nici viaţa. (Constantin Brâncuşi)
Creştinismul este o religie absolută, dar, vorba lui Gandhi, are un cusur: e prea perfect! Poţi să-l imiţi,
imperfect, dar una e imitarea şi alta e participarea care te face să te realizezi în tine, prin el, în mod
total. (Petre Ţuţea)
Orice participare la activitatea politică e absolut inutilă. (Lev Tolstoi)
Toate ştiinţele lumii au ajuns la bacalaureat; numai teologia a ajuns la licenţă pentru că lucrează cu
adevăruri absolute. (Petre Ţuţea)
Unele fiinţe merg către absolut aşa cum apa merge către mare. (Henry Millon de Montherlant)
Abţinerea/ Adeseori abţinerea da la o faptă este la fel de generoasă ca şi fapta însăşi. (Michel Montaigne)
Avem Stăpân blând şi iubitor de oameni şi nu ne cere lucruri peste puterea noastră. Nici nu ne cere să
ne abţinem de la mâcăruri şi să postim aşa, de dragul postului, nici pentru asta să stăm nemâncaţi,
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ci ca să ne desprindem de lucrurile cele lumeşti şi să folosim tot răgazul cu cele duhovniceşti. ….
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Binele desăvârşit nu constă numai în a se abţine cineva de la a face răul, ci şi de a-l gândi. (Scriitorul
Bisericesc Metodiu de Olimp)
Virtutea nu constă în abţinerea de la viciu, ci în nedorirea lui. (Geoge Bernard Shaw)
Accesul/ Fiind mereu activă, intuiţia are acces la banca de date a spiritului universal. (Colin Turner)
Omul autonom, oricât ar explora el viaţa şi universul, n-are acces la adevăr fără revelaţie. (Petre Ţuţea)
Orice succes îţi oferă un bilet de acces către o problemă şi mai dificilă. (Henry Kissinger)
Prostul nu are acces la ironie. El se opreşte la insultă. (Vasile Ghica)
Acedia 12.6
Acoperământul/ Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Preaînalt, întru acoperământul Dumnezeului cerului se va sălăşlui.
Va zice Domnului: "Sprijinitorul meu eşti şi scăparea mea; Dumnezeul meu, voi nădăjdui
spre Dânsul". (Psalmi 90.1, 2)
Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău, de-a dreapta ta. Ziua soarele nu te va
arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul; păziva sufletul tău. Domnul va
păzi intrarea ta ieşirea ta de acum şi până în veac. (Psalmi 120.5-8)
Iar Iisus mergea cu ei. Şi nefiind El acum departe de casă, a trimis la El prieteni, zicându-I: Doamne,
nu Te osteni, că nu sunt vrednic ca să intri sub acoperământul meu. (Luca 7.6)
În iad s-a pogorât mărirea ta în cântecul harfelor tale. Sub tine se vor aşterne viermii şi viermii vor fi
acoperământul tău. (Isaia 14.11)
Judecaţi în voi înşivă: Este, oare, cuviincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu cu capul descoperit? Nu vă învaţă oare însăşi firea că necinste este pentru un bărbat să-şi lase părul lung? Şi că
pentru o femeie, dacă îşi lasă părul lung, este cinste? Căci părul i-a fost dat ca acoperământ.
(I Corinteni 11.13-15)
Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime
Sfântă, slavă Ţie. (Cuviosul Ioanichie cel Mare)
Păzeşte-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor; cu acoperământul aripilor Tale acoperă-mă de faţa
necredincioşilor care mă necăjesc pe mine. Vrăjmaşii mei sufletul meu l-au cuprins; cu grăsime
inima lor şi-au încuiat, gura lor a grăit mândrie. (Psalmi 16.8-10)
Prietenul credincios este acoperământ tare; şi cel ce l-a aflat pe el aflat-a comoară.
(Ecclesiasticul 6.14)
Smerenia este acoperământul faptelor bune. 7.1
Şi întru acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi pe mine m-a
sprijinit dreapta Ta. (Psalmi 62.8)
Şi şi-a pus întunericul acoperământ, împrejurul Lui cortul Lui, apă întunecoasă în norii văzduhului.
(Psalmi 17.13)
Trăiţi ca oamenii liberi, dar nu ca şi cum aţi avea libertatea drept acoperământ al răutăţii, ci ca
robi ai lui Dumnezeu. (I Petru 2.16)
Activitatea duce la mai multe împliniri decât prudenţa. (Vauvenargues)
Activitatea/ Arta cere nu numai observarea vieţii, ci şi o participare activă. (Ilya Ehrenburg)
Căci credinţa este binele concentrat înăuntru, iar binele este credinţa activată.(Sfântul Maxim
Mărturisitorul)
Cu o memorie omenească se pot face lucruri uimitoare, dacă o îndrepţi către un singur domeniu de
activitate. (Mark Twain)
Fiind mereu activă, intuiţia are acces la banca de date a spiritului universal. (Colin Turner)
Gândirea e activitatea inteligenţei, visarea e voluptatea ei. (Victor Hugo)
Gândirea înseamnă activitate. Gândirea e întotdeauna exprimare, acţiune, poezie. (Eugeni d’Ors)
Iubirea este singurul lucru care activează inteligenţa şi creativitatea, care ne purifică şi ne eliberează.
(Paulo Coelho)
În zadar ar fi împiedicat trupul de mustrarea şi desfrâul sufletului spre atingerea ţelului final al înclinărilor
şi dorinţelor, zadarnică activitatea raţiunii, zadarnică funcţionarea minţii, zadarnică înţelepciunea,
dreptatea, practicarea oricărei virtuţi, … (vezi Sufletul/)
O minte religioasă este o minte echilibrată, sănătoasă, activă; ea înfruntă fapte, nu idei. (Krishnamurti,
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filosof indian)
Orice participare la activitatea politică e absolut inutilă. (Lev Tolstoi)
Oricine împlineşte o activitate în folosul comunităţii creştine săvârşeşte o liturghie. (Sfântul Teodor
Studitul)
Psihicul are două părţi: conştientul şi inconştientul. Sinele este centrul inconştientului; Eul este centrul
conştientului. Cu aducerea inconştientului în conştient, Sinele este mărit, iar Eul redus. Reducerea
Eului este un lucru bun, deoarece mai puţine dorinţe sunt create şi activate, permiţând seninătatea.
(Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)
Acţiunea este adevărata măsură a inteligenţei. (Napoleon Hill)
Acţiunea este ultimul refugiu al celor care nu pot visa. (Oscar Wilde)
Acţiunea fără cunoaştere este inutilă, iar cunoaşterea fără acţiune este zadarnică. (Abu Bakr)
Acţiunea înseamnă caracter. (Francis Scott Key Fitzgerald)
Acţiunea pripită este uşor executabilă, acţiunea prudentă cere judecată. (Kalidasa)
Acţiunea/ Acţiunile sunt cea mai bună traducere a gândurilor. (James Joyce)
Birocraţia este un mecanism gigant acţionat de oameni mărunţi. (Honoré de Balzac)
Caracterul este întruchiparea unor principii generale de acţiune. (Titu Maiorescu)
Cea mai bună filosofie e a acţiunii. (Nicolae Iorga)
Dacă capacitatea de a gândi nu este însoţită de capacitatea de a acţiona, mintea superioară este torturată. (Benedetto Croce)
Gândeşte ca un om de acţiune şi acţionează ca un om care gândeşte. (Henri Bergson)
Gândirea este izvorul acţiunii, vieţii şi manifestării; fă izvorul curat şi totul va fi curat. (James Allen)
Gândirea înseamnă activitate. Gândirea e întotdeauna exprimare, acţiune, poezie. (Eugeni d’Ors)
Împrejurarea este foarte importantă în acţiunile omeneşti, astfel încât ceea ce ar fi cel mai bine de făcut
acum, mâine ar fi zadarnic şi rău. (Axel Oxenstierna)
Mai curând, sau mai târziu, cu toţii trebuie să plătim pentru acţiunile noastre. (Oscar Wilde)
Marea majoritate a oamenilor găsesc că e mai uşor să cerşească cerul prin rugăciuni, decât să-l merite
prin acţiuni. (Arthur Schopenhauer)
Nevoia este îndemn către idee, şi ideea, îndemn către acţiune. (John Ernst Steinbeck)
O mică doză regulată de lumesc poate acţiona asemenea unui vaccin care să ducă în cele din urmă la
imunitate faţă de atracţiile lumeşti. (Părintele Serafim Rose)
Omul de acţiune nu se încurcă în teorie. (Petre Pandrea)
Pe plan tehnologic, am progresat, am înaintat foarte repede, dar pe plan psihologic comportamentul nostru, atitudinile, acţiunile noastre, au rămas mai mult sau mai puţin neevoluate. Suntem în continuare
agresivi, brutali, cruzi, smintiţi. (Krishnamurti, filosof indian)
Procedează întotdeauna corect, vei face plăcere unora şi vei produce uimire altora. (Mark Twain)
Strămoşul fiecărei acţiuni este un gând. (Ralph Waldo Emerson)
Un plan fără acţiune nu este un plan. Este un discurs. (T. Boone Pickens)
Viaţa în acţiune este cel mai bun învăţător. (Nicolae Iorga)
Viziunea fără acţiune este doar un vis. Acţiunea fără viziune este doar timp pierdut. Viziunea însoţită cu
acţiunea poate schimba lumea. (Joel Barker)
Vrei să stii cine eşti? Nu întreba! Acţionează! Acţiunea te va delimita şi defini. (Witold Gombrowicz)
Acum este judecata acestei lumi; acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Iar Eu, când Mă voi înălţa de
pe pământ, îi voi trage pe toţi la Mine. (Ioan 12.31, 32)
Acum/ Adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul şi acum este, când morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi
cei ce vor auzi vor învia. (Ioan 5.25)
Am stat lângă multe persoane care şi-au dat sfârşitul, am stat lângă mulţi muribunzi, i-am vegheat până la
capăt. Toţi, invariabil toţi, cereau o clipă în plus de viaţă, ca să-şi rezolve criza, problema lăuntrică. (Un
duhovnic în vârstă, pomenit de părintele Arsenie Papacioc. Din păcate nu-i ştim numele.) Este cutremurător! Şi spunea: Care este clipa? Este clipa pe care tu acum o pierzi, care a trecut pe lângă tine. Cum
a definit Dostoievski infernul?: “Prea târziu, când nu mai poţi face nimic.” (Părintele Vasile Gavrilă)
Că mie acum păcatele mi s-au făcut zid întunecat între mine şi Dumnezeu. (Avva Ammoi)
Chiar dacă nu va veni acum sfârşitul lumii, totuşi sfârşitul fiecăruia bate la uşă. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Conştiinţa este “pârâşul nostru”, care, “ne pârăşte” de pe acum şi, dacă ne împăcăm cu el, este bine. Iar îm-
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păcându-ne cu pârâşul acesta, ne împăcăm cu Dumnezeu. (Părintele Ilie Cleopa)
Dacă cezarul, sau împăratul am zice noi, te-ar înrudi cu el, şi te-ar ridica în rang, cine nu s-ar teme atunci de
persoana ta? Iar acum, când ai devenit fiul lui Dumnezeu, nu ai respect faţă de tine şi înalta ta valoare,
călcând-o în picioare prin nesăbuitele tale îndemnuri dobitoceşti şi prin atracţiile păcătoase? (Epictet)
Dar acum îmi plec genunchii inimii mele, rugând bunătatea Ta, am păcătuit, Doamne, am păcătuit şi fărădelegile mele eu le cunosc, însă cer, rugându-Te: Iartă-mă Doamne, iartă-mă şi nu mă pierde în fărădelegile
mele şi nici nu mă osândi la întuneric sub pământ, căci Tu eşti, Dumnezeule, Dumnezeul celor ce se pocăiesc. Arată-Ţi peste mine bunătatea Ta, mântuindu-mă pe mine nevrednicul, după mare mila Ta. Şi
Te voi preaslăvi în toate zilele vieţii mele. Căci pe Tine Te slăvesc toate puterile cereşti şi a Ta este slava în vecii vecilor. Amin!" (Manase 1.11-15)
Dar vine ceasul şi acum este, când adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr, că şi
Tatăl astfel de închinători Îşi doreşte. (Ioan 4.23)
De acum nu bea numai apă, ci foloseşte puţin vin, pentru stomacul tău şi pentru desele tale slăbiciuni.
(I Timotei 5.23)
De ce te ruşinezi păcătosule? Când ai făcut păcatul nu te-ai ruşinat şi acum când cauţi să-l uşurezi, te ruşinezi?
Nu ştii că ruşinea aceasta este de la diavol, care când face păcatul îţi dă îndrăzneală şi neruşinare,
iar când îl mărturiseşti îţi dă frică şi ruşinare? (Sfântul Nicodim Aghioritul)
Diavolul, după ce secole de-a rândul s-a luptat să scoată Biserica din lume, fără să reuşească, acum se
luptă să bage duhul lumii în Biserică. (Părintele Porfirie)
Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce se silesc pun
mâna pe ea. (Matei 11.12)
Doamne, L-a întrebat Simon-Petru, unde Te duci? Răspuns-a Iisus: Unde Mă duc Eu, tu nu poţi să urmezi
Mie acum, dar mai târziu Îmi vei urma. (Ioan 13.36)
Epoca prezentă preferă semnul faţă de lucrul semnificat, copia faţă de original, imaginaţia faţă de realitate, aparenţa faţă de esenţă fiindcă acum numai iluzia este sacră, iar adevărul este laic. (Ludwig
Feuerbach)
Era frumoasă vremea când casele erau biserici, faţă de acum, când bisericile sunt case. (Sfântul Ioan Gură
de Aur)
Fericiţi voi care flămânziţi acum, că vă veţi sătura. Fericiţi cei ce plângeţi acum, că veţi râde. (Luca 6.21)
Împrejurarea este foarte importantă în acţiunile omeneşti, astfel încât ceea ce ar fi cel mai bine de făcut
acum, mâine ar fi zadarnic şi rău. (Axel Oxenstierna)
Nu spune aproapelui tău: "Du-te şi vino, mâine îţi voi da!", când poţi să-i dai acum. (Solomon 3.28)
Până acum, pesimistul nu a câştigat nicio bătălie. (Dwight Eisenhower)
Şaptezeci de ani am de când slujesc lui Dumnezeu şi acum să jertfesc idolilor? (Sfântul Artemon,
torturat şi decapitat)
Şi a zis Domnul Dumnezeu: "Iată Adam s-a făcut ca unul dintre Noi, cunoscând binele şi răul. Şi acum nu
cumva să-şi întindă mâna şi să ia roade din pomul vieţii, să mănânce şi să trăiască în veci!..." De aceea l-a
scos Domnul Dumnezeu din grădina cea din Eden, ca să lucreze pământul, din care fusese luat. Şi izgonind
pe Adam, l-a aşezat în preajma grădinii celei din Eden şi a pus heruvimi şi sabie de flacără vâlvâitoare, să
păzească drumul către pomul vieţii. (Facerea 3.22-24)
Şi acum împăraţi înţelegeţi! Învăţaţi-vă toţi, care judecaţi pământul! Slujiţi Domnului cu frică şi vă bucuraţi
de El cu cutremur. (Psalmi 2.10, 11)
Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă! Fericiţi sunt cei ce păzesc căile mele! (Solomon 8.32)
Şi din îndemnul Duhului a venit la templu; şi când părinţii au adus înăuntru pe Pruncul Iisus, ca să facă pentru
El după obiceiul Legii, el L-a primit în braţele sale şi a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis: Acum slobozeşte pe robul Tău, după cuvântul Tău, în pace, că ochii mei văzură mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău Israel.
(Luca 2.27-32)
Vai vouă celor ce sunteţi sătui acum, că veţi flămânzi. Vai vouă celor ce astăzi râdeţi, că veţi plânge şi
vă veţi tângui. (Luca 6.25)
Viitorul începe acum, nu mâine. (Papa Ioan-Paul-II)
Zis-a Avva Teodor: Lucrul mâinilor îl avem sub lucrul sufletului, dar acum s-a făcut lucrul
sufletului sub lucrul mâinilor.
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Adăpostul/ Atunci tu vei fi la adăpost, căci vei fi plin de nădejde, te vei simţi ocrotit şi te vei culca fără grijă.
(Iov 11.18)
Dumnezeu este stânca mea cea de scăpare, scutul meu şi puterea cea mântuitoare, adăpostul meu cel
tare şi scăparea mea! Mântuitorul meu, din necaz m-ai izbăvit! (II Regi 22.3)
Între mândrie sau vanitate, pe de o parte, şi smerenie, despre care nici tu nici eu nu ştiu nimic, deci nu te
pot învăţa, se află un adăpost la jumătatea drumului. Acest loc, situat la jumătatea drumului dintre
mândrie şi smerenie, poartă numele de recunoştinţă. (Episcopul ortodox Antonie Blum din Londra)
Înţeleptul se teme şi se fereşte de rău, iar cel fără de minte îşi iese din fire şi se simte la adăpost.
(Solomon 14.16)
Locaşul cocostârcului în chiparoşi. Munţii cei înalţi adăpost cerbilor stâncile scăpare iepurilor.
(Psalmi 103.19)
Pentru aceea sunt înaintea tronului lui Dumnezeu, şi Îi slujesc ziua şi noaptea, în templul Lui, şi Cel ce
şade pe tron îi va adăposti în cortul Său. (Apocalipsa 7.15)
Teama de oameni duce la căderea în cursă, dar cel ce nădăjduieşte în Domnul stă la adăpost.
(Solomon 29.25)
Turn puternic este numele Domnului; cel drept la el îşi află scăparea şi este la adăpost. (Solomon 18.10)
Vai de feciorii răzvrătiţi, zice Domnul, vai de cei ce fac planuri fără Mine, care fac legăminte ce nu sunt în
Duhul Meu, ca să grămădească păcate peste păcate. Ei iau calea Egiptului, fără să fi întrebat gura Mea,
să cerşească de la Faraon ajutor şi la umbra Egiptului să se adăpostească. Pentru aceasta sprijinul
lui Faraon va fi pentru voi ruşine şi râs adăpostul la umbra lui. (Isaia 30.1-3)
Vei fi la adăpost de biciul bârfelii şi nu te vei teme de prăpăd când va veni. (Iov 5.21)
Adâncul/ Adâncirea minţii în Dumnezeu. 1.6
Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui; peste munţi vor sta ape. (Psalmi 103.7)
Adevărul este cel care-l satisface pe om în adâncul sufletului, îi dezvoltă forţele, îi înseninează zilele şi-i
procură ani de fericire. (Pedagogul Johann Heinrich Pestalozzi)
Apele liniştite sunt adânci. (Dostoievski)
Aşa sunt uneltirile vrăjmaşului: Ne urcă prin înşelăciune la mare înălţime, ca să ne coboare de acolo, în
adâncul prăpastiei. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Care faptă este mai mare decât toate celelalte? Şi a zis: socotesc că precum mândria este mai mare decât
toate patimile, încât a putut să surpe pe unii din cer, aşa şi smerita-cugetare este mai mare decât toate
faptele bune, pentru că poate să scoată pe om din însăşi adâncuri, măcar de ar fi păcătos ca un drac.
Pentru aceea şi Domnul mai întâi de toţi fericeşte pe cei săraci cu duhul. (Avva Longhin)
Când te găseşti în fundul prăpastiei să nu disperi, iar dacă ai ajuns pe vârful muntelui să nu ameţeşti. Şi să
ştiţi că această a doua primejdie, este mai mare decât cea dintâi. Pentru că, în fundul prăpastiei
apelezi la rugăciune ca izvor de putere. Când ai ajuns în vârful muntelui, uiţi de ea. (Mitropolitul
Bartolomeu Anania)
Ce e de crezut, să crezi! E o cerinţă adâncă a sufletului omenesc de a avea despre lume o viziune, o înţelegere coerentă şi unificatoare. În lipsa acestei viziuni, acestei înţelegeri, se nasc: angoasa şi schizofrenia.
(François Jacob, biolog francez, laureat al Premiului Nobel în 1965, împreună cu Jacques Monod şi
André Lwoff)
Certarea înrâureşte mai adânc pe omul înţelept, decât o sută de lovituri pe cel nebun. (Solomon 17.10)
Coborârea (adâncirea) minţii în inimă. 1.9
Desăvârşirea, un adânc de smerenie 7.11
Dreptatea Ta ca munţii lui Dumnezeu, judecăţile Tale adânc mare; oameni şi dobitoace vei izbăvi Doamne.
(Psalmi 35.6)
Dumnezeu nu comunică la nivel de superficial cu omul, ci la nivelul adâncului, la rădăcină. Ori boala, oricare ar fi ea, nu distruge adâncul. (Episcopul ortodox Antonie Blum din Londra; formaţia lui de
bază: medic.)
El a certat Marea Roşie şi a secat-o şi i-a condus pe ei prin adâncul mării ca prin pustiu; El i-a scos pe ei
din mâna celor ce-i urau şi i-a izbăvit pe ei din mâna vrăjmaşului; şi a acoperit apa pe cei ce-i asupreau pe ei, nici unul din ei n-a rămas. (Psalmi 105.9-11)
Este treaba artistului ca întotdeauna să adâncească misterul. (Francis Bacon)
Eşecul ne învaţă despre tăria noastră de caracter. Ne provoacă să săpăm mai adânc în resursele noastre
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atunci când ne lovim de piedici. (Hal Urban)
Femeia I-a zis: Doamne, nici găleată nu ai, şi fântâna e adâncă; de unde, dar, ai apa cea vie? Nu cumva
eşti Tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat această fântână şi el însuşi a băut
din ea şi fiii lui şi turmele lui? (Ioan 4.11, 12)
Grija şi spaima dispar atunci când omul crede din adâncul sufletului că Dumnezeu îl poate ajuta. 11.9
Iadul şi adâncul sunt cunoscute Domnului, cu atât mai vârtos inimile fiilor oamenilor. (Solomon 15.11)
Iar când a încetat de a vorbi, i-a zis lui Simon: Mână la adânc, şi lăsaţi în jos mrejele voastre, ca să pescuiţi. Şi, răspunzând, Simon a zis: Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi nimic nu am prins, dar,
după cuvântul Tău, voi arunca mrejele. Şi făcând ei aceasta, au prins mulţime mare de peşte, că
li se rupeau mrejele. (Luca 5.4-6)
Iată că boala mea se schimbă în sănătate. Tu ai păzit viaţa mea de adâncul mistuitor! Tu ai aruncat înapoia Ta toate păcatele mele! (Isaia 38.17)
Inteligenţa este ca un râu; cu cât este mai adânc, cu atât face zgomot mai puţin. (Proverb englezesc)
Ispitele ne trezesc din nepăsare, ne smeresc, ne sporesc virtutea, aşa cum copacul scuturat de vânt îşi înfige rădăcinile mai adânc în pământ. Ispitele ne măresc dragostea de Dumnezeu, ne ajută să ne
ispăşim păcatele chiar din viaţa de acum. Ispitele sporesc fericirea noastră veşnică, aşa cum prin
cioplire şi lustruire piatra nestemată capătă mai multă strălucire. (Sfinţii Părinţi)
Împlinirea poruncilor ascunde o taină adâncă, dumnezeiască. 9.19
În fiecare om Dumnezeu a ascuns o comoară. Să săpăm adânc pentru a o putea descoperi.
(Părintele Dumitru Păduraru)
Judecata divină ne învaţă cine suntem; sapă adânc în pământ şi ne lasă să vedem din ce anume suntem
făcuţi. (Charles Haddon Spurgeon)
Mare întărire spre a nu păcătui este citirea Scripturilor. Mare prăpastie şi adâncă groapă este neştiinţa
Scripturilor. (Sfântul Epifanie, episcopul Ciprului)
Mândria ne face să ne amăgim întotdeuna. Dar adânc înăuntrul nostru, dincolo de suprafaţa conştiinţei
obişnuite, o voce mică şi liniştită ne spune “Ceva e în neregulă”. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru
şi psiholog elveţian)
O apă adâncă este sfatul în inima omului, iar omul deştept ştie s-o scoată. (Solomon 20.5)
O, adâncul bogăţiei şi al înţelepciunii şi al ştiinţei lui Dumnezeu! Cât sunt de necercetate judecăţile Lui şi
cât sunt de nepătrunse căile Lui! (Romani 11.33)
Omul a pus hotare întunericului şi cercetează până în cele mai depărtate adâncuri, sfredelind piatra ascunsă în umbră şi în beznă. (Iov 28.3)
Pentru a asigura o stare bună de sănătate mănâncă superficial, respiră adânc, fii moderat şi menţine un
interes în viaţă. (William Londen)
Pentru a cunoaşte problema diavolului, trebuie mers mai adânc, la problema răului. Acesta nu-şi are
originea în diavol, ci într-o lipsă a binelui. 9.11
Puţina filosofie duce sufletul la ateism, dar aprofundarea filosofiei îl duce spre religie. (Francis Bacon)
Religia este, ca să spunem aşa, adâncul liniştit al mării, care rămâne liniştit oricât de înalte ar fi valurile.
(Ludwig Wittgenstein)
Rugăciunea este singura în măsură să ne poarte în adâncul nostru. 1.1
Săpaţi adânc! (Mitropolitul Hristodoulos)
Scopul încercărilor, descoperirea în adâncul nostru a Împărăţiei lui Dumnezeu. 7.1
Suferinţa e o criză din care trebuie să ieşi cât mai rapid, adâcimile ei ne rătăcesc spiritul. (Marin Preda)
Şi regele s-a mâhnit adânc, dar pentru jurământ şi pentru cei ce şedeau cu el la masă, n-a voit s-o întristeze. Şi îndată trimiţând regele un paznic, a poruncit a-i aduce capul. (Marcu 6.26, 27)
Trebuie să deschidem uşa larg şi să facem acei paşi care ne pot conduce mai adânc în experienţă.
(James Redfield)
Vicleşugul este mai rău decât răutatea pentru că răul se numeşte acela care face prost răul, iar viclean se
numeşte acela ce face rău cu amăgire şi cu adâncă socotinţă. (Teofilact, un alt învăţat al Bisericii)
Adesea, omul îşi este singur cel mai mare duşman. (Cicero)
Adesea/ A te ruga – adesea – înseamnă a-I grăi lui Dumnezeu despre starea noastră dezastruoasă: neputinţă, mâhnire, îndoială, frică, tristeţe, deznădejde – într-un cuvânt, despre tot ceea ce ţine de conditiile existenţei
noastre. Să ne exprimăm fără a căuta expresii elegante sau chiar o succesiune logică. Adesea acest
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mod de a ne adresa lui Dumnezeu este începutul rugăciunii – conversaţie. (Din cartea “Despre
rugăciune”, pagina 8, a Arhimandritului Sofronie Saharov)
Adeseori abţinerea da la o faptă este la fel de generoasă ca şi fapta însăşi. (Michel Montaigne)
Ai curaj! Şterge-ţi ochii! Adesea, căderea e un mijloc de a te ridica mai sus. (William Shakespeare)
Aparenţele sunt deseori înşelătoare. (Esop)
Ceea ce percepem drept încercări amare ale sorţii, adesea sunt binecuvântări deghizate. (Oscar Wilde)
Cele două cuvinte “informaţie” şi “comunicare” sunt adesea folosite ca având acelaşi înţeles, deşi ele semnifică lucruri total diferite. Informaţia o primeşti, în timp ce comunicarea o dai. (Sydney J. Harris)
Cu femeia cântăreaţă să nu fii adesea, ca nu cumva să te prindă cu meşteşugurile ei. (Ecclesiasticul 9.4)
Deseori nu avem timp pentru prietenii noştri dar avem tot timpul din lume pentru duşmani. (Leon Uris)
Glumeţii se dovedesc adesea profeţi. (William Shakespeare)
Iar ei au zis către El: Ucenicii lui Ioan postesc adesea şi fac rugăciuni, de asemenea şi ai fariseilor, iar ai
Tăi mănâncă şi beau. Iar Iisus a zis către ei: Puteţi, oare, să faceţi pe fiii nunţii să postească, cât
timp Mirele este cu ei? Dar vor veni zile când Mirele se va lua de la ei; atunci vor posti în acele zile.
(Luca 5.33-35)
Iar Iuda vânzătorul cunoştea acest loc, pentru că adesea Iisus şi ucenicii Săi se adunau acolo. Deci Iuda,
luând oaste şi slujitori, de la arhierei şi farisei, a venit acolo cu felinare şi cu făclii şi cu arme.
(Ioan 18.2, 3)
În sfârşit, soarta fericită, prin mângâierile ei abate şi pe cei slabi din calea adevăratului bine, cea nefericită
adesea târăşte cu sila la adevăratele bunuri pe cei rătăciţi. (Betius, scriitor bisericesc)
Între caractere şi inteligenţe n-ar trebui să existe alegere. Inteligenţele se găsesc foarte adesea, caracterele
foarte rar. (Mihai Eminescu)
„La un moment dat, Dumnezeu a venit să mă caute, iar eu L-am primit. Am pus în paranteză tot ce ştiam
despre religii şi I-am încredinţat existenţa mea. Am hotărât să devin creştin, dar creştin-ortodox,
influenţat de Lossky şi de Părinţi, pe care acesta îi preda cu o mare claritate“, mărturisea adesea
Olivier Clément studenţilor, prietenilor sau jurnaliştilor, dar fără să omită trecutul său.
(Ziarul Lumina din 23.12.2014)
Lăcomia adesea slăbeşte simţământul omeniei şi strică dreapta judecată. (Sfântul Ambrozie al
Mediolanului)
Nebunia este, deseori, logica unei minţi pline de bun simţ, oprimate. (Oliver Wendell Holmes)
O, iartă-mi Doamne atâtea rugăciuni / Prin care-ţi cer doar pâine şi pază şi minuni, / Căci am făcut adesea
din Tine robul meu / Nu eu ascult de Tine, ci Tu, de ce spun eu, / În loc să vreau eu, Doamne, să fie voia Ta / Îţi cer într-una să faci Tu, voia mea, / Îţi cer s-alungi necazul, să nu-mi trimiţi ce vrei / Şi să-mi slujeşti în toate, să-mi dai fără să-mi iei, / Gândindu-mă că dacă îţi cânt şi Te slăvesc / Am drept să-ţi cer într-una să faci tot ce doresc. / O, iartă-mi felu-acesta nebun de-a mă ruga / Şi-nvaţă-mă ca altfel să stau
în faţa Ta, / Nu tot cerându-ţi Ţie să fii Tu robul meu, / Ci Tu, cerându-mi mie, iar robul să fiu eu; /
Să înţeleg că felul cel mai bun de-a mă ruga / E să doresc în toate să fie voia Ta.
(Rugăciunea părintelui Arsenie Boca)
Prea adesea ironia nu-i decât o formă a lipsei de inteligenţă. (Oxenstierna)
Răzbunarea înfăptuită va sfâşia adesea inima şi va tortura conştiinţa. (Arthur Schopenhauer)
Să nu pierdem timpul cu deşertăciuni, căci viaţa este adesea ca o umbră. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Şi zicând: Doamne, miluieşte pe fiul meu că este lunatic şi pătimeşte rău, căci adesea cade în foc şi
adesea în apă. (Matei 17.15)
Un om de spirit ar fi adeseori foarte încurcat lipsit de tovărăşia proştilor. (La Rochefoucauld)
Toţi oamenii sunt încercaţi dintr-un întreit motiv: adesea pentru verificare, uneori pentru curăţire, iar
alteori pentru plata greşelilor. (Sfântul Ioan Casian)
Adevărata rugăciune 2.13
Adevărul e mai ciudat decât ficţiunea. Ficţiunea trebuie să aibă sens. (Leon Rosten)
Adevărul este aerul fără de care nu se poate respira. (Ivan Turgheniev)
Adevărul este ca maşinile de epocă, le scoatem din garaj numai ocazional. (Jean-François Marmontel)
Adevărul este cel care-l satisface pe om în adâncul sufletului, îi dezvoltă forţele, îi înseninează zilele şi-i procură ani
de fericire. (Pedagogul Johann Heinrich Pestalozzi)
Adevărul este în marş şi nimic nu-l poate opri. (Emile Zola)
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Adevărul este în principiu cea mai bună soluţie împotriva calomniei. (Abraham Lincoln)
Adevărul este o torţă, dar una uriaşă, de aceea ne strecurăm cu toţii clipind, temându-ne să nu ne pârjolească.
(Johann Wolfgang von Goethe)
Adevărul este unul singur, minciuna are mii de abateri. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Adevărul întreg se cuprinde numai în Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)
Adevărul lucrurilor este hrana de bază a intelectelor superioare. (Leonardo da Vinci)
Adevărul nu învinge niciodată, pier doar adversarii lui. (Max Planck)
Adevărul nu poate fi contrazis. (Giordano Bruno)
Adevărul nu-l pătrundem numai cu raţiunea, ci şi cu inima. (Blaise Pascal)
Adevărul poate fi denaturat prin minciună, dar şi prin tăcere. (Cicero)
Adevărul se opreşte la inteligenţă, frumuseţea pătrunde în inimă. (Henri Lacordaire)
Adevărul spus cu intenţia de a răni e mai rău decât orice minciună. (William Blake)
Adevărul spus pe jumătate este mai rău decât minciuna. (Proverb)
Adevărul trebuie să existe undeva: doar nu noi l-am inventat. (Carmen Sylva, poetă şi prima regină a României)
Adevărul, pur şi simplu, este rareori pur şi nu este niciodată simplu. (Oscar Wilde)
Adevărul/ A fi religios înseamnă a găsi adevăratul sens al vieţii. (Albert Einstein)
A spune adevărul, este cel mai mare dar al iubirii. (Patriarhul Fotie)
A ştiut să se umilească decât să spună adevărul. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului, despre Iosif cel
Tânăr, când a fost condamnat la închisoare)
A zis deci iarăşi Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă: Eu sunt uşa oilor. Toţi câţi au venit mai înainte de
Mine sunt furi şi tâlhari, dar oile nu i-au ascultat. Eu sunt uşa: de va intra cineva prin Mine,
se va mântui; şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla. (Ioan 10.7-9)
A-ţi aminti cu adevărat de Dumnezeu, înseamnă a-ţi aminti de viaţă. A-L uita, înseamnă a muri.
(Sfântul Teotim al Tomisului)
Aceasta este viaţa cea veşnică, să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat,
şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis. 12.8
Acolo unde interesul dictează, acolo nu există adevăr. (Mihai Eminescu)
Acţiunea este adevărata măsură a inteligenţei. (Napoleon Hill)
Adevăr pe o parte a Pirineilor, eroare pe cealaltă parte. (Blaise Pascal)
Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţă
veşnică, şi s-a mutat din moarte la viaţă. 5.17
Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţă veşnică şi la judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viaţă. Adevărat, adevărat zic vouă, că
vine ceasul şi acum este, când morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei ce vor auzi vor învia.
(Ioan 5.24, 25)
Adevărata ambiţie constă, mai degrabă, în a te dovedi superior prin merite decât prin demnităţi.
(Doamna de Lambert)
Adevărata cinstire pe care o acordăm Fiului lui Dumnezeu, ca şi cea pe care o aducem lui Dumnezeu,
ca părinte, constă mai ales într-o viaţă cinstită. (Origen)
Adevărata cunoaştere poartă în ea pecetea dragostei. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Adevărata dreptate este cereasca înţelepciune. Mai degrabă să ne lăsăm nedreptăţiţi să nedreptăţim noi pe alţii, iar la vreme de restrişte să fim gata de suferinţă. În niciun caz să răspândim suferinţa. Nu cel nedreptăţit, ci dimpotrivă, cel ce nedreptăţeşte va avea parte de pedeapsa cea mai
cruntă. (Eusebiu de Cezareea)
Adevărata fericire e să găseşti idealul pentru care merită să trăieşti sau să mori. (Soren Kierkegaard,
filosof şi teolog danez)
Adevărata forţă a cuvintelor nu stă în cuvinte, ci în folosirea lor. (William Hazlitt)
Adevărata ignoranţă nu este absenţa cunoaşterii, ci refuzul de a o dobândi. (Karl Raimund Popper)
Adevărata înţelepciune constă în a nu părea înţelept. (Eschil)
Adevărata înţelepciune înseamnă să-ţi recunoşti propria ignoranţă. (Socrate)
Adevărata libertate se regăseşte în Hristos, iar liber este cel care nu s-a supus păcatului. (Sfinţii Părinţi)
Adevărata măsură după care se judecă orice putere: cât de bine a făcut pe lume, nu după cât zgomot
a făcut. (Alexandru Vlahuţă)
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Adevărata nebunie nu poate fi atinsă fără inteligenţă. (Henrik Tikkanen)
Adevărata nobleţe nu e a titlului, ci a inimii. (Lope de Vega)
Adevărata operă de artă este umbra perfecţiunii divine. (Michelangelo)
Adevărata politeţe este sinceră. (Samuel Smiles)
Adevărata putere a omului constă în blândeţea sa. (Augustin Păunoiu)
Adevărata rugăciune 2.13
Adevărata rugăciune implică o pregătire. (Florence Scovel Shinn)
Adevărata smerenie este aceea care se ascunde în omenie, în modestie. 7.1
Adevărata trăsătură după care îl puteţi recunoaşte pe înţeleptul autentic este răbdarea. (Henrik Ibsen)
Adevăratele trăsături ale ignoranţei sunt vanitatea, mândria şi aroganţa. (Samuel Butler)
Adevăratul ateu nu crede nici în sine. (Jozo Cizmic)
Adevăratul curaj este o încredere deplină pe care nimic nu o tulbură. (Condillac)
Adevăratul test al caracterului unui om este cum se comportă cu cei de care nu are nevoie. (Lee Corso)
Adevăraţii stâlpi ai societăţii sunt adevărul şi libertatea. (Henrik Ibsen)
Adevărul, atunci când nu este căutat, rareori iese la lumină. (Oliver Wendell Holmes)
Agonisindu-şi lor bună temelie în veacul viitor, ca să dobândească, cu adevărat, viaţa veşnică.
(II Timotei 6.19)
Alături de un prieten adevărat este cu neputinţă să ajungi la deznădejde. (Honoré de Balzac)
Am fost înzestraţi cu puterea de judecată a minţii ca să cunoaştem adevărul, iar adevărul întreg se
cuprinde numai în Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)
Am venit când M-ai chemat cu adevărat. 4.9
Arta - dar adevărata artă – este ţărmuită în graniţele etnice ale unui popor şi este unica graniţă a sufletului unui popor. (Barbu Ştefănescu Delavrancea)
Aşadar noi am rătăcit de la calea adevărului şi lumina dreptăţii n-a strălucit pentru noi şi nouă soarele nu
ne-a răsărit. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 5.6)
Avem un Dumnezeu în cer, nemincinos, adevăratat şi viu. El nu este nesimţitor ca idolii voştri, noi Aceluia
ne închinăm. (Sfinţii Mari Mucenici Serghie şi Vah, care au refuzat să-l urmeze pe împăratul Maximian
şi să aducă jertfă zeilor. Sfântul Vah a murit în urma bătăilor, iar Sfântului Serghie i s-a tăiat capul)
Blânda îndurare este adevărata emblemă a nobleţii. (William Shakespeare)
Bunul simţ este un instinct al adevărului. (Max Jacob)
Buzele care spun adevărul vor dăinui totdeauna, iar limba grăitoare de minciună numai pentru o clipă
. (Solomon 12.19)
Ca să ştii, dacă zăbovesc, cum trebuie să petreci în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului
celui viu, stâlp şi temelie a adevărului. (I Timotei 3.15)
Ca să-L cunoşti cu adevărat pe Dumnezeu, trebuie să ieşi din mintea ta. (Neale Donald Walsch)
Care e diferenţa dintre un filosof şi un creştin? Unul este discipol al Greciei, celălalt al cerului. Unul care
umblă după glorie, celălalt după mântuire. Unul mânuitor al vorbelor, celălalt al faptelor bune. Unul
care clădeşte şi altul care dărâmă. Unul iubitor de greşeală, celălalt duşman al ei. Unul care strică
adevărul şi altul care-l restabileşte, lămurindu-l. Unul care fură şi altul care păzeşte să nu se fure.
(Tertulian)
Căci, mai ales, spunea el, prin aceea se deosebeşte prietenul de linguşitor; unul vorbeşte numai ce ştie
că place, pe când celălalt nu ezită să spună şi cuvinte care supără. De aceea Sfântul Vasile cel
Mare îl numeşte pe adevăratul prieten bărbat înţelept, şi spune despre el că dacă ar locui într-o
ţară îndepărtată, şi chiar dacă ochii mei nu l-ar vedea niciodată, tot prieten l-aş socoti. Aşa spunea
şi Euripide. (Din emisiunea “Cuvântul care zideşte” de la postul de radio “Trinitas”. Multe din învăţăturile care nu au trimitere la CD-uri au fost luate din această emisiune, realizată de părintele
Narcis Stupcanu, precum şi din alte emisiuni transmise de acelaşi post de radio.)
Când îţi doreşti ceva cu adevărat, tot Universul conspiră pentru împlinirea visului tău. (Paulo Coelho)
Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi smolesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc.
Adevărat grăiesc vouă, şi-au luat plata lor. (Matei 6.16)
Când soarele s-a întunecat; iar catapeteasma templului s-a sfâşiat pe la mijloc. Şi Iisus, strigând cu glas tare, a zis: Părinte, în mâinile Tale încredinţez duhul Meu. Şi acestea zicând, Şi-a dat duhul. Iar sutaşul,
văzând cele ce s-au făcut, a slăvit pe Dumnezeu, zicând: Cu adevărat, Omul Acesta drept a fost.
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(Luca 23.45-47)
Când spun o prostie, toată lumea mă tolerează, când spun un adevăr, toată lumea mă urăşte. (Johann
Wolfgang von Goethe)
Când vă rugaţi, închideţi uşa cămării voastre şi rugaţi-vă în duh şi în adevăr. 2.13
Când vă urmăresc pe voi în cetatea aceasta, fugiţi în cealaltă; adevărat grăiesc vouă: nu veţi sfârşi cetăţile
lui Israel, până ce va veni Fiul Omului. (Matei 10.23)
Când vrei să păcăleşti lumea, spune adevărul! (Otto von Bismarck)
Ce adevărate sunt cuvintele celor care nu pot minţi! (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Cei ce rabdă neagoniseala, necaz adevărat au cu trupul, dar odihnă cu sufletul. Căci precum hainele cele
vârtoase, călcându-se şi cu sila făcându-se se spală, aşa şi sufletul cel tare, prin sărăcia cea de bună
voie, mai mult se întăreşte. (Amma Singlitichia)
Cei ce se căiesc cu adevărat, sunt oameni fericiţi. (Mircea Eliade)
Cei cu adevărat curajoşi vorbesc puţin despre curaj. (Octavian Paler)
Cei pe care adevărul şi înţelepciunea îi conduc în viaţă, pot aduna miere şi de buruieni.(William Cowper)
Cel care Îl vede pe Dumnezeu în lucrările Sale şi crede în El văzându-le, acela este cu adevărat bogat.
(Paracelsus, alchimist, medic, astrolog şi filosof elveţian)
Cel ce cunoaşte adevărul nu se împotriveşte necazurilor, care vin asupra lui. Căci ştie că-l conduc pe om
spre frica de Dumnezeu. (Sfântul Marcu Ascetul)
Cel ce nu ia asupra sa de bună voie ostenelile pentru adevăr, e certat mai aspru de cele fără de voie.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Cel ce spune adevărul vesteşte dreptatea, iar martorul mincinos umblă cu înşelăciunea. (Solomon 12.17)
Cel mai bun şi cel mai mare câstig este un prieten adevărat; şi cea mai mare pierdere este pierderea
timpului. (Pitagora)
Cel mai îngust este drumul adevărului. (Proverb italian)
Cel mai periculos duşman al adevărului este majoritatea compactă. (Henrik Ibsen)
Certitudinea este criteriul adevărului. (Baruch Spinoza)
Cine cunoaşte numai teoretic adevărul Evangheliei, poate să fie un savant, dar nu un creştin.
(Nichifor Crainic)
Cine vrea să spună adevărul să se pregătească de suferinţă. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Convingerile sunt inamicii adevărului, mai periculoase decât minciunile. (Thomas Mann)
Credinţa e incidenţa divină care poate revela adevărul. (Petre Ţuţea)
Cunoaştere, prudenţă, discernămât; acestea sunt adevăratele cerinţe pe care trebuie să le adresăm lui
Dumnezeu. Cunoaştere, prudenţă, discernămât; acestea sunt darurile de care avem nevoie
şi nu alte bunuri trecătoare. (Sfântul Macarie Egipteanul)
Cunoaşterea nu se bazează doar pe adevăr, ci şi pe eroare. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi
psiholog elveţian)
"Cutreieraţi uliţele Ierusalimului, uitaţi-vă, cercetaţi şi căutaţi prin pieţele lui: nu cumva veţi găsi vreun om,
măcar unul, care păzeşte dreptatea şi caută adevărul? Căci Eu aş cruţa Ierusalimul. Chiar când ei zic:
"Viu este Domnul", ei jură mincinos. (Ieremia 5.1, 2)
Dacă ai învăţat ceva din înfrângeri, înseamnă că nu ai fost învins cu adevărat. (Zig Ziglar)
Dacă Dumnezeu ne-ar face nouă după faptele noastre, cu adevărat n-am mai fi.
(Sfântul Ignatie Teoforul)
Dacă eşti teolog, roagă-te cu adevărat şi dacă te rogi cu adevărat eşti teolog. (Evagrie Ponticul)
Dacă s-ar baza toţi pe premiza că lucrurile acceptate ca adevărate sunt într-adevăr adevărate nu ar
mai exista speranţă de progres. (Orville Wright)
Dacă spui adevărul nu trebuie să ţii minte nimic. (Mark Twain)
Dacă te-ai lepădat de tine şi te-ai dedicat lui Iisus, El te-a schimbat în izvor de apă vie. Numai aşa
poate sufletul să ajungă la sine însuşi, la el, cel adevărat, lepădându-se de sine şi strămutându-se
în Dumnezeu. (Părintele Arsenie Boca, 9.7)
Dacă tu, creştin fiind, nu vezi minunile lui Dumnezeu, înseamnă că nu eşti creştin cu adevărat.
(Sfântul Simeon Noul Teolog)
Dar vine ceasul şi acum este, când adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr, că şi
Tatăl astfel de închinători Îşi doreşte. (Ioan 4.23)
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De un singur lucru îi e ruşine adevărului, să se ascundă. (Lope de Vega)
Decenţa în comportament este adevărata valoare a Omului. (Betty Marcovici)
Deci zicea Iisus către iudeii care crezuseră în El: Dacă veţi rămâne în cuvântul Meu, sunteţi cu adevărat
ucenici ai Mei; şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Ei însă I-au răspuns: Noi suntem sămânţa lui Avraam şi nimănui niciodată n-am fost robi. Cum zici Tu că: Veţi fi liberi? Iisus le-a
răspuns: Adevărat, adevărat vă spun: Oricine săvârşeşte păcatul este rob al păcatului. Iar robul nu
rămâne în casă în veac; Fiul însă rămâne în veac. Deci, dacă Fiul vă va face liberi, liberi veţi fi într-adevăr. Ştiu că sunteţi sămânţa lui Avraam, dar căutaţi să Mă omorâţi, pentru că cuvântul Meu nu încape
în voi. (Ioan 8.31-37)
Din toate timpurile, diavolul a făcut tot ce i-a stat în putinţă, ca să pună minciuna în locul adevărului.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dintre toate relele omeneşti, singur păcatul este adevăratul rău. Cu adevărat, infecţia sufletului este
păcatul, o stricăciune de nesuferit care duce la moarte veşnică. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Doamne, fă-mă robul Tău, ca să devin cu adevărat liber. (Fericitul Augustin)
Doamne, în cer este mila Ta şi adevărul Tău până la nori. (Psalmi 35.5)
Doar iluzia este uşoară. Adevărul este întotdeauna dificil! (Rabindranath Tagore)
Două categorii de oameni se vor mântui: cei care păcătuiesc şi sunt suficient de puternici încât să se căiască şi cei care sunt prea slabi să se căiască cu adevărat, dar sunt pregătiţi cu răbdare, smerenie şi recunoştinţă să îndure toată povara consecinţelor păcatelor lor. În smerenia lor, Dumnezeu îi va primi şi pe
aceştia. (Părintele Ambrozie de la Optina, unul dintre ultimii stareţi ruşi de dinainte de venirea
comunismului)
Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul.
Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. Cât despre proorocii - se vor desfiinţa; darul
limbilor va înceta; ştiinţa se va sfârşi; pentru că în parte cunoaştem şi în parte proorocim. Dar când
va veni ceea ce e desăvârşit, atunci ceea ce este în parte se va desfiinţa. (I Corinteni 13.4-10)
Duh este Dumnezeu, şi cei ce I se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi adevăr. 5.7
Dumnezeu este un adevăr universal. (Albert Einstein)
Epoca prezentă preferă semnul faţă de lucrul semnificat, copia faţă de original, imaginaţia faţă de realitate,
aparenţa faţă de esenţă fiindcă acum numai iluzia este sacră, iar adevărul este laic. (Ludwig
Feuerbach)
Este cu adevărat credincios omul care nu se roagă? 4.10
Este o lecţie universală – intoleranţa este primul semn al unei educaţii neadecvate. O persoană rău educată se poartă cu o nerăbdare arogantă, în vreme ce autentica, adevărata educaţie dă naştere modestiei.
(Aleksandr Soljeniţân)
Eu cred că Dumnezeu este adevăratul nume şi adevăratul izvor al inconştientului colectiv şi de aceea
este suprema autoritate morală din univers. (Stephen R. Covey)
Eu nu pot cinsti pe zeii voştri surzi şi muţi, închipuiţi prin metale, piatră sau marmură şi cinstesc pe Domnul meu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Care este Adevăratul şi Atotputernicul
Dumnezeu. (Sfântul Mucenic Donat diaconul, torturat şi decapitat, anul 307)
Eu spun adevărul. Şi ştiu despre ce vorbesc. De asta sunt o ameninţare. (Snoop Dogg)
Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. (Ioan 14.6)
Exactitatea nu înseamnă adevăr. (Eugene Delacroix)
Exagerarea este adevărul care şi-a pierdut răbdarea. (Khalil Gibran)
Există două feluri în care poţi fi prostit. Primul este să crezi ceea ce nu este adevărat; cel de al doilea
este să refuzi să crezi ceea ce este adevărat. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Există ceva mai îngrozitor decât calomnia: adevărul. (Talleyrand)
Există o singură Biserică adevărată, aceea care este cu adevărat veche, în care potrivit planului lui
Dumnezeu sunt adunati drepţii pentru că există un singur Dumnezeu şi un singur Domn. De aceea,
se cuvine laudă Bisericii pentru singularitatea ei, fiind o copie a principiului unic. Biserica cea Una
este moştenitoarea Celui care prin fire este Unic şi pe această Biserică se silesc ereziile s-o împartă
în multe biserici. Spunem deci că numai Biserica Veche şi Universală este una şi în ce priveşte fiinţa
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ei, si în ceea ce priveşte începutul ei, şi în ceea ce priveşte superioritatea ei.
(Cuviosul Clement Alexandrinul)
Există puţin adevăr în fiecare exagerare şi puţină exagerare în fiecare adevăr. (Leonard Barnes)
Fără smerenie, adevărul e orb. (Ilie Ecdicul)
Felul meu de a glumi este să spun adevărul. Aceasta este cea mai nostimă glumă. (George Bernard
Shaw)
Fericirea adevărată şi efectivă nu o găsim deplin pe pământ, ci în ceea ce noi numim veacul ce va să fie.
Viaţa din acest veac este copleşită mai mult de nenorociri, iar pentru suflet este prima şi cea
mai grea luptă. (Origen)
Ficţiunea este doar adevărul scriitorului, ţipând la pagină. (Monique Lloyd)
Ficţiunea este obligată să se limiteze la posibilităţi. Adevărul nu. (Mark Twain)
Filosofia este lucrul cel mai mare şi mai vrednic de Dumnezeu. Ea singură poate să ne înalţe până la
Dumnezeu şi să ne apropie de El, iar sfinţi cu adevărat sunt numai aceia care-şi deprind mintea
cu fiolosofia. (Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful)
Fraţii mei, dacă vreunul va rătăci de la adevăr şi-l va întoarce cineva, să ştie că cel ce a întors pe păcătos
de la rătăcirea căii lui îşi va mântui sufletul din moarte şi va acoperi mulţime de păcate.
(I Petru 5.19, 20)
Fraţilor, Hristos a înviat! Adevărat a înviat! 11.18
Frica de iad este semnul înţelegerii adevăratei vieţi. 7.12
Frumuseţea cea adevărată se poate contempla numai de cel care are curăţită mintea.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Frumuseţea este strălucirea adevărului şi mireasma bunătăţii. (Vincent McNabb)
Fugi de purtarea cu multe feţe, urmăreşte adevărul, sinceritatea şi simplitatea. (Sfântul Vasile cel Mare)
Geometria va atrage sufletul spre adevăr şi va crea spiritul filosofiei. (Platon)
Gluma e o trăsură bună pentru adevăr. (Francis Bacon)
Glumind, putem spune orice, chiar şi adevărul. (Sigmund Freud)
Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea este veselă şi nevinovată şi drept vorbind, acesta-i
adevărul. (Ion Creangă)
Iadul este adevărul înţeles prea târziu. (H. G. Adams)
Iar când va veni Acela, Duhul Adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul; căci nu va vorbi de la Sine, ci
toate câte va auzi va vorbi şi cele viitoare vă va vesti. (Ioan 16.13)
Iar Petru, răspunzând, I-a zis: Dacă toţi se vor sminti întru Tine, eu niciodată nu mă voi sminti. Zis-a Iisus
lui: Adevărat zic ţie că în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta cocoşul, de trei ori te vei lepăda
de Mine. Petru i-a zis: Şi de ar fi să mor împreună cu Tine, nu mă voi lepăda de Tine.
Şi toţi ucenicii au zis la fel. (Matei 26.33-35)
Iar sutaşul şi cei ce împreună cu el păzeau pe Iisus, văzând cutremurul şi cele întâmplate, s-au înfricoşat
foarte, zicând: Cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu era Acesta! (Matei 27.54)
Iar sutaşul, văzând cele ce s-au făcut, a slăvit pe Dumnezeu, zicând: Cu adevărat, Omul Acesta drept a
fost. Şi toate mulţimile care veniseră la această privelişte, văzând cele întâmplate, se întorceau
bătându-şi pieptul. (Luca 23.47, 48)
Iertarea sinceră şi adevărată este un dar de la Dumnezeu. (Sfinţii Părinţi)
Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să
intre în împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este; şi ce este născut din Duh, duh este.
Nu te mira că ţi-am zis: Trebuie să vă naşteţi de sus. Vântul suflă unde voieşte şi tu auzi glasul lui, dar
nu ştii de unde vine, nici încotro se duce. Astfel este cu oricine e născut din Duhul. A răspuns Nicodim şi i-a zis: Cum pot să fie acestea? Iisus a răspuns şi i-a zis: Tu eşti învăţătorul lui Israel şi nu
cunoşti acestea? (Ioan 3.5-10)
Iisus a văzut pe Natanael venind către El şi a zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleşug. Natanael I-a zis: De unde mă cunoşti? A răspuns Iisus şi i-a zis: Mai înainte de a te chema Filip,
te-am văzut când erai sub smochin. Răspunsu-I-a Natanael: Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti
regele lui Israel. Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi?
Mai mari decât acestea vei vedea. Şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului.
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(Ioan 1.47-51)
Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine. (Ioan 14.6)
Iisus, zicând acestea, S-a tulburat cu duhul şi a mărturisit şi a zis: Adevărat, adevărat zic vouă că
unul dintre voi Mă va vinde. (Ioan 13.21-26)
Iluzia care ne exaltă ne este mult mai dragă decât zece mii de adevăruri. (Alexandr Sergheevici Puşkin)
Iluzia este prima aparenţă a adevărului. (Rabindranath Tagore)
Intelectualul este cineva aflat în căutarea adevărului dincolo de interesele sale. (Jean d’Ormesson)
Ispitele sunt adevăratele examene pentru cei credincioşi şi pedepse pentru cei necredincioşi.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Iubirea adevărată este iubirea faţă de Dumnezeu. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Iubirea adevărată impune, ca şi monahismul, asceză şi sfinţenie. (Paul Evdokimov)
Iubirea este adevărata energie a vieţii. (Paulo Coelho)
Îmi place sublimul, dar nu iubesc decât adevărul. (Jules Renard)
În urma unei adevărate nevoi, monahului îi este îngăduit să bea vinul cu măsură (cumpătat), ca vinul să
lucreze în stomac, nu şi în cap. (Avva Xoie)
Întâia temelie pentru ca omul să desluşească şi să deosebească adevărul este smerenia. (Sfântul
Porfirie Kavsokalivitul)
Întâiul şi cel mai mare dar al lui Dumnezeu, puternica păzitoare a virtuţilor, adică smerenia, este rodul
adevăratei filosofii. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Într-adevăr, intelectualul e cel ce poate ieşi din el însuşi. (Părintele Nicolae Steinhardt)
Într-o lume a amăgirii universale, a spune adevărul e un act de curaj. (George Orwell)
Înţelept este numai cel ce L-a luat pe Dumnezeu drept călăuză pentru a cunoaşte cuibul adevărului.
(Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Înţeleptul adevărat are trupul drept sală de meditaţie şi de locuinţă sigură a sufletului.
(Sfântul Vasile cel Mare)
La oameni adevărul să-l spui fără sfială. (Grigore Alexandrescu)
Legiutorule! Să cunoşti tainele aritmeticii şi geometriei, căci nu trebuie să rosteşti decât axiome.
(Pitagora)
Lepădând minciuna, grăiţi adevărul. (Efeseni 4.25)
Limba mincinoasă urăşte adevărul şi gura linguşitorilor pricinuieşte prăbuşirea. (Solomon 26.28)
Linguşirea câştigă prieteni, iar adevărul stârneşte ură. (Terenţiu)
Literatura nu există fără virtute. Pentru că literatura îşi are rădăcinile în adevăr, iar adevărul reprezintă
virtutea. (Bankim Chandra Chattopadhyay)
Luaţi aminte ca faptele dreptăţii voastre să nu le faceţi înaintea oamenilor ca să fiţi văzuţi de ei; altfel nu
veţi avea plată de la Tatăl vostru Cel din ceruri. Deci, când faci milostenie, nu trâmbiţa înaintea ta,
cum fac făţarnicii în sinagogi şi pe uliţe, ca să fie slăviţi de oameni; adevărat grăiesc vouă: şi-au
luat plata lor. (Matei 6.1, 2)
Lucrurile adevărate sunt cele care au permanenţă dincolo de moarte. 1.10
Lucrul cu adevărat valoros este intuiţia. (Albert Einstein)
Lumina este simbolul adevărului. (James Russell Lowell)
Mama reprezintă o adevărată comoară. (Anne Brontë)
Mântuieşte-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios, că s-a împuţinat adevărul de la fiii oamenilor.
(Psalmi 11.1)
Meditaţia este eliberarea de gândire şi o mişcare înspre extazul adevărului. Meditaţia este explozia
înteligenţei. (Krishnamurti, filosof indian)
Mila şi adevărul să nu te părăsească; leagă-le împrejurul gâtului tău, scrie-le pe tabla inimii tale; atunci
vei afla har şi bunăvoinţă înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor. (Solomon 3.3, 4)
Minciuna e grăbită. Adevărul întotdeauna aşteaptă. (Alexandru Vlahuţă)
Minciuna este ca uleiul, pluteşte pe suprafaţa adevărului. (Henryk Sienkiewicz)
Minciuna este o boală pe care o videcă adevărul. (Proverb arab)
Minciuna este un adevăr cu rădăcini strâmbe. (Gerhart Hauptmann)
Minciuna este vacanţa adevărului. (Lucian Blaga)
Modestia este aceea care poartă adevărata coroană. (Proverb olandez)
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Neîncrederea în adevăr aduce moarte, după cum încrederea în adevăr aduce viaţă. (Pitagoreanul Filon,
autorul cărţii “Despre Moise”)
Neştiinţa dă naştere întunericului, iar din pricina întunericului cădem în păcate pentru că ne este slăbită
vederea faţă de adevăr. Cunoştinţa este deci luminare; ea alungă neştiinţa şi ne dă puterea de
a vedea bine. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Niciodată un demagog nu poate fi un adevărat om de stat. (Nicolae Bălcescu)
Niciun om nu leapădă adevărul pentru o minciună (Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful, când i s-a cerut
să se lepede de Hristos. A fost biciuit şi apoi decapitat)
Nimic nu rezistă voinţei omului care ştie adevărul şi vrea binele. (Eliphas Levi)
Noi devenim cu adevărat fii ai lui Dumnezeu, numai prin unirea cu Hristos, în Biserica Sa.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nu este deloc de mirare că adevărul este mai straniu decât ficţiunea. Ficţiunea trebuie să aibă un sens.
(Mark Twain)
Nu iubim cu adevărat decât atunci când iubim fără motive. (Anatole France)
Nu tot ce este logic este şi adevărat şi nu tot ce este adevărat este şi logic. (Sfinţii Părinţi)
Nu vei afla adevărul din ziare. (Cuviosul Siluan Athonitul)
Numai atunci când nu ne mai este frică începem cu adevărat să trăim. (Dorothy Thompson)
Numai cei ce ştiu să aibă răbdare sunt fericiţi cu adevărat. (Pablo Neruda)
Numai cu inima vedem cu adevărat. (Antoine de Saint-Exupéry)
Numesc merit îmbinarea unui talent adevărat cu o inimă bună. (Jose Cadalso)
O eroare este cu atât mai primejdioasă, cu cât conţine mai mult adevăr. (Henri Frederic Amiel)
O geometrie nu poate fi mai adevărată decât alta, ea poate fi numai mai comodă. Or, geometria euclidiană este şi va rămâne cea mai comodă. (Henri Poincaré)
O inimă iubitoare este cea mai adevărată înţelepciune. (Charles Dickens)
O naţiune căreia îi este frică să-şi lase oameni să judece adevărul şi falsitatea într-o piaţă deschisă este
o naţiune căreia îi este frică de oamenii săi. (John F. Kennedy)
O soartă nefericită e mai de folos oamenilor decât o soartă fericită. Aceasta din urmă, totdeauna sub masca fericirii, când se arată, minte. Cea dintâi este însă totdeauna adevărată, când se arată nestatornică prin schimbarea sa. Una înşeală, alta instruieşte. Una, sub masca unor bunuri mincinoase înlănţuie minţile celor ce se bucură de ea, cealaltă, prin cunoaşterea fericirii fragile, eliberează. Astfel, pe
una o vezi alergând de ici colo şi totdeuna uitând de sine, pe alta o vezi sobră, reţinută şi prudentă în
exercitarea adversităţii sale. În sfârşit, soarta fericită, prin mângâierile ei abate şi pe cei slabi din calea
adevăratului bine, cea nefericită adesea târăşte cu sila la adevăratele bunuri pe cei rătăciţi.
(Betius, scriitor bisericesc)
Oamenii care sunt lipsiţi de patimi ating adevărul. (Pitagoreanul Filon, autorul cărţii “Despre Moise”)
Omul adevărat, omul bun, nu se răzbună niciodată. 10.16
Omul autonom, oricât ar explora el viaţa şi universul, n-are acces la adevăr fără revelaţie. (Petre Ţuţea)
Omul e clădit astfel încât ficţiunile îi fac o impresie mai puternică decât adevărul. (Erasmus)
Orice adevăr trece prin trei etape. Prima dată, e ridiculizat. A doua oară, negat vehement. A treia oară,
e acceptat ca fiind de la sine înţeles. (Arthur Schopenhauer)
Paradoxal, moartea este cea care dezvăluie adevăratul sens al vieţii. De aceea şi sfinţii sunt pomeniţi în
ziua morţii lor, fiindcă atunci s-au născut întru viaţa veşnică. (Augustin Păunoiu, la emisiunea
Comoara înţelepciunii)
Până la moarte luptă-te pentru adevăr, şi Domnul Dumnezeu se va lupta pentru tine.
(Ecclesiasticul 4.30)
Pe cât de puternic este adevărul, pe atât de slabă şi de neputincioasă este minciuna. Din omul cel mai
neînsemnat, din stratul cel mai de jos al societăţii, adevărul face o personalitate ilustră. Minciuna însă,
dimpotrivă, îl înjoseşte pe om şi dintr-un om mare face un om de nimic. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Pentru a fi perfecte, rugăciunile tale trebuie să devină adevărate fapte, iar faptele tale – adevărate
rugăciuni. (Vladimir Ghika)
Platon este prietenul meu, Aristotel este prietenul meu, dar cel mai bun prieten al meu este adevărul.
(Isaac Newton)
Plăcerea se poate rezema pe iluzie; fericirea însă stă pe adevăr. (Nicolas Chamfort)
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Poate că adevăratul curaj este curajul de a greşi. (Gavriil Stiharul)
Poate că singura demnitate adevărată a omului stă în capacitatea de a se depăşi pe sine. (Miguel de
Unamuno)
Poetul este un mincinos care spune întotdeauna adevărul. (Jean Cocteau)
Poţi fi sigur că tot ce inventează cineva este adevărat. Poezia este la fel de precisă ca şi geometria.
(Gustave Flaubert)
Precum grădinarul, dacă nu pliveşte buruienile îneacă legumele, aşa şi mintea, dacă nu curăţeşte gândurile
pierde cunoştinţa adevărului. (Sfântul Talasie Libianul)
Prefer să deranjez cu adevărul decât să fac pe plac cu linguşiri. (Seneca)
Prevederea este adevăratul curaj. (Euripide)
Primul semn al corupţiei moravurilor este izgonirea adevărului. (Michel de Mntagne)
Prin căinţă se ajunge la adevărata rugăciune. (Sfântul Ioan Casian)
Progresul umanităţii nu se poate întemeia pe minciună, ci numai pe sinceritate şi adevăr.
(Mihail Sadoveanu)
Rar se întâlneşte un om căruia îi place mâncarea de regim. Şi mai rar se întâlneşte omul care ştie să spună
sau să audă un adevăr neplăcut. (Proverb sanscrit)
Rar, foarte rar mărturisirile oamenilor sunt pe de-a-ntregul adevărate. (Jane Austen)
Recunoştinţa i-a adus vindecarea sufletească, adevărata minune. (Vindecarea celor zece leproşi) 7.16
Relaţia omului cu Dumnezeu: Duh este Dumnezeu, şi cei ce I se închină Lui, trebuie să I se închine în duh
şi în adevăr. 12.10
Religia este sediul Adevărului transcendent în esenţă. (Petre Ţuţea)
Să ne ferim de a vesti adevărul celor care nu sunt în stare să-l asculte. (Jean-Jacques Rousseau)
Să nu te temi prea mult de contradicţii. Te cam încurcă, e adevărat, dar sunt sănătoase.
(Roger Martin du Gard)
Scopul educaţiei este înaintarea în cunoaştere şi distingerea adevărului. (John F. Kennedy)
Se spune că intelectul este dat omului ca să cunoască adevărul, intelectul e dat omului, după părerea
mea, nu ca să cunoască adevărul, ci să primească adevărul. (Petre Ţuţea)
Sfânta Fecioară este cu adevărat Născătoare de Dumnezeu! Dacă în pântecele Fecioarei Maria
ar fi fost numai un om, iar nu Fiul lui Dumnezeu, atunci cum ar fi putut fi vindecate, începând
de pe vremea lui Hristos şi până în zilele noastre, atâtea feluri de boli trupeşti şi duhovniceşti?
Să fi fost oare nişte nebuni toţi cei care prin mila lui Dumnezeu avem azi înţelegerea şi
cunoaşterea lui Dumnezeu? Că ne-a lipsit oare credinţa şi dreptatea tocmai nouă, celor
care prin darul lui Hristos am dobândit dreptatea şi urmăm ei? (Origen)
Sileşte-te să te arăţi încercat, înaintea lui Dumnezeu lucrător cu faţa curată, drept învăţând cuvântul
adevărului. (II Timotei 2.15)
Smerit este acela care rabdă cu smerenie şi adevărul şi neadevărul spus de alţii despre sine. 7.1
Speranţa este valul naturii care acoperă nuditatea adevărului. (Alfred Nobel)
Spiritul este adevărata fiinţă. (Cicero)
Sufletul este fiinţă înţelegătoare şi raţională având ca putere mintea, ca mişcare - cugetarea, iar ca efect înţelegerea. De aceea tot ce facem se datorează fiecăruia în parte. Fiecare dintre noi este înzestrat cu aceste puteri prin care poate să decidă asupra hotărârilor pe care le ia. Însă el, omul,
poate să aleagă bine sau poate să aleagă rău, iar asta depinde tot de sufletul său, mai exact de
simţurile sufletului său, deoarece, potrivit spuselor Sfântului Macarie Egipteanul, dacă cele cinci
simţuri ale sufletului şi anume inteligenţa, cunoaşterea, discernământul, răbdarea şi mila primesc
harul cel de sus şi sfinţirea duhului sunt cu adevărat fecioare înţelepte, iar dacă se mărginesc la
firea lor sunt cu adevărat fecioare neînţelepte şi fiice ale acestei lumi.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Sufletul, când se roagă pentru lume, ştie mai bine, fără ziare, cum suferă întreg pământul, ştie şi care sunt
nevoile oamenilor, şi îl doare pentru ei. Ziarele scriu nu despre oameni, ci despre întâmplări şi nici
aia adevărat; ele aduc tulburare minţii şi adevărul tot nu-l vei afla din ele; dar rugăciunea curăţă
mintea şi ea vede mai bine. (Cuviosul Siluan Athonitul)
Sunt unii oameni care nu pot spune adevărul. Unii care nu pot spune o minciună şi mulţi alţii care nu pot
face diferenţa între adevăr şi minciună. (Plutarh)
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Şi a zis: Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toţi. Căci toţi aceştia din
prisosul lor au aruncat la daruri, aceasta însă din sărăcia ei a aruncat tot ce avea pentru viaţă.
(Luca 21.3, 4)
Şi aduceau la El copii, ca să-Şi pună mâinile peste ei, dar ucenicii certau pe cei ce-i aduceau. Iar Iisus, văzând, S-a mâhnit şi le-a zis: Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu. Adevărat zic vouă: Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un copil nu va
intra în ea. Şi, luându-i în braţe, i-a binecuvântat, punându-Şi mâinile peste ei. (Marcu 10.13-16)
Şi au ieşit fariseii şi se sfădeau cu El, cerând de la El semn din cer, ispitindu-L. Şi Iisus, suspinând cu
duhul Său, a zis: Pentru ce neamul acesta cere semn? Adevărat grăiesc vouă că nu se va da semn
acestui neam. (Marcu 8.11, 12)
Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din
Tatăl, plin de har şi de adevăr. (Ioan 1.14)
Şi Iisus i-a zis: Adevărat grăiesc ţie, astăzi vei fi cu Mine în rai. (Luca 23.43)
Şi Iisus, suspinând cu duhul Său, a zis: Pentru ce neamul acesta cere semn? Adevărat grăiesc vouă că
nu se va da semn acestui neam. (Marcu 8.12)
Ştiinţa este sediul utilului, arta este sediul plăcerii, iar religia este sediul adevărului. (Petre Ţuţea)
Ştiinţa nu este decât arta de a făuri iluzii adevărate. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)
Ştim că cel mai bun lucru este cercetarea unită cu credinţa care, pe temelia credinţei, zideşte
cunoaşterea cea măreaţă a adevărului. (Cuviosul Clement Alezandrinul)
Tace cu adevărat doar cine ştie vorbi. (Jean-Paul Sartre)
Timpul este tatăl adevărului, mama raţiunii umane. (Giordano Bruno)
Toată lumea vrea să trăiască pe vârful unui munte, fără să ştie că adevărata fericire este în felul în care
urci pantele abrupte spre vârf. (Gabriel Garcia Marquez)
Toată munca mea misionară este răspunsul la o poruncă dumnezeiască şi că aversiunea mea faţă de
pelaghiari se întemeiază pe adevărul teologic, potrivit căruia harul divin este necesar pentru
mântuirea şi desăvârşirea omului. (Sfântul Patriciu, patronul Irlandei)
Toate ştiinţele lumii au ajuns la bacalaureat; numai teologia a ajuns la licenţă pentru că lucrează cu
adevăruri absolute. (Petre Ţuţea)
Tocmai aceasta constituie adevăratul bine: Să priveşti mereu numai spre bine întru Iisus Hristos,
Domnul nostru. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Trei feluri de oameni spun adevărul: proştii, copiii şi beţivii. (Proverb german)
Ţelurile prea lesne de atins nu sunt ţeluri adevărate. (Colin Turner)
Ţine minte, fie că trăieşti, fie că mori, este de prea mică importanţă. Ce contează cu adevărat, ce-ar trebui să conteze şi pentru tine şi pentru alţii, este pentru ce raţiune trăieşti şi pentru ce cauză eşti gata
să-ţi dai viaţa. (Testamentul tatălui mitropolitului Antonie de Suroj)
Un alt criteriu al spiritualităţii autentice este înţeleapta raportare a omului la cruce. E vorba desigur de
crucea ca atitudine existenţială în faţa necazului şi a suferinţei. Viaţa spirituală include înţelegerea
spirituală a crucii, care inevitabil e întâlnită în viaţă. Să ai un raport echilibrat cu crucea e într-adevăr o
artă spirituală. Înseamnă să nu o cauţi, să nu te lauzi cu ea, să nu te pedepseşti prin cruce, să nu faci pe
eroul ajutâdu-i cu orice preţ pe ceilalţi să şi-o poarte pe a lor. Din confruntările cu crucea apar atâtea
comportamente ce indică o spiritualitate tulbure, de-a dreptul nesănătosă. Se poate crede că omul este
obligat, pentru a atinge sfinţenia, să aleagă în viaţă calea cea mai marcată de cruce. Se poate crede că
putem să fim mai dom al lui Hristos căutând suferinţa, dar astfel cădem în orgoliu spiritual.
Înţelepciunea crucii în schimb înseamnă să primeşti zidirea pe care ţi-o dă duhul şi să fii conştient că
prin acea iubire se intră în logica pascală, deoarece acela care iubeşte, suferă. Cine se expune iubirii şi
în iubire îşi scrie istoria propriei existenţe, intră inevitabil în cruce. Înţelepciunea crucii e logica
răsturnată a lumii. Iubirea dă forţa de a sacrifica propria legătură cu ceea ce posezi, îţi dă puterea de a
dărui totul. Tot ceea ce e dăruit rămâne pentru totdeauna. Deci, logica crucii e logica iubirii. A avea un
raport înţelept cu crucea înseamnă a avea capacitatea să jertfeşti liber din ceea ce ai pentru a dărui.
Şi când eşti dispus să jerfeşti, orice necaz ţi s-ar întâmpla nu provoacă disperare şi cârteală, ci te ajută
să rămâi senin şi lucid, o stare necesară pentru a reuşi şi s-o iei totdeauna de la capăt. (Teologul catolic
Marko Rupnik)
Un compliment reuşit este un exerciţiu de echilibristică între adevăr şi exagerare. (Hermann Bahr)

305/782
Un duhovnic adevărat nu merge niciodată în faţa ucenicilor săi, ci în spatele lor. (Stareţul Emilian de la
mânăstirea athonită Simonospetra)
Un om se consideră cu adevărat liber, atunci când acceptă să devină robul lui Dumnezeu.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Un slujitor al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând faţă cu toţi, destoinic să dea învăţătură, îngăduitor, certând cu blândeţe pe cei ce stau împotrivă, ca doar le va da Dumnezeu pocăinţă spre
cunoaşterea adevărului, şi ei să scape din cursa diavolului, de care sunt prinşi, pentru
a-i face voia. (II Timotei 2.24-26)
Uneori adevărul iese la suprafaţă şi fără să fie căutat. (Menandru)
Vindecarea sufletească, adevărata minune (videcarea celor zece leproşi). 7.16
Zis-a Avva Grigorie: De la creştin aceste trei lucruri le cere Dumnezeu: credinţa de la suflet,
adevărul de la limbă şi curăţenia de la trup.
Zis-a un bătrân: Sufletul sporeşte în priveghere, în rugăciune, în post şi în tăcere liniştită; şi mai ales de
toate în smerenie, căci aceasta este sporirea cea adevărată a sufletului, ca în tot ceasul să fii smerit,
şi tuturor plecat, zicând în sine că tot omul este mai vrednic şi mai bun decât tine. Fără smerenie nu
e nicio nădejde în mântuire.
Admiraţia este suprema bucurie a înţelegerii. (Albert Camus)
Admitaţia este un sentiment pe care îl simţim atunci când ne uităm într-o oglindă. (Pierre Véron)
Admiraţia este un vin generos pentru sufletele nobile. (Auguste Rodin)
Admiraţia/ Biserica Ortodoxă este maica spirituală a neamului românesc, care a născut unitatea limbii şi unitatea etnică a poporului, fiind păstrătoarea elementului latin, care a stabilit şi a unificat limba noastră într-un
mod atât de admirabil, încât suntem singurul popor fără dialecte propriu-zise. (Mihai Eminescu)
Este un semn de nobleţe mentală să ştii să admiri ceea ce te depăşeşte. (Gabriel Liiceanu)
Există în oameni mai multe lucruri de admirat decât de dispreţuit. (Albert Camus)
Nu trebuie să fii admirat, ci crezut. (Tudor Vianu)
Omul e un mister, iar la temelia umanităţii stă mereu admirarea acestui mister. (Thomas Mann)
Puţină prietenie are mai multă valoare pentru mine decât admiraţia întregii lumi. (Otto von Bismarck)
Toate lucrurile sunt admirate, fie pentru că sunt noi, fie pentru că sunt mari. (Francis Bacon)
Afacerea este o combinaţie de război şi sport. (André Maurois)
Afacerea/ Banul este nervul afacerilor. (Diogene)
Conservele sunt o afacere strălucită…, ambalarea porcilor e cea mai lucrativă profesie după politică.
(Oscar Wilde)
Informaţia este sufletul tuturor afacerilor publice. (Daniel Defoe)
Judecarea aproapelui e o afacere proastă. (Sfinţii Părinţi)
O afacere care aduce numai bani, este o afacere proastă. (Henry Ford)
Rău este că generozitatea poate fi şi o bună afacere. (Ugo Ojetti)
Aflarea/ A zis deci iarăşi Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă: Eu sunt uşa oilor. Toţi câţi au venit mai înainte de
Mine sunt furi şi tâlhari, dar oile nu i-au ascultat. Eu sunt uşa: de va intra cineva prin Mine,
se va mântui; şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla. (Ioan 10.7-9)
Atunci Irod chemând în ascuns pe magi, a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat steaua. (Matei 2.7)
Binele pe care omul îl doreşte, nu rămâne nelucrător în el, ci dumnezeiescul izvor, în oricine s-ar afla el,
preface pe cel ce s-a atins de el şi-i împărtăşeşte puterile Sale proprii. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Căci şi când ne aflam la voi, v-am dat porunca aceasta: dacă cineva nu vrea să lucreze, acela nici să
nu mănânce. Pentru că auzim că unii de la voi umblă fără rânduială, nelucrând nimic, ci iscodind.
Dar unora ca aceştia le poruncim şi-i rugăm, în Domnul Iisus Hristos, ca să muncească în linişte
şi să-şi mănânce pâinea lor. (I Timotei 3.10-12)
Când se află în dubiu, omul bun urmăreşte drumul indicat de intuiţie. (Kalidasa)
Cel aflat în afara nădejdii este în chip văzut şi în afara credinţei. 11.21
Cercetat-ai inima mea, noaptea ai cercetat-o; cu foc m-ai lămurit, dar nu s-a aflat întru mine nedreptate.
(Psalmi 16.3)
Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide. Că oricine cere ia, cel care caută află,
şi celui ce bate i se va deschide. (Matei 7.7, 8)
Creativitatea înseamnă să vezi ceva ce încă nu există. Trebuie să afli cum s-o transpui în realitate şi astfel
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să devii un partener cu Dumnezeu. (Michele Shea)
Cultura este aflarea mai mult sau mai puţin conştientă a esenţei lucrurilor. (Vasile Băncilă)
Dacă mintea se va elibera de tot ceea ce este potrivnic ei, se va odihni şi va afla un alt veac nou şi va cugeta la cele noi şi nestricăcoase. (Sfântul Isaia Pustnicul)
Dacă s-ar pune rugăciunea înaintea oricărei lucrări pe care o începem, n-ar afla păcatul intrare în suflet.
(Sfântul Grigorie de Nyssa)
Dacă toată bogăţia unui om se află în mintea sa, nimeni nu va putea să i-o fure. (Benjamin Franklin)
Doar prin credinţa în nemurire îşi află omul rostul lui pe Pământ. (Dostoievski)
Fapta bună devine păcat atunci când este aflată de alţii. (Părintele Savatie Baştovoi)
Fericit este cel care a aflat înţelepciunea şi cel care o grăieşte la urechile celor care o ascultă.
(Ecclesiastul 25.12)
Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte şi, trimiţând a ucis pe toţi pruncii care erau
în Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai jos, după timpul pe care îl aflase de la magi.
(Matei 2.16)
Iar trei prieteni ai lui Iov au aflat despre toate aceste nenorociri care dăduseră peste el şi au venit fiecare
din ţara lui şi ei erau: Elifaz din Teman, Bildad din Şuah şi Ţofar din Naamah. Ei se înţeleseseră împreseră împreună să vină să împărtăşească durerea lui şi să-l mângâie. (Iov 2.11)
Intelectualul este cineva aflat în căutarea adevărului dincolo de interesele sale. (Jean d’Ormesson)
În împăcarea cu sine însuşi se află acel dram de fericire pe care îl speră omul pe pământ. (Ugo Foscolo)
În spatele unui om mare s-a aflat întotdeauna un Dumnezeu mare. (Gavriil Stiharul)
La toată milostenia va face loc; fiecare după faptele sale va afla. (Ecclesiasticul 16.16)
Limba clevetitoare pe mulţi i-a clătinat şi i-a risipit dintr-un neam într-alt neam şi cetăţi tari a surpat şi casele
celor mari a stricat. Limba clevetitoare femei vrednice a izgonit şi le-a lipsit de ostenelile lor. Cel care
ascultă de ea, nu va afla odihnă, nici nu va locui cu linişte. (Ecclesiasticul 28.15-17)
Mai mare este a putea ţine gândul în loc, decât a iscodi taine, chiar de a-i afla răspunsurile toate.
(Părintele Savatie Baştovoi)
Mila şi adevărul să nu te părăsească; leagă-le împrejurul gâtului tău, scrie-le pe tabla inimii tale; atunci vei
afla har şi bunăvoinţă înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor. (Solomon 3.3, 4)
Moartea nu se află la polul opus al vieţii, ea face parte din viaţă. (Haruki Murakami)
Nu vei afla adevărul din ziare. (Cuviosul Siluan Athonitul)
Nu voi da somn ochilor mei şi genelor mele dormitare şi odihnă tâmplelor mele, până ce nu voi afla loc
Domnului, locaş Dumnezeului lui Iacob. (Psalmi 131.4, 5)
Pacea este izbăvirea de patimi. Dar ea nu poate fi aflată fără lucrarea Duhului Sfânt.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Pentru aceea, iubiţilor, aşteptând acestea, sârguiţi-vă să fiţi aflaţi de El în pace, fără prihană
şi fără vină. (II Petru 3.14)
Pentru oamenii credincioşi, Dumnezeu se află la început, pentru oamenii de ştiinţă - la capătul consideraţiilor lor. (Max Planck)
Prietenul credincios este acoperământ tare; şi cel ce l-a aflat pe el aflat-a comoară. (Ecclesiasticul 6.14)
Prietenul credincios este leacul vieţii şi cei ce se tem de Domnul îl vor afla pe el. (Ecclesiasticul 6.16)
Slavă lui Dumnezeu că numai 17 creştini am aflat când am venit aici episcop, iar acum, când merg la Domnul, atâţea necredincioşi rămân câţi credincioşi am aflat întâi. (Sfântul Grigorie Taumaturgul, episcopul Neocezareei, ucenicul marelui scriitor bisericesc Origen)
Şi aduceţi viţelul cel îngrăşat şi-l înjunghiaţi şi, mâncând, să ne veselim; căci acest fiu al meu mort era şi a
înviat, pierdut era şi s-a aflat. Şi au început să se veselească. (Luca 15.23, 24)
Şi s-a dus vestea despre El în toată Siria, şi aduceau la El pe toţi cei ce se aflau în suferinţe, fiind cuprinşi de
multe feluri de boli şi de chinuri, pe demonizaţi, pe lunatici, pe slăbănogi, şi El îi vindeca. (Matei 4.24)
Şi toate insulele pieriră şi munţii nu se mai aflară. Şi grindină mare, cât talantul, se prăvăli din cer peste
oameni. Şi oamenii huliră pe Dumnezeu, din pricina pedepsei cu grindină, căci urgia ei era foarte mare.
(Apocalipsa 16.20, 21)
Şi trimiţându-i la Betleem, le-a zis: Mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi, dacă Îl veţi afla,
vestiţi-mi şi mie, ca, venind şi eu, să mă închin Lui. (Matei 2.8)
Una din sursele fericirii mele este ca să nu doresc niciodată să aflu de treburile altor persoane.
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(Dolley Madison)
Voi sunteţi lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprind făclie şi o
pun sub obroc, ci în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. (Matei 5.14, 15)
Zările se află în privire, nu pe pământ. (Angel Ganivet)
Zâmbetul este fericirea care se află chiar sub nasul tău. (Tom Wilson)
Zdrobeşte braţul celui păcătos şi rău, păcatul lui va fi căutat şi nu se va afla. (Psalmi 9.35)
Albina/ Deci s-a dus Samson cu tatăl său şi cu mama sa la Timna; iar când s-au apropiat de viile Timnei, iată un leu
tânăr venea răcnind înaintea lor. Atunci s-a coborât peste el Duhul Domnului şi el a sfâşiat leul ca pe un
ied; şi nu avea nimic în mână. şi n-a spus tatălui său şi mamei sale ce făcuse. Şi a venit şi a vorbit cu femeia şi aceasta a plăcut lui Samson. Iar după câteva zile s-a dus el iarăşi ca să o ia şi s-a abătut să vadă trupul leului şi iată un roi de albine şi miere în trupul leului. (Judecători 4.5-8)
Du-te, leneşule, la furnică şi vezi munca ei şi prinde minte! Ea, care nu are nici mai-mare peste ea, nici îndrumător, nici sfătuitor, îşi pregăteşte de cu vară hrana ei şi îşi strânge la seceriş mâncare. Sau mergi la albină şi vezi cât e de harnică şi ce lucrare iscusită săvârşeşte. Munca ei o folosesc spre sănătate şi regii şi
oamenii de rând. Ea e iubită şi lăudată de toţi, deşi e slabă în putere, dar e minunată cu iscusinţa.
(Solomon 6.6-8)
Mică este între cele zburătoare albina, dar rodul ei întrece orice dulceaţă. (Ecclesiasticul 11.3)
Toată albina îşi apără căscioara cu acele şi cu veninul său. (Grigore Ureche)
Alcătuirea/ Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele maicii mele. (Psalmi 138.13)
Cel ce m-a făcut pe mine în pântecele mamei mele nu l-a făcut şi pe robul meu? Nu este, oare, El singur
Care ne-a alcătuit în pântece? (Iov 31.15)
Cinci sute sicli casie, după siclul sfânt, şi untdelemn de măsline un hin, şi să faci din acestea mir pentru ungerea sfântă, mir alcătuit după meşteşugul făcătorilor de aromate; acesta va fi mirul pentru sfânta
ungere. (Ieşirrea 30.24, 25)
Încercarea şi eroarea alcătuiesc experienţa. (Karl Raimund Popper)
Niciun grad înalt de inteligenţă sau imaginaţie, sau ambele laolaltă, nu alcătuiesc un geniu. Iubire, iubire,
iubire – acesta este sufletul unui geniu. (Wolfgang Amadeus Mozart)
Nu trupul e frumos, ci alcătuirea şi înflorirea cu care sulfletul colorează trupul; iubeşte dar sufletul care
face ca şi trupul să fie frumos. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Orice persoană care e alcătuită din mai multe persoane e o persoană la puterea a doua, sau un geniu.
(Novalis)
Răbdarea, perseverenţa şi entuziasmul alcătuiesc o combinaţie imbatabilă pentru succes.
(Napoleon Hill)
Viaţa fără cuvânt foloseşte mai mult decât cuvântul fără viaţă. Prima tace şi zideşte, al doilea strică şi tulbură, dar când şi cuvântul şi viaţa merg împreună, alcătuiesc imagiea întregii filosofii.
(Sfântul Isidor Pelusiotul)
Zidiţi fiind pe temelia apostolilor şi a proorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind însuşi Iisus Hristos.
Întru El, orice zidire bine alcătuită creşte ca să ajungă un locaş sfânt în Domnul, în Care voi împreună sunteţi zidiţi, spre a fi locaş al lui Dumnezeu în Duh. (Efeseni 2.20-22)
Altarul/ Când lua el haina măririi şi se îmbrăca în toată podoaba, când se suia el la altarul cel sfânt, se umplea de
slavă sfântul locaş, iar când primea părţile din mâinile preoţilor şi el stătea lângă focul de pe altar, împrejurul lui fiind cununa fraţilor; el părea atunci ca odrasla cedrului în Liban, şi ei îl înconjurau pe el ca
stâlpările de finic. (Ecclesiasticul 50.12-14)
Credinţa este jertfa de iubire pe altarul inimii. (Sfinţii Părinţi)
Deci, dacă îţi vei aduce darul tău la altar şi acolo îţi vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta,
lasă darul tău acolo, înaintea altarului, şi mergi întâi şi împacă-te cu fratele tău şi apoi, venind,
adu darul tău. (Matei 5.23, 24)
Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă. Tocmiţi sărbătoare cu ramuri umbroase, până la coarnele
altarului. (Psalmi 117.27)
Fiecare treaptă urcată reprezintă un nou altar de jertfă. (Nicolae Iorga)
Hristos este prezent în potirul din Sfântul Altar, dar şi în fiecare om sărac, umilit, în fiecare om care suferă şi aşteaptă de la noi un semn al iubirii frăţeşti milostive. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Amar/ Au ajuns apoi la Mara, dar n-au putut să bea apă nici din Mara, că era amară, pentru care s-a şi numit locul
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acela Mara. De aceea cârtea poporul împotriva lui Moise şi zicea: "Ce să bem?" Atunci Moise a strigat
către Domnul şi Domnul i-a arătat un lemn; şi l-a aruncat în apă şi s-a îndulcit apa. Acolo a pus Domnul
poporului Său rânduieli şi porunci şi acolo l-a încercat şi i-a zis: "De vei asculta cu luare-aminte glasul
Domnului Dumnezeului tău şi vei face lucruri drepte înaintea Lui şi de vei lua aminte la poruncile Lui şi vei
păzi legile Lui, nu voi aduce asupra ta nici una din bolile pe care le-am adus asupra Egiptenilor, că Eu sunt
Domnul Dumnezeul tău Care te vindecă". (Ieşirea 15.22-25)
Când vine peste tine mânie sau amărăciune, cunoaşte că el, adică diavolul, este în tine.
(Herma, autorul scrierii “Păstorul”)
Ceea ce percepem drept încercări amare ale sorţii, adesea sunt binecuvântări deghizate. (Oscar Wilde)
Cele mai frumoase cântări ies din cele mai amare lacrimi. (Sfinţii Părinţi)
Daţi băutură îmbătătoare celui ce este gata să piară şi vin celui cu amărăciune în suflet, ca să bea şi să uite
sărăcia şi să nu-şi mai aducă aminte de chinul lui. (Ecclesiastul 31.6, 7)
Din aceeaşi gură ies binecuvântarea şi blestemul. Nu trebuie, fraţii mei, să fie acestea aşa. Oare izvorul aruncă din aceeaşi vână, şi apa dulce şi pe cea amară? (Iacob 3.10, 11)
Drept aceea nu voi pune strajă gurii mele, ci voi vorbi întru deznădejdea duhului meu şi mă voi plânge întru
amărăciunea inimii mele. (Iov 7.11)
Există trei metode de a dobândi înţelepciunea. Cea dintâi este reflecţia, care este cea mai înaltă. A doua este
imitaţia, care este cea mai uşoară. A treia este experienţa, care este cea mai amară. (Confucius)
Făcând vâlvă în jurul jignirii ce ţi s-a adus nu micşorezi amărăciunea, dar măreşti ruşinea. (Boccaccio)
Gura lui e plină de blestem, de amărăciune şi de vicleşug; sub limba lui osteneală şi durere. (Psalmi 9.27)
Lepădarea ta de credinţă te va pedepsi şi răutatea ta te va mustra. Înţelege şi vezi cât e de rău şi de amar
de a părăsi pe Domnul Dumnezeul tău şi de a nu mai avea nici o teamă de Mine,
zice Domnul Dumnezeul puterilor. (Ieremia 2.19)
Multe victorii sunt mai amare decât înfrângerea. (George Eliot)
Nimic nu este mai amar decât otrava prieteniei false. (Emil Gârleanu)
Nu te uita la femeia linguşitoare, căci buzele celei străine picură miere şi cerul gurii sale e mai alunecător
decât untdelemnul, dar la sfârşit ea este mai amară decât pelinul, mai tăioasă decât o sabie cu
două ascuţişuri. (Solomon 5.3)
Numai speranţa este reală, iar realitatea este amărăciune şi înşelăciune. (William Makepeace Thackeray)
Pentru copii nu este nimic mai intens şi mai amarnic decât nedreptatea. (Charles Dickens)
Plânsul amarnic este un medicament puternic împotriva vederilor de noapte zămislite de lene.
(Evagrie Ponticul)
Răzbunarea este mereu dulce, gustul de după este amar. (Joshua Caleb)
Sătulul calcă mierea în picioare, iar flămândului tot ce este amar (i se pare) dulce. (Solomon 27.7)
Şi m-am dus la înger şi i-am zis să-mi dea cartea. Şi mi-a răspuns: Ia-o şi mănânc-o şi va amărî pântecele
tău, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Atunci am luat cartea din mâna îngerului şi am mâncat-o; şi era în
gura mea dulce ca mierea, dar, după ce-am mâncat-o pântecele meu s-a amărât. Şi apoi mi-a zis: Tu
trebuie să prooroceşti, încă o dată, la popoare şi la neamuri şi la limbi şi la mulţi împăraţi.
(Apocalipsa 10.9-12)
Şi mi-am silit inima ca să pătrund înţelepciunea şi ştiinţa, nebunia şi prostia, dar am înţeles că şi aceasta este
vânare de vânt, că unde este multă înţelepciune este şi multă amărăciune, şi cel ce îşi înmulţeşte ştiinţa
îşi sporeşte suferinţa. (Ecclesiastul 1.17, 18)
Şi Petru şi-a adus aminte de cuvântul lui Iisus, care zisese: Mai înainte de a cânta cocoşul, de trei ori te vei
lepăda de Mine. Şi ieşind afară, a plâns cu amar. (Matei 26.75)
Toţi au nevoie de Tine, chiar cei ce nu ştiu. Cei ce nu ştiu, mai amarnic decât cei ce ştiu. Flămândul îşi închipuie că umblă după pâine, dar îi este foame de Tine. Însetatul crede că vrea să bea apă, dar îi este sete
de Tine. Bolnavul se mângâie că râvneşte sănătate, dar boala lui nu-i dă nicio şansă. În momentul în care
Îl găsesc pe Hristos, toate îşi găsesc rezolvare. (Giovanni Papini)
Trimis-a întuneric şi i-a întunecat, căci au amărât cuvintele Lui; prefăcut-a apele lor în sânge şi a omorât
peştii lor; scos-a pământul lor broaşte în cămările împăraţilor lor. (Psalmi 104.27-29)
Vai de cei ce zic răului bine şi binelui rău; care numesc lumina întuneric şi întunericul lumină; care socotesc
amarul dulce şi dulcele amar! (Isaia 5.20)
Amăgirea/ Această amăgire, căderea în propria lumină a minţii, l-a doborât chiar şi pe Lucifer, prinţul luminii. 2.7
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Arta de a guverna este în România sinonimă cu arta de a amăgi poporul, de a-l cloroformiza cu utopii
demagogice. (Mihai Eminescu)
Dar mă tem ca nu cumva, precum şarpele a amăgit pe Eva în viclenia lui, tot aşa să se abată şi gândurile
voastre de la curăţia şi nevinovăţia cea în Hristos. (II Corinteni 11.3)
Iar a doua zi, care este după vineri, s-au adunat arhiereii şi fariseii la Pilat, zicând: Doamne, ne-am adus
aminte că amăgitorul Acela a spus, fiind încă în viaţă: După trei zile Mă voi scula. (Matei 27.62, 63)
Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte şi, trimiţând a ucis pe toţi pruncii care
erau în Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai jos, după timpul pe care îl aflase de la magi.
(Matei 2.16)
Iar El a zis: Vedeţi să nu fiţi amăgiţi, căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt, şi vremea s-a
apropiat. Nu mergeţi după ei. (Luca 21.8)
Însă trebuie să ne ferim să întindem mâinile prea tare şi să le ridică cât mai sus, ca să nu ajungem în stare
de fierbinţeală şi de extaz, de la care este numai un pas până la înşelare de sine şi amăgire drăcească.
Mâinile trebuie întinse moderat, ca duhul să rămână în linişte, smerenie şi umilinţă; trebuie să dăm trupului poziţia celui atârnat pe cruce, iar nu poziţia celui ce zboară spre cer. Capul să fie plecat în jos, iar
mâinile ridicate. (Din cartea “Tâlcuiri la Patericul egiptean”, pagina 31, a Sfântului Ignatie Briancianinov)
Într-o lume a amăgirii universale, a spune adevărul e un act de curaj. (George Orwell)
Lăcomia este o amăgire a ochilor. 10.14
Mândria ne face să ne amăgim întotdeuna. Dar adânc înăuntrul nostru, dincolo de suprafaţa conştiinţei
obişnuite, o voce mică şi liniştită ne spune “Ceva e în neregulă”. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru
şi psiholog elveţian)
Nu ştiţi, oare, că nedrepţii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă amăgiţi: Nici desfrânaţii, nici
închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiţii, nici furii, nici lacomii, nici beţivii, nici
batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. (I Corinteni 6.9, 10)
Numai lucrurile simple nu dezamăgesc niciodată. (Erich Maria Remarque)
O asemenea poziţie a trupului ajută şi sufletul să ajungă într-o astfel de stare; să se înalţe spre cele de sus.
Însă trebuie să ne ferim să întindem mâinile prea tare şi să le ridică cât mai sus, ca să nu ajungem în
stare de fierbinţeală şi de extaz, de la care este numai un pas până la înşelare de sine şi amăgire drăcească. Mâinile trebuie întinse moderat, ca duhul să rămână în linişte, smerenie şi umilinţă; trebuie să
dăm trupului poziţia celui atârnat pe cruce, iar nu poziţia celui ce zboară spre cer. Capul să fie plecat
în jos, iar mâinile ridicate. (Din cartea “Tâlcuiri la Patericul egiptean”, pagina 31, a Sfântului Ignatie
Briancianinov)
Oamenii nu suportă ideea sfârşitului lor şi de aceea încearcă să se amăgească cu iluziii deşarte. (John
Galsworthy)
Până şi o dezamăgire, chiar dacă aceasta este întemeiată şi definitivă, înseamnă un pas înainte. (Max Plank)
Prin Iisus Hristos tot pământul a fost eliberat din întunericul amăgirii. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Şi a strigat Domnul Dumnezeu pe Adam şi i-a zis: "Adame, unde eşti?" Răspuns-a acesta: "Am auzit glasul
Tău în rai şi m-am temut, căci sunt gol, şi m-am ascuns". Şi i-a zis Dumnezeu: "Cine ti-a spus că eşti gol?
Nu cumva ai mâncat din pomul din care ti-am poruncit să nu mănânci?" Zis-a Adam: "Femeia care mi-ai
dat-o să fie cu mine, aceea mi-a dat din pom şi am mâncat". Şi a zis Domnul Dumnezeu către femeie:
"Pentru ce ai făcut aceasta?" Iar femeia a zis: "Şarpele m-a amăgit şi eu am mâncat". Zis-a Domnul Dumnezeu către şarpe: "Pentru că ai făcut aceasta, blestemat să fii între toate animalele şi între toate fiarele
câmpului; pe pântecele tău să te târăşti şi ţărână să mănânci în toate zilele vieţii tale! Duşmănie voi pune
între tine şi între femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei; aceasta îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei înţepa călcâiul". Iar femeii i-a zis: "Voi înmulţi mereu necazurile tale, mai ales în vremea sarcinii tale; în dureri vei
naşte copii; atrasă vei fi către bărbatul tău şi el te va stăpâni". Iar lui Adam i-a zis: "Pentru că ai ascultat
vorba femeii tale şi ai mâncat din pomul din care ţi-am poruncit: "Să nu mănânci", blestemat va fi pământul pentru tine! Cu osteneală să te hrăneşti din el în toate zilele vieţii tale! (Facerea 3.9-17)
Vicleşugul este mai rău decât răutatea pentru că răul se numeşte acela care face prost răul, iar viclean se
numeşte acela ce face rău cu amăgire şi cu adâncă socotinţă. (Teofilact, un alt învăţat al Bisericii)
Ambiţia este aliatul perfect al învingătorului. (Marcio Barrios)
Ambiţia este expresia normală a încrederii în sine. (Iovan Ducici)
Ambiţia este germenele din care purcede toată creşterea măreţiei. (Thomas Dunn English)
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Ambiţia este ultimul refugiu al eşecului. (Oscar Wilde)
Ambiţia este un torent care nu se uită în urma lui. (Ben Jonson)
Ambiţia este un viciu, dar un viciu care poate deveni părintele unei virtuţi. (Quintilian)
Ambiţia este vecina trufiei sau, mai curând, fiica ei. (Michel de Montaigne)
Ambiţia oricărui om se umflă pe măsură ce-i creşte puterea. (Oxenstierna)
Ambiţia-i pur şi simplu doar umbra unui vis. (William Shakespeare)
Ambiţia/ Acolo unde se termină ambiţia, începe fericirea. (Proverb)
Adevărata ambiţie constă, mai degrabă, în a te dovedi superior prin merite decât prin demnităţi.
(Doamna de Lambert)
Ambiţiosul nu se mulţumeşte cu nimic, nici chiar cu fericirea. (Bismark)
Cei care au succes în viaţă sunt cei puţini care sunt eficienţi. Sunt cei puţini care au ambiţia şi puterea
necesară pentru a se dezvolta. (Herbert N. Casson)
Cel ce îşi domină nervii, domină cel mai rău duşman. (Confucius)
Cele mai multe dezbinări se ivesc în cetăţi din cauza ambiţiei. (Aristotel)
Inteligenţa fără ambiţie este ca o pasăre fără aripi. (Salvador Dali)
O singură ambiţie este legitimă: aceea de a fi mai buni. (Vladimir Ghika)
Universul nu trebuie să fie în armonie perfectă cu ambiţia umană. (Carl Sagan)
Viaţa fără ambiţie e aproape imposibilă. (Lev Tolstoi)
Ameninţarea/ Bogăţia cuiva slujeşte la răscumpărarea lui; cel sărac nu se teme nici chiar de ameninţare.
(Solomon 13.8)
Căci spre aceasta aţi fost chemaţi, că şi Hristos a pătimit pentru voi, lăsându-vă pildă, ca să păşiţi pe
urmele Lui, Care n-a săvârşit nici un păcat, nici s-a aflat vicleşug în gura Lui, şi Care, ocărât fiind,
nu răspundea cu ocară; suferind, nu ameninţa, ci Se lăsa în ştirea Celui ce judecă cu dreptate.
(I Petru 2.21-2)
Dar ca aceasta să nu se răspândească mai mult în popor, să le poruncim cu ameninţare să nu mai
vorbească, în numele acesta, nici unui om. Şi chemându-i, le-au poruncit ca nicidecum să nu mai
grăiască, nici să mai înveţe în numele lui Iisus. Iar Petru şi Ioan, răspunzând, au zis către ei: Judecaţi dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm de voi mai mult decât de Dumnezeu. Căci
noi nu putem să nu vorbim cele ce am văzut şi am auzit. Dar ei, ameninţându-i din nou, le-au dat
drumul, negăsind nici un chip cum să-i pedepsească, din cauza poporului, fiindcă toţi slăveau pe
Dumnezeu, pentru ceea ce se făcuse. (Faptele Apostolilor 4.17-21)
Deci, de te va întreba poporul acesta, sau vreun prooroc, sau vreun preot: "Care este ameninţarea
Domnului?" Să le spui: "Ce ameninţare? Am să vă înlătur", zice Domnul. Iar dacă un prooroc sau
preot, sau poporul va zice: "Este ameninţarea Domnului", voi pedepsi pe omul acela şi casa lui.
Aşa să ziceţi unul către altul şi frate către frate: "Ce-a răspuns Domnul?" sau: "Ce-a zis Domnul?"
Iar cuvântul acesta: "Ameninţare de la Domnul", de-acum să nu-l mai întrebuinţaţi, că ameninţare va fi unui astfel de om cuvântul lui, pentru că stricaţi cuvintele Domnului celui viu, cuvintele
Domnului Savaot, cuvintele Dumnezeului nostru. (Ieremia 23.33-36)
Destinul omenesc nu cunoaşte ameninţare mai mare decât moartea din motive necunoscute.
(Ramon Gomez de la Serna)
Eu spun adevărul. Şi ştiu despre ce vorbesc. De asta sunt o ameninţare. (Snoop Dogg)
Extraordinarele progrese realizate în domeniul comunicaţiilor reprezintă o serioasă ameninţare la
adresa vieţii private. (Earl Warren)
Iar Saul, suflând încă ameninţare şi ucidere împotriva ucenicilor Domnului, a mers la arhiereu, şi a cerut de la el scrisori către sinagogile din Damasc ca, dacă va afla acolo pe vreunii, atât bărbaţi, cât şi
femei, că merg pe calea aceasta, să-i aducă legaţi la Ierusalim. Dar pe când călătorea el şi se apropia de Damasc, o lumină din cer, ca de fulger, l-a învăluit deodată. Şi, căzând la pământ, a auzit un
glas, zicându-i: Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti? (Faptele Apostolilor 9.1-4)
În ziua aceea, Egiptenii vor fi ca femeile fricoase şi tremurătoare, din pricina ameninţării mâinii Domnului Savaot pe care o va ridica peste ei. (Isaia 19.16)
Laşul ameninţă doar dacă se simte protejat. (Johann Wolfgang von Goethe)
Răul esenţial care ameninţă vitalitatea poporului nostru este demagogia. (Mihai Eminescu)
Amintirea/ A-ţi aminti cu adevărat de Dumnezeu, înseamnă a-ţi aminti de viaţă. A-L uita, înseamnă a muri.
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(Sfântul Teotim al Tomisului)
Adu-ţi aminte de cele trecute, nădăjduieşte în Domnul pentru cele viitoare, foloseşte spre bine cele
prezente. (Mitropolitul Filaret)
Adu-ţi aminte de îndurările şi milele Tale, Doamne, că din veac sunt. (Psalmi 24.6)
Adu-ţi aminte de tatăl tău şi de mama ta, când şezi în mijlocul celor mari, ca nu cumva să uiţi de tine în
faţa lor, ca să nu te porţi ca un prost, aşa încât să vrei să nu te fi născut şi să-ţi blestemi ziua naşterii
tale. (Ecclesiasticul 23.16-18)
Adu-ţi aminte, Doamne, de David şi de toate blândeţile lui. (Palmi 131.1)
Aducerea aminte a răului este rugina sufletului. (Sfântul Ioan Scărarul)
Am învăţat să pun alături de alte virtuţi şi prietenia, aducându-mi aminte de cel care a spus cu înţelepciune, referindu-se aici la Aristotel, că prietenul e un al doilea eu. (Sfântul Vasile cel Mare)
Când privesc cerurile, lucrul mâinilor Tale, luna şi stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic: Ce este omul
că-ţi aminteşti de el? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el? Micşoratu-l-ai pe dânsul cu puţin faţă de
îngeri, cu mărire şi cu cinste l-ai încununat pe el. Pusu-l-ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale,
toate le-ai supus sub picioarele lui. (Psalmi 8.3-6)
Ce se va întâmpla cu omul, când Dumnezeu îşi va întoarce pivirea Sa dreaptă asupra sufletului său şi nu
va găsi nimic bun întrânsul? Aduceţi-vă aminte ce-a păţit smochinul în care Domnul nu a găsit niciun
fel de rod. (Sfântul Tihon din Zadonsk)
Dacă vrei să biruieşti mânia, câştigându-ţi blândeţea şi îndelunga-răbdare, adu-ţi aminte de Domnul
Iisus Hristos. (Sfântul Efrem Sirul)
Dacă-şi va aduce aminte omul de păcatele sale, Dumnezeu va lua de la el trândăvia. (Sfântul Ioan
Scărarul)
Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ţi aminte că ai primit cele bune ale tale în viaţa ta, şi Lazăr, asemenea, pe
cele rele; iar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuieşti. Şi peste toate acestea, între noi şi voi s-a
întărit prăpastie mare, ca cei care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să
treacă la noi. (Luca 16.25, 26)
Daţi băutură îmbătătoare celui ce este gata să piară şi vin celui cu amărăciune în suflet, ca să bea şi să
uite sărăcia şi să nu-şi mai aducă aminte de chinul lui. (Ecclesiastul 31.6, 7)
Doar smerenia te introduce în amintirea eternă a timpului, singura care de fapt contează.
(Teologul catolic Marko Rupnik)
După cum amintirea focului nu-ţi încălzeşte trupul, tot astfel credinţa fără dragoste nu-ţi va încălzi
sufletul. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Eu, Eu sunt Acel Care şterge păcatele tale şi nu Îşi mai aduce aminte de fărădelegile tale.
(Isaia 43.25)
Evangheliile sunt calea tămăduirii de orice boală, luptă împotriva amintirilor prin cultivarea virtuţilor.
(Cuviosul Talasie)
Fiindcă vei uita necazul tău de azi şi-ţi vei aduce aminte de el numai ca de nişte ape, care au fost şi au
trecut. Şi viaţa ta va înflori mai mândră decât miezul zilei, iar întunericul se va face revărsat de zori.
(Iov 11.16, 17)
Fiule! Cât vei putea fă-ţi bine ţie şi adu Domnului prinoase vrednice. Adu-ţi aminte că moartea nu zăboveşte şi hotărârea morţii nu ţi s-a arătat. Mai înainte de a muri fă bine prietenului şi după cât poţi
întinde şi dă lui. (Ecclesiasticul 14.11-13)
În toate, şi înainte de toate, să ne amintim de moarte şi de ieşirea înfricoşată a sufletului din trup.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
În ziua necazului tău Îşi va aduce aminte Domnul de tine şi, ca gheaţa când este senin, aşa se vor topi
păcatele tale. (Ecclesiasticul 3.15)
Întâmplarea dureroasă face pe înţelept să-şi aducă aminte de Dumnezeu, şi întristează pe măsura ei pe
cel ce a uitat de Dumnezeu. (Sfântul Marcu Ascetul)
Într-adevăr, nădejdea celui nelegiuit este ca praful pe care-l spulberă vântul, este ca pâcla subţire pe care o împrăştie vijelia, ca fumul pe care-l suflă o adiere şi ca amintirea unui oaspete de o singură zi
care se destramă. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 5.14)
Învăţătura conform căreia cunoaşterea de sine sau după Dumnezeu, sau alt termen, precum osândirea
de sine şi plângerea de sine, asociate cu smerenia şi amintirea de Dumnezeu dezleagă deprimarea
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şi dăruiesc pace şi alinare. (Sfântul Isihie)
Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credinţă şi fără memorie. (Regele României Mihai-I)
Mântuitorul spunea în predica de pe munte: Ajunge zilei răutatea ei. Aici se înţelege prin răutate grija,
munca şi necazurile, care se repetă zilnic fără încetare, destul deci pentru o singură zi, aşa ca să nu
mai adăugăm şi grija zilei de mâine, s-o încărcăm prea mult încât să nu putem avea posibilitatea îndeletnicirii şi cu lucruri spirituale. Nu numai vicleşugul este numit răutate, ci şi cele amintite mai sus
(Teologul Teoclitos)
Mie îmi este mare câştig chiar şi numai a-mi aminti de Sfântul Antonie.(Sfântul Atanasie cel Mare,
ucenicul Sfântului Antonie cel Mare)
Muzica este arta cea mai apropiată de lacrimi şi amintiri. (Oscar Wilde)
Nu există durere mai mare decât amintirea zilelor de bucurie în clipele de nenorocire. (Dante Alighieri)
Postul este doctorul sufletelor noastre, îl face pe fiecare să ia aminte la sine însuşi şi-l învaţă să-şi amintească de toate lipsurile vieţii sale. (Sfântul Simeon Noul Teolog)
Să ne aducem aminte necontenit de Dumnezeu, iar acest lucru se înfăptuieşte mai ales prin rugăciune.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Să ne aducem aminte neîncetat de moarte, să ne supraveghem imaginaţia pentru ca satana să nu poată
făuri gânduri mincinoase. (Sfântul Isihie Sinaitul)
Şi, făcându-Şi un bici din ştreanguri, i-a scos pe toţi afară din templu, şi oile şi boii, şi schimbătorilor le-a
vărsat banii şi le-a răsturnat mesele. Şi celor ce vindeau porumbei le-a zis: Luaţi acestea de aici. Nu
faceţi casa Tatălui Meu casă de negustorie. Şi şi-au adus aminte ucenicii Lui că este scris: "Râvna
casei Tale mă mistuie". (Ioan 2.15-17)
Şi Petru şi-a adus aminte de cuvântul lui Iisus, care zisese: Mai înainte de a cânta cocoşul, de trei ori te
vei lepăda de Mine. Şi ieşind afară, a plâns cu amar. (Matei 26.75)
Trecutul e noaptea – iar amintirile, candele care cu vremea se sting. (Octavian Goga)
Trecutul este în amintire, viitorul – în închipuire. (Sri Nisargadatta Maharaj)
Unele amintiri ne parfumează sufletul pentru totdeauna. (Gabriele d’Annunzio)
Angoasele/ Anxietatea este ameţeala libertăţii. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Ce e de crezut, să crezi! E o cerinţă adâncă a sufletului omenesc de a avea despre lume o viziune, o
înţelegere coerentă şi unificatoare. În lipsa acestei viziuni, acestei înţelegeri, se nasc: angoasa
şi schizofrenia. (François Jacob, biolog francez, laureat al Premiului Nobel în 1965, împreună
cu Jacques Monod şi André Lwoff)
Ideologiile ne separă. Visele şi angoasele ne unesc. (Eugen Ionescu)
Suferinţele trupului sunt legate de multe ori de angoasele sufletului. 1.3
Anii noştri s-au socotit ca pânza unui păianjen; zilele anilor noştri sunt şaptezeci de ani; iar de vor fi în putere optzeci
de ani şi ce este mai mult decât aceştia osteneală şi durere; că trece viaţa noastră şi ne vom duce.
(Psalmi 89.10-12)
Anii/ Adam a trăit două sute treizeci de ani şi atunci i s-a născut un fiu după asemănarea sa şi, după chipul său şi ia pus numele Set. Zilele pe care le-a trăit Adam după naşterea lui Set au fost şapte sute de ani şi i s-au
născut fii şi fiice. Iar de toate, zilele vieţii lui Adam au fost nouă sute treizeci de ani şi apoi a murit. Set
a trăit două sute cinci ani şi i s-a născut Enos. După naşterea lui Enos, Set a mai trăit şapte sute şapte
ani, şi i s-au născut fii şi fiice. (Facerea 5.3-7)
Adevărul este cel care-l satisface pe om în adâncul sufletului, îi dezvoltă forţele, îi înseninează zilele şi-i procură
ani de fericire. (Pedagogul Johann Heinrich Pestalozzi)
Ajungând curând la desăvârşire, dreptul a apucat ani îndelungaţi. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 4.13)
Că o mie de ani înaintea ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri, care a trecut şi ca straja nopţii. Nimicnicie vor fi anii
lor; dimineaţa ca iarba va trece. Dimineaţa va înflori şi va trece, seara va cădea, se va întări şi se va usca.
(Psalmi 89.4-6)
Câteva clipe ale câtorva ani nu mai contează, atunci când ai pierdut eternitatea. (Jean-Paul Sartre)
Credinţa este deci o vedere dincolo de vederea fizică, este o vedere a unei realităţi nevăzute, dar promise, făgăduite. Prin credinţă, proorocii au văzut mai dinainte şi au binevestit taina întrupării Fiului lui Dumnezeu. Prin
credinţă, ei au prevăzut şi prezis coborârea din slava cerească a Fiului lui Dumnezeu, care devine Fiul Omului prin întruparea Lui smerită din fecioară, răstignirea, moartea, învierea şi înălţarea Lui la ceruri. Aici poate
fi citat proorocul Isaia care a prevestit cu aproape 800 de ani înainte că “Fecioara va lua în pântece şi va
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naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel.” (Patriarhul Daniel, Isaia 7.14)
Creştin sunt, lasă-mă la mama mea! (Sfântul Mucenic Chiric, în vârstă de trei ani. Dregătorul l-a aruncat pe
treptele tronului său, s-a lovit la cap şi a murit. Sfânta Muceniţă Iulita, mama pruncului, a fost decapitată)
Cu cât creşti şi devii mai mare şi mai important prin creaţiile tale, cu atât îi priveşti cu mai mult respect şi cu mai
mare smerenie pe creatorii dinaintea ta. La vârsta voastră (a studenţilor cărora le vorbea), ziceam: Eu. Eu
eram cel mai mare. Când am împlinit vârsta de 25 de ani, am început să zic: Eu şi Mozart. Astăzi, pot să
spun doar: Mozart. (Charles François Gounod)
Cunosc un om în Hristos, care acum paisprezece ani - fie în trup, nu ştiu; fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu
ştie - a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Şi-l ştiu pe un astfel de om – fie în trup, fie în afară de
trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie - Că a fost răpit în rai şi a auzit cuvinte de nespus, pe care nu se cuvine omului
să le grăiască. (II Corinteni 12.2-4)
Dacă nu poţi explica ceva unui copil de şase ani, atunci nici tu nu ai înţeles. (Albert Einstein)
De 86 de ani Îl slujesc pe Hristos şi nu mi-a făcut niciodată niciun rău. Cum aş putea blestema pe Binefăcătorul şi Mântuitorul meu? (Sfântul Sfinţit Mucenic Policarp al Smirnei, ucenicul Sfântului Ioan Evanghelistul,
înainte de a fi ars de viu. A scris 5 epistole, dar patru dintre ele s-au pierdut)
De aproape două mii de ani ni se predică să ne iubim, iar noi nu sfâşiem. (Mihai Eminescu)
Deschide gura să-ţi dau papa! – Nu e papa, e Doamne-Doamne! (Cuvintele unui copil de 3-4 ani
care se împărtăşea)
După numărul celor patruzeci de zile, în care aţi iscodit pământul Canaan, veţi purta pedeapsa pentru păcatele
voastre patruzeci de ani, câte un an pentru fiecare zi, ca să cunoaşteţi ce înseamnă să fiţi
părăsiţi de Mine. (Numerii 14.34)
Efectele postului nu se pot simţi imediat. Uneori e nevoie de 40 de zile, alteori , ca în cazul proorocului Ilie, trei
ani şi şase luni, sau poate o viaţă întreagă. Cert este faptul că postul ne face mai înţelepţi, ne poate arăta
pregătiţi pentru toate ispitele şi valurile vieţii. Alte roade pe care le dobândim în urma postului sunt tainice.
În fiecare biserică îngerii înscriu pe cei care postesc. Ia aminte, dar, ca nu cumva din pricina unei mici plăceri, ce ţi-o dau bucatele, să suferi paguba de a nu fi înscris de înger, fugind dinaintea celui care înrolează
ostaşi Este mai mică primejdia când un soldat aruncă pavăza şi fuge, decât atunci când un creştin aruncă
postul, arma cea tare şi puternică. (Sfântul Vasile cel Mare)
Fă ce vrei, că după 10 ani vei regreta. (Socrate)
Făţarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare, sâmbăta boul său, sau asinul de la iesle, şi nu-l duce să-l
adape? Dar aceasta, fiică a lui Avraam fiind, pe care a legat-o satana de optsprezece ani, nu se cuvenea, oare, să fie dezlegată de legătura aceasta, în ziua sâmbetei? Şi zicând El acestea, s-au ruşinat toţi
care erau împotriva Lui, şi toată mulţimea se bucura de faptele strălucite săvârşite de El.
(Luca 13.15 - 17)
Fluturii numără clipe, nu ani, şi totuşi au timp destul. (Rabindranath Tagore)
Frica de Dumnezeu lungeşte zilele (omului), iar anii celor fără de lege sunt puţini. (Solomon 10.27)
Greşelile politicianului sunt crime, căci în urma lor suferă milioane de oameni nevinovaţi, se împiedică dezvoltarea unei ţări întregi şi se împiedică, pentru zeci de ani, viitorul ei. (Mihai Eminescu)
Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte şi, trimiţând a ucis pe toţi pruncii care erau în
Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai jos, după timpul pe care îl aflase de la magi. (Matei 2.16)
Iar în toată ţara nu se găseau femei atât de frumoase ca fetele lui Iov, şi tatăl lor le-a făcut părtaşe la moştenire,
lângă fraţii lor. Şi Iov a mai trăit după aceea o sută patruzeci de ani şi a văzut pe fiii săi şi pe fiii fiilor săi,
până la al patrulea neam. Şi Iov a murit bătrân şi încărcat de zile. (Psalmi 42.15-17)
Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru handicapurile mele, căci prin ele am ajuns la mine însămi, la El, şi am putut
să dau la iveală opera mea. [Scriitoarea americană Helen Keller (1880-1968). Când avea 19 luni, a rămas fără auz şi văz, în urma unei boli, pierzându-şi apoi şi capacitatea de a vorbi. Cinci ani mai târziu şia început educaţia cu Anne Sullivan, care a învăţat-o numele obiectelor prin apăsarea în palmă a alfabetului surdo-muţilor. În cele din urmă, Keller a învăţat să citească şi să scrie în alfabetul Braille.
A scris mai multe cărţi, printre care şi Povestea vieţii mele.]
În anul întâi al domniei lui - eu, Daniel, am citit în cărţi numărul de şaptezeci de ani, pentru care a fost cuvântul
Domnului către proorocul Ieremia, ani care trebuia să se împlinească de la dărâmarea Ierusalimului. Şi
mi-am îndreptat faţa către Domnul Dumnezeu, stăruind în rugăciune şi în rugi fierbinţi, cu post, sac şi
cenuşă. Şi m-am rugat Domnului Dumnezeu şi m-am mărturisit şi am zis: "O, Doamne, Dumnezeule cel
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mare şi minunat, Care păzeşti legământul şi îndrumarea pentru cei ce Te iubesc pe Tine şi iau aminte la
poruncile Tale! (Daniel 9.2-4)
În zilele noastre am ajuns să confundăm foarte mult Sfânta Liturghie cu un moment în care te retragi pur şi simplu într-un colţ, te mânii pe toţi care se mişcă în jurul tău, îi judeci pe cei care nu sunt îmbrăcaţi corespunzător şi, în acelaşi timp, îţi repeţi cât eşti de păcătos şi nevrednic de a te apropia de Sfintele Taine, refuzând
primirea Euharistiei cu anii. (Teologul Alexander Schmemann)
La doisprezece ani pictam ca Rafael, dar mi-a trebuit o viaţă ca să învăţ să pictez ca un copil. (Pablo Picaso)
Mulţumesc vouă, fraţilor, că strunjind trupul meu cel vechi şi bătrân m-aţi înnoit, îmbrăcându-mi sufletul cu haina cea nouă a suferinţelor pentru Hristos. (Sfântul Sfinţit Mucenic Haralambie, episcopul cetăţii Magnesia
din Asia Mică. A murit în închisoare în urma torturilor, la anul 202, în vârstă de 113 ani)
Nu cumva vrei să mă omori, cum ai omorât ieri pe egiptean? La acest cuvânt, Moise a fugit şi a trăit ca străin în ţara Madian, unde a născut doi fii. Şi după ce s-au împlinit patruzeci de ani, îngerul Domnului i s-a
arătat în pustiul Muntelui Sinai, în flacăra focului unui rug. Iar Moise, văzând, s-a minunat de vedenie, dar
când s-a apropiat ca să ia seama mai bine, a fost glasul Domnului către el: "Eu sunt Dumnezeul părinţilor
tăi, Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov". Şi Moise, tremurând, nu îndrăznea să privească; iar Domnul i-a zis: "Dezleagă încălţămintea picioarelor tale, căci locul pe care stai este
pământ sfânt. Privind, am văzut asuprirea poporului Meu în Egipt şi suspinul lor l-am auzit şi M-am pogorât ca să-i scot. Şi acum vino, să te trimit în Egipt". (Faptele Apostolilor 7.28-34)
Nu vă învârtoşaţi inimile voastre, ca la răzvrătire în ziua ispitirii din pustie, unde M-au ispitit părinţii voştri, M-au
încercat, şi au văzut faptele Mele, timp de patruzeci de ani. (Evrei 3.8,9)
Nu voi vinde pe Dumnezeul cel din tinereţile mele pentru o viaţă de încă puţine zile. Pentru aceste vorbe bătrânul Achepsima, care avea peste 80 de ani, a fost bătut crunt şi aruncat în temniţă, unde a murit după trei
ani de tortură. (Sfântul mucenic Achepsima, episcopul cetăţii Anisa, care a refuzat să se închine idolilor)
O femeie poate să ţină un singur secret: vârsta ei. (Voltaire)
Omul nu ajunge să trăiască nici o sută de ani, dar se frământă şi îşi face griji pentru o mie de ani.
(Mitropolitul Filaret)
Pune Guvernul să conducă deşertul Sahara şi în 5 ani vei descoperi că este lipsă de nisip. (Milton Friedman)
Să ne aţintim privirile la cei care slujesc în chip desăvârşit măreţei slave a lui Dumnezeu. (Din Epistola către Corinteni a Sfântului Clement Romanul, episcopul Romei. Împăratul Traian a poruncit să fie aruncat în mare cu
o ancoră de gât, pentru că a adus la Hristos pe mulţi aristocraţi romani şi a refuzat să aducă jertfă zeilor. A
fost contemporan cu Sfinţii Apostoli. La vârsta de 24 de ani s-a decis să plece şi să-şi caute părinţii şi fraţii,
care dispăruseră într-un naufragiu. Este momentul când îl întâlneşte pe Sfântul Barnaba şi pe fraţii săi, deveniţi ucenicii Sfântului Petru. Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu îşi va întâlni şi părinţii. Dintre toate operele
puse sub numele Sfântului Clement, numai una este autentică şi anume: Scrisoarea întâi către Corinteni. Este
o operă care se păstrează în limba greacă, latină, siriacă şi coptă.)
Succesul unui singur minut ne răsplăteşte pentru eşecuri de ani de zile. (Robert Browning)
Sunt un om liber şi fac ce vreau, nu mă tem de oameni! (După 12 ani de temniţă, întrebat dacă se supune orânduirii comuniste, părintele Iustin Pârvu a răspuns: Sunt un om liber şi fac ce vreau, nu mă tem de oameni!
Acest cuvânt l-a costat alţi 5 ani de temniţă grea.)
Şaptezeci de ani am de când slujesc lui Dumnezeu şi acum să jertfesc idolilor? (Sfântul Artemon,
torturat şi decapitat)
Şi a fost cuvântul Domnului Savaot către mine şi mi-a zis: "Vesteşte la tot poporul ţării şi preoţilor: "Dacă aţi ţinut post şi v-aţi tânguit în luna a cincea şi într-a şaptea, vreme de şaptezeci de ani, pentru Mine, oare, aţi
postit voi? Şi dacă mâncaţi şi beţi, oare nu sunteţi voi aceia care mâncaţi şi care beţi? Nu cunoaşteţi voi
cuvintele pe care le-a vestit Domnul prin graiul profeţilor de mai înainte, când Ierusalimul era locuit şi paşnic, cu cetăţile sale dimprejur, şi când Neghebul şi Şefela erau locuite?" (Zaharia 7.4-7)
Şi apucând pe copilă de mână, i-a grăit: Talita kumi, care se tâlcuieşte: Fiică, ţie zic, scoală-te! Şi îndată s-a
sculat copila şi umbla, căci era de doisprezece ani. Şi s-au mirat îndată cu uimire mare. (Marcu 5.41, 42)
Şi ea era văduvă, în vârstă de optzeci şi patru de ani, şi nu se depărta de templu, slujind noaptea şi ziua în
post şi în rugăciuni. (Luca 2.37)
Şi iată o femeie cu scurgere de sânge de doisprezece ani, apropiindu-se de El pe la spate, s-a atins de poala
hainei Lui. Căci zicea în gândul ei: Numai să mă ating de haina Lui şi mă voi face sănătoasă; iar Iisus, întorcându-Se şi văzând-o, i-a zis: Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit. Şi s-a tămăduit femeia din ceasul
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acela. (Matei 9.20-22)
Şi Iudita a rămas văduvă; a trăit în casa ei trei ani şi patru luni. Şi ea îşi făcuse o colibă pe acoperişul casei şi
umbla încinsă cu sac împrejurul coapselor sale şi purta hainele văduviei sale; şi postea în toate zilele văduviei sale, afară de ajunul zilelor de odihnă, şi de zilele de odihnă, afară de ajunul lunilor noi şi de lunile noi,
afară de praznice şi de zilele de veselie ale neamului lui Israel. (Iudita 8.4-6)
Anume/ De aceea, iertarea vrăjmaşilor este un bine mai întâi pentru noi înşine, pentru că ne descărcăm de o prezenţă
întunecată a lor în viaţa noastră, ne eliberăm de această greutate, şi anume aceea a dorinţei de răzbunare, cât mai rapidă şi cât mai straşnică. Deci, când Mântuitorul Iisus Hristos ne îndeamnă să nu răspundem la răutate cu răutate, de fapt El ne îndeamnă să lucrăm pentru însănătoşirea sufletului omului…
(Patriarhul Daniel)
Două sunt criteriile care arată dacă ţinta pe care o urmărim este un lucru bun şi cinstit, şi anume: la timp
şi cu măsură. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Iar ei, auzind, se mâniau foarte şi se sfătuiau să-i omoare. Şi ridicându-se în sinedriu un fariseu, anume Gamaliel, învăţător de Lege, cinstit de tot poporul, a poruncit să-i scoată pe oameni afară puţin, şi a zis
către ei: Bărbaţi israeliţi, luaţi aminte la voi, ce aveţi să faceţi cu aceşti oameni.
(Faptele Apostolilor 5.33-35)
Iar un om, anume Anania, cu Safira, femeia lui, şi-a vândut ţarina. Şi a dosit din preţ, ştiind şi femeia lui, şi
aducând o parte, a pus-o la picioarele apostolilor. Iar Petru a zis: Anania, de ce a umplut satana inima ta,
ca să minţi tu Duhului Sfânt şi să doseşti din preţul ţarinei? Oare, păstrând-o, nu-ţi rămânea ţie, şi vândută
nu era în stăpânirea ta? Pentru ce ai pus în inima ta lucrul acesta? N-ai minţit oamenilor, ci lui Dumnezeu.
Iar Anania, auzind aceste cuvinte, a căzut şi a murit. Şi frică mare i-a cuprins pe toţi care au auzit. Şi sculându-se cei mai tineri, l-au înfăşurat şi, scoţându-l afară, l-au îngropat. (Faptele Apostolilor 5.1-6)
Iar un sărac, anume Lazăr, zăcea înaintea porţii lui, plin de bube, poftind să se sature din cele ce cădeau
de la masa bogatului; dar şi câinii venind, lingeau bubele lui. (Luca 16.20, 21)
Invenţia este 99% transpiraţie şi 1% inspiraţie. [Thomas Alva Edison, autor sau coautor a peste 1000 de
invenţii. Edison nu s-a întrebat niciodată dacă un lucru era realizabil, ci cum
anume era realizabil. (Enciclopedia Universală Britannica)]
Pocăinţa pentru păcate se face toată viaţa, nu doar într-un timp anume, ci toată viaţa. Pocăinţa devine lucrătoare în momentul în care nu mai săvârşeşti păcatul. (Sfântul Vasile cel Mare)
Şi a venit unul din mai-marii sinagogilor, anume Iair, şi văzându-L pe Iisus, a căzut la picioarele Lui, şi L-a
rugat mult, zicând: Fiica mea este pe moarte, ci, venind, pune mâinile tale peste ea, ca să scape şi să
trăiască. Şi a mers cu el. Şi mulţime multă îl urma pe Iisus Şi Îl îmbulzea. (Marcu 5.22-24)
Un singur lucru e de invidiat şi de laudă, şi anume binele cel netrecător. Acesta constă în a fi în cinste înaintea lui Dumnezeu, pe când bunurile omeneşti sunt nestatornice şi mai înşelătoare decât visurile.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Apa este cel mai neglijat nutrient în dieta noastră, dar unul dintre cele mai vitale. (Kelly Barton)
Apa este singura băutură pentru un om înţelept. (Henry David Thoreau)
Apa lină rupe malul. (Proverb)
Apa vie 1.2, 5.15, 9.7
Apa/ Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui; peste munţi vor sta ape. (Psalmi 103.7)
Apele liniştite sunt adânci. (Dostoievski)
Au ajuns apoi la Mara, dar n-au putut să bea apă nici din Mara, că era amară, pentru care s-a şi numit locul
acela Mara. De aceea cârtea poporul împotriva lui Moise şi zicea: "Ce să bem?" Atunci Moise a strigat
către Domnul şi Domnul i-a arătat un lemn; şi l-a aruncat în apă şi s-a îndulcit apa. Acolo a pus Domnul
poporului Său rânduieli şi porunci şi acolo l-a încercat şi i-a zis: "De vei asculta cu luare-aminte glasul
Domnului Dumnezeului tău şi vei face lucruri drepte înaintea Lui şi de vei lua aminte la poruncile Lui şi vei
păzi legile Lui, nu voi aduce asupra ta nici una din bolile pe care le-am adus asupra Egiptenilor, că Eu
sunt Domnul Dumnezeul tău Care te vindecă". (Ieşirea 15.22-25)
Beţia este demon de bunăvoie, băgat în suflete de către plăcere. Beţia este mama păcatului şi vrăjmaşa virtuţii.
Face fricos pe cel viteaz, desfrânat pe cel înfrânat, nu ştie de dreptate şi ucide chibzuinţa. După cum
apa stinge focul, aşa şi vinul, nemăsurat, întunecă mintea. (Sfântul Vasile cel Mare)
Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Sfântul Duh, şi Aceşti trei Una sunt. Şi trei sunt care
mărturisesc pe pământ:Duhul şi apa şi sângele, şi aceşti trei mărturisesc la fel. (I Ioan 5.7, 8)
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"Cine este neînţelept să intre la mine!" Şi celui lipsit de buna-chibzuială îi zice: "Apa furată e mai plăcută şi pâinea mâncată pe furiş are gust mai bun". (Solomon 9.16, 17)
Cine mai este ca Iov, care să bea batjocura, cum ar bea apa? (Iov 34.7)
Dacă te-ai lepădat de tine şi te-ai dedicat lui Iisus, El te-a schimbat în izvor de apă vie. Numai aşa poate
sufletul să ajungă la sine însuşi, la el, cel adevărat, lepădându-se de sine şi strămutându-se în
Dumnezeu. (Părintele Arsenie Boca, 9.7)
Dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu nu va mai înseta în veac, căci apa pe care i-o voi da Eu se va
face în el izvor de apă curgătoare spre viaţă veşnică. (Ioan 4.14)
De acum nu bea numai apă, ci foloseşte puţin vin, pentru stomacul tău şi pentru desele tale slăbiciuni.
(I Timotei 5.23)
Din aceeaşi gură ies binecuvântarea şi blestemul. Nu trebuie, fraţii mei, să fie acestea aşa. Oare izvorul aruncă
din aceeaşi vână, şi apa dulce şi pe cea amară? Nu cumva poate smochinul, fraţilor, să facă măsline, sau
viţa de vie să facă smochine? Tot aşa, izvorul sărat nu poate să dea apă dulce. (Iacob 3.10-12)
După cum apa stinge focul, aşa şi vinul, nemăsurat, întunecă mintea. (Sfântul Vasile cel Mare)
E mai bine să bei vin cu măsură, decât numai apă, dar cu mândrie. (Sfinţii Părinţi)
Epoca noastră nu rămâne la credinţă şi la miracolul ei care transformă apa în vin, ci merge mai departe,
transformând vinul în apă. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Eu unul vă botez cu apă spre pocăinţă, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine; Lui nu sunt
vrednic să-I duc încălţămintea; Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc. (Matei 3.11)
Fără Hristos am fost ca un peşte pe uscat, cu El sunt într-un ocean de dragoste. (Sadhu Sundar Singh)
Femeia a zis către El: Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot.(Ioan 4.15)
Femeia I-a zis: Doamne, nici găleată nu ai, şi fântâna e adâncă; de unde, dar, ai apa cea vie? Nu cumva eşti
Tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat această fântână şi el însuşi a băut din ea
şi fiii lui şi turmele lui? (Ioan 4.11, 12)
Iar în ziua cea din urmă - ziua cea mare a sărbătorii - Iisus a stat între ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează
cineva, să vină la Mine şi să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie
vor curge din pântecele lui. (Ioan 7.37, 38)
Iar Petru, răspunzând, a zis: Doamne, dacă eşti Tu, porunceşte să vin la Tine pe apă. (Matei 14.28)
Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în
împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este; şi ce este născut din Duh, duh este. Nu te mira
că ţi-am zis: Trebuie să vă naşteţi de sus. Vântul suflă unde voieşte şi tu auzi glasul lui, dar nu ştii de unde
vine, nici încotro se duce. Astfel este cu oricine e născut din Duhul. A răspuns Nicodim şi i-a zis: Cum pot
să fie acestea? Iisus a răspuns şi i-a zis: Tu eşti învăţătorul lui Israel şi nu cunoşti acestea? (Ioan 3.5-10)
În acestea zăceau mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, aşteptând mişcarea apei. (Ioan 5.3)
În chip analog, vinul se amestecă cu apa iar duhul cu omul. Unul, amestecul de vin cu apă, hrăneşte spre
credinţă, celălalt, adică duhul, conduce spre nemurire. Şi iarăşi amestecul celor două, a băuturii şi a
Cuvântului se cheamă Euharistie, har lăudat şi frumos. Iar cei care se împărtăşesc cu credinţă îşi sfinţesc şi trupul şi sufletul, pentru că voinţa Tatălui amestecă în chip tainic cu Duhul şi cu Cuvântul
acest amestec dumnezeiesc care este omul. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
În natură apa este forţa motrice. (Leonardo da Vinci)
Literatura înaltă şi fină este ca vinul, iar a mea este ca apa; oricui însă îi place apa. (Mark Twain)
Mai vârtos să înţelegi ce citeşti, că a citi şi a nu înţelege este a vântura vântul şi a fierbe apa. (Miron Costin)
Moartea este o apă pe care trebuie s-o trecem. 11.13
Nu beau. Dar nu din virtute, ci pentru că există o băutură care îmi place mai mult şi asta este apa. (Jorge Luis
Borges)
Nu e nimic mai tare decât blândeţea. După cum apa aruncată pe foc a stins de multe ori focul, tot aşa şi un
cuvânt spus cu blândeţe, stinge o mânie mai aprinsă decât cuptorul şi îndoit ne este câştigul. Câştigăm
prin aceea că ne-am purtat cu blândeţe şi prin aceea că slobozim de tulburare mintea fratelui nostru
punând capăt mâniei……. Căci ce este apa pentru foc, aceea e blândeţea şi bunătatea pentru mânie.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
O apă adâncă este sfatul în inima omului, iar omul deştept ştie s-o scoată. (Solomon 20.5)
O picătură de apă ce cade neîncetat sapă şi piatra. (Bion)
Răul să-l scrii pe apă. (Sfântul Isidor Pelusiotul)
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Sunt copleşit de versurile lui Puşkin, izvor de apă vie. (Mihai Eminescu)
Şi când nunul a gustat apa care se făcuse vin şi nu ştia de unde este, ci numai slujitorii care scoseseră apa
ştiau, a chemat nunul pe mire, şi i-a zis: Orice om pune întâi vinul cel bun şi, când se ameţesc, pune pe
cel mai slab. Dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum. (Ioan 2.9, 10)
Şi de va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră se va odihni peste el, iar de nu, se va întoarce la voi. (Luca 10.6)
Şi de multe ori l-a aruncat şi în foc şi în apă ca să-l piardă. Dar de poţi ceva, ajută-ne, fiindu-Ţi milă de noi.
Iar Iisus i-a zis: De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede. Şi îndată strigând tatăl copilului, a zis
cu lacrimi: Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele. [(Marcu 9.22-24) Într-un comentariu la această
pildă, părintele Mihai Hau spunea că: “Tatăl copilului nu era sută la sută credincios, dar era sută
la sută sincer.”]
Şi iar mi-a zis: Făcutu-s-a! Eu sunt Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul. Celui ce însetează îi voi da să bea, în
dar, din izvorul apei vieţii. (Apocalipsa 21.6)
Şi judecata se va năpusti ca apa şi dreptatea ca un şuvoi furios. (Amos 5.24)
Toţi au nevoie de Tine, chiar cei ce nu ştiu. Cei ce nu ştiu, mai amarnic decât cei ce ştiu. Flămândul îşi închipuie
că umblă după pâine, dar îi este foame de Tine. Însetatul crede că vrea să bea apă, dar îi este sete de
Tine. Bolnavul se mângâie că râvneşte sănătate, dar boala lui nu-i dă nicio şansă. În momentul în care
Îl găsesc pe Hristos, toate îşi găsesc rezolvare. (Giovanni Papini)
Trimis-a întuneric şi i-a întunecat, căci au amărât cuvintele Lui; prefăcut-a apele lor în sânge şi a omorât peştii
lor; scos-a pământul lor broaşte în cămările împăraţilor lor. (Psalmi 104.27-29)
Unele fiinţe merg către absolut aşa cum apa merge către mare. (Henry Millon de Montherlant)
Aparenţa/ Aparenţele sunt deseori înşelătoare. (Esop)
Arta ascunde efortul sub aparenţa firescului. (Carlo Goldoni)
Creaţioniştii par a sugera că o “teorie” este ceva ce ai inventat după o noapte de beţie. (Isaac Asimov)
Epoca prezentă preferă semnul faţă de lucrul semnificat, copia faţă de original, imaginaţia faţă de realitate,
aparenţa faţă de esenţă fiindcă acum numai iluzia este sacră, iar adevărul este laic. (Ludwig
Feuerbach)
Exagerarea, vrând să mărească lucrurile mici, le face să pară şi mai mici. (Jean le Rond d’Alembert)
Iluzia este prima aparenţă a adevărului. (Rabindranath Tagore)
Înţelepciunea ne opreşte să judecăm după simple aparenţe, să credem tot ce auzim, să facem tot ce putem, să spunem tot ce ştim şi să cheltuim tot ce avem. (Contele Axel Oxenstierna)
Lucrurile care par imposibile devin posibile dacă le priveşti dintr-o altă lumină. (Hannibal)
Lumea e atât de ocupată cu aparenţa, încât prea putin îi pasă de realitate. (Contele Axel Oxenstierna)
Lumea e atât de tare ocupată cu aparenţa, încât prea puţin îi pasă de realitate. Nu te lăsa înşelat de aparenţe, pentru că nu ştii niciodată cine este în faţa ta. Fereşte-te, cât vei trăi, să judeci oamenii
după cum arată. (Jean de La Fontaine)
Mulţi văd ceea ce pari a fi, puţini înţeleg ceea ce eşti. (Niccolò Machiavelli)
Nimic nu se reuşeşte ca aparenţa succesului. (Christopher Lasch)
Nu judecaţi oamenii după cei cu care se adună. Nu uitaţi că Iuda avea amici ireproşabili.
(Ernest Hemingway)
Nu-ţi dori să pari cel mai bun, ci să fii cel mai bun. (Eschil)
Oamenii sunt ridicoli doar atunci când vor să pară ceea ce nu sunt. (Geacomo Leopardi)
Omul, în aparenţă materie, însă materie cu duh de viaţă în sine. 5.7
Ordinea interioară stă sub aparenţa dezordinii. (George Călinescu)
Pune mâna pe o sobă fierbinte un minut şi ţi se va părea o oră. Stai cu o fată frumoasă o oră şi ţi se va
părea un minut. Asta e relativitatea. (Albert Einstein)
Răspunsul e aspru, dar drept; dreptatea pare mai întâi asprime. (Abu Shakur)
Se pare aşadar că oamenii sunt mult mai predispuşi să se răzbune decât să facă o faptă bună.
(Baruch Spinoza)
Se pare că viaţa şi speranţa trebuie să înceteze împreună. (Anne Brontë)
Scopul artei nu este să reprezinte aparenţa exterioară a lucrurilor, ci semnificaţia lor interioară. (Aristotel)
Timpul vindecă şi răni ce par de nevindecat. (Lope de Vega)
Uitarea ni se pare o trădare. Uitarea e suprema laşitate. (Victor Eftimiu)
Viaţa nu-i niciodată chiar atât de bună, dar nici chiar atât de rea pe cât pare. (Guy de Maupassant)
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Apariţia/ Efectul pe care-l poate avea păcatul asupra minţii şi asupra sentimentelor umane este devastator. Aşa este
păcatul, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur; înainte de a fi săvârşit, ne întunecă judecata şi ne înşeală
mintea, dar după ce a fost săvârşit ne apare lămurit înaintea ochilor grozăvia lui. Plăcerea aceea scurtă şi ruşinoasă ne chinuie mereu şi ne umple de ruşine. (Din emisiunea “Cuvântul care zideşte”)
Energia urii n-o să te ducă nicăieri, dar energia iertării, care apare prin dragoste, va reuşi să-ţi transforme
viaţa în mod pozitiv! (Paulo Coelho)
Frica apare din lipsa de credintă. 11.9
Legea nu înseamnă dreptate. Legea este un mecanism cu multe imperfecţiuni. Dacă apeşi butoanele corecte şi mai ai şi noroc s-ar putea să apară dreptatea. Legea s-a dorit a fi un doar un mecanism.
(Raymond Chandler)
Procesul creativ are nevoie de haos înainte ca să apară forma. (Marilyn Ferguson)
Sănătatea nu este preţuită până când nu apare boala. (Thomas Fuller)
Testul curajului vine atunci când suntem în minoritate. Încercarea toleranţei apare atunci când suntem în
majoritate. (Ralph W. Sockman)
Apăsarea/ Atunci a zis Domnul către Avram: "Să ştii bine că urmaşii tăi vor pribegi în pământ străin, unde vor fi robiţi şi apăsaţi patru sute de ani; dar pe neamul acela, căruia ei vor fi robi, îl voi judeca Eu şi după
aceea ei vor ieşi să vină aici, cu avere multă. (Facerea 15.13, 14)
Căci jugul ce-l apasă, şi toiagul ce-l loveşte, şi nuiaua ce-l asupreşte, Tu le vei sfărâma, ca în zilele lui
Madian. (Isaia 9.3)
Dacă sunt vinovat este amar de mine şi dacă sunt drept nu cutez să ridic capul, ca unul ce sunt sătul de
ocară şi sunt apăsat de necazuri. (Iov 10.15)
"Duhul Domnului este peste Mine, pentru care M-a uns să binevestesc săracilor; M-a trimis să vindec pe
cei zdrobiţi cu inima; să propovăduiesc robilor dezrobirea şi celor orbi vederea; să slobozesc pe cei
apăsaţi, şi să vestesc anul plăcut Domnului". (Luca 4.18, 19)
Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru handicapurile mele, căci prin ele am ajuns la mine însămi, la El, şi am
putut să dau la iveală opera mea. [Scriitoarea americană Helen Keller (1880-1968). Când avea 19
luni, a rămas fără auz şi văz, în urma unei boli, pierzându-şi apoi şi capacitatea de a vorbi. Cinci ani
mai târziu şi-a început educaţia cu Anne Sullivan, care a învăţat-o numele obiectelor prin apăsarea
în palmă a alfabetului surdo-muţilor. În cele din urmă, Keller a învăţat să citească şi să scrie în alfaetul Braille. A scris mai multe cărţi, printre care şi Povestea vieţii mele.]
Învăţaţi să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ajutaţi pe cel apăsat, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe
văduvă! (Isaia 1.17)
Legea nu înseamnă dreptate. Legea este un mecanism cu multe imperfecţiuni. Dacă apeşi butoanele corecte şi mai ai şi noroc s-ar putea să apară dreptatea. Legea s-a dorit a fi un doar un mecanism.
(Raymond Chandler)
Lenea şi mândria ne apasă mai greu decât guvernele şi parlamentele. Să ne lecuim de primele şi le vom
suporta mai uşor pe cele din urmă. (Benjamin Franklin)
Nu este vindecare în trupul meu de la faţa mâniei Tale; nu este pace în oasele mele de la faţa păcatelor
mele. Că fărădelegile mele au covârşit capul meu, ca o sarcină grea apăsat-au peste mine.
(Psalmi 37.3, 4)
Preceptele lui Dumnezeu apasă pe umerii noştri, dar e o greutate de aripi. (Vladimir Ghika)
Scapă repede de vină cel ce se căieşte sub apăsarea ei. (Publilius Syrus)
Şi poporul căuta ceartă lui Moise, zicând: "Dă-ne apă să bem!" Iar Moise le-a zis: "De ce mă bănuiţi
şi de ce ispitiţi pe Domnul?" Atunci poporul, apăsat de sete, cârtea împotriva lui Moise şi zicea:
"Ce este aceasta? Ne-ai scos din Egipt ca să ne omori cu sete pe noi, pe copiii noştri şi turmele
noastre?" (Ieşirea 17.2, 3)
Aprig/ Frica de Dumnezeu este urgisirea răului. Mândria şi obrăznicia, calea răutăţii şi gura cea aprigă le urăsc eu.
(Solomon 8.13)
Iată şi corăbiile, deşi sunt atât de mari şi împinse de vânturi aprige, sunt totuşi purtate de o cârmă foarte mică încotro hotărăşte vrerea cârmaciului. Aşa şi limba: mic mădular este, dar cu mari lucruri se făleşte!
Iată puţin foc şi cât codru aprinde! (Iacob 3.4, 5)
Iată ziua Domnului, ea vine aprigă, mânioasă şi întărâtată la mânie ca să pustiiască pământul şi să
stârpească pe păcătoşi de pe el. (Isaia 13.9)
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Omul aprig la mânie trebuie să fie pedepsit; dacă îl cruţi o dată, trebuie să începi din nou. (Solomon 19.19)
Omul rău aţâţă răzvrătirea; pentru aceasta un sol aprig va fi trimis împotriva lui. (Solomon 17.11)
Prefer de departe cele mai aprigi critici ale unui om inteligent decât aprobarea nechibzuită a maselor.
(Kepler)
Şi iată o femeie îl întâmpină, având înfăţişare de desfrânată şi cu prefăcătorie în inimă; aprigă şi de neţinut în
frâu, picioarele ei nu se mai odihneau în casă; când în casă, când afară, stând la pândă lângă orice colţ.
(Solomon 7.10-12)
Un om mânios aţâţă cearta şi cel aprig săvârşeşte multe păcate. (Solomon 29.22)
Unde ispita bântuie mai aprig, acolo se poate spune că şi virtutea este mai mare. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Aproapele meu este viaţa, aproapele meu este moartea. (Sfântul Antonie cel Mare)
Aproapele nostru este oglinda noastră. Dacă suntem buni vedem în el bunătate, dacă suntem răi vedem în el răutate.
(Părintele Arsenie Boca)
Aproapele/ A te iubi însemnă să te consideri în globalitate, să nu exagerezi într-o dimensiune unică, să nu te fărâmi,
să nu faci să devină totalizator un singur aspect al sinelui. A te iubi însemnă să vezi semnificaţia
fiecărui lucru în relaţie cu întreaga personă. Acelaşi lucru e valabil şi în iubirea faţă de celălalt.
(Teologul catolic Marko Rupnik)
Ajută pe aproapele tău după puterea ta şi ia aminte să nu cazi. (Ecclesiasticul 29.23)
Aşa cum ne purtăm noi cu aproapele, tot astfel se va purta şi Dumnezeu cu noi. 6.7
Avva Pambo: Este bine să lauzi pe aproapele tău? Avva Pimen: Mai bine este să taci.
Când judeci pe aproapele îţi înăspreşti judecata şi-ţi măreşti vinovăţia. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Când mândria şi îngâmfarea merg înainte, ruşinea şi paguba le urmează de aproape.(Ludovic al XI-lea)
Cel care are ranchiună pe demon, nu poartă ranchiună oamenilor. Cel care face pace cu demonul,
acela îl războieşte pe fratele său. (Evagrie Ponticul)
Cel care face milostenie împrumută pe aproapele său; şi cel care dă din punga sa, ţine poruncile. Împrumută pe aproapele tău în vremea lipsei lui; şi iarăşi înapoiază aproapelui la vremea sa.
(Ecclesiasticul 29.1, 2)
Cel care ia aproapelui hrana trebuitoare este ca şi cel care omoară pe aproapele său, şi cel care
opreşte simbria slugii, ca acel care varsă sânge. (Ecclesiasticul 34.24)
Cel de lângă noi este un alt eu. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Cel nepriceput urgiseşte pe aproapele lui, iar omul cu bună-chibzuială tace. (Solomon 11.12)
Cine iubeşte pe Dumnezeu să iubească şi pe fratele său. (I Ioan 4.21)
Cine se socoteşte mai prejos decât aproapele său a câstigat lupta cu mândria. 11.8
Culmea dispreţului constă în a nu te osteni să descoperi nici măcar defectele aproapelui. (Jose
Ortega y Gasset)
Da, avem mulţi savanţi şi oameni de ştiinţă, dar atât de ignoranţi în realităţile divine; avem o mulţime de
filosofi, dar atât de puţini oameni ai lui Dumnezeu, pentru care Hristos este totul şi care pot să arate
semenilor drumul drept spre mântuire. (Sadhu Sundar Singh, un vestit hindus convertit la
creştinism în secolul trecut)
Dacă o faci pe grijuliul, fii grijuliu mai întâi cu tine însuţi, unde păcatul este şi mai vădit şi mai mare. Iar
dacă nu eşti grijuliu cu tine însuţi, apoi lămurit lucru este că şi pe fratele tău nu-l judeci pentru
că te îngrijeşti de soarta lui, ci pentru că îl urăşti şi vrei să-l faci de ocară. Dacă aproapele tău
trebuie judecat, apoi s-o facă unul care nu are astfel de păcate. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dacă vezi în aproapele neajunsuri şi patimi, roagă-te pentru el. 7.13
Daţi deci tuturor cele ce sunteţi datori: celui cu darea, darea; celui cu vama, vamă; celui cu teama, teamă;
celui cu cinstea, cinste. Nimănui cu nimic nu fiţi datori, decât cu iubirea unuia faţă de altul; că cel care
iubeşte pe aproapele a împlinit legea. (Romani 13.7, 8)
Dragostea faţă de Dumnezeu şi de aproapele se face cunoscută mai ales prin ascultare şi prin împărtăşirea cuvântului Domnului Iisus Hristos, dar şi prin slujirea jertfelnică a aproapelui.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Drumul spre Dumnezeu trece prin aproapele nostru. (Sfinţii Părinţi)
Dumnezeu este mai aproape de mine decât sunt eu însumi. 1.1
După cum ne purtăm noi cu aproapele nostru, aşa şi Dumnezeu se poartă cu noi.
(Sfântul Vasile cel Mare)
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Făţarnice, scoate mai întâi bârna din ochiul tău şi atunci vei vedea să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.
(Luca 4.42)
Fericit este cel ce citeşte şi cei ce ascultă cuvintele proorociei şi păstrează cele scrise în aceasta!
Căci vremea este aproape. (Apocalipsa 1.3)
În ziua de azi, iubirea de aproape este tot mai departe. (David Boia)
Învăţătorule, care poruncă este mai mare în Lege? El i-a răspuns: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău,
cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. Aceasta este marea şi întâia poruncă.
Iar a doua, la fel ca aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. (Matei 22.36-39)
Iubirea aproapelui izvorăşte din iubirea de Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu se manifestă prin iubirea
aproapelui. Fiecare să fie aproapele celuilalt. (Din învăţăturile de la “Samarineanul Milostiv”)
Judecarea aproapelui/ (Vezi Patimile/ Judecarea aproapelui/)
Lipsa mustrărilor de conştiinţă, în tot ce facem, e semnul unei inimi învârtoşate, al unui obicei al omului
de a se îndreptăţi pe sine însuşi, şi de a-l critica pe aproapele sau pe Dumnezeu 9.14
Mântuirea noastră trece prin curtea vecinului. (Părintele Mihai Hau)
Muzica este arta cea mai apropiată de lacrimi şi amintiri. (Oscar Wilde)
Ne mântuim prin aproapele nostru. (Sfinţii Părinţi)
Nici eu nu pot să cred că se poate mântui cel care nu munceşte pentru mântuirea aproapelui.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nimic nu ni-L apropie mai mult pe Dumnezeu decât aproapele. (Vladimir Ghika)
Nu există mântuire fără efortul dat pentru mântuirea celuilalt. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nu fii iubitor de sine, ci iubitor de Dumnezeu. Nu căuta plăcerea în tine, ci o vei găsi în ceilalţi.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Nu judeca aproapele! Nu ştii de ce a păcătuit şi nici nu cunoşti întoarcerea lui cu lacrimi. 9.1
Nu judeca aproapele! Ori să-l compătimeşti, ori să-l fericeşti în inima ta. 9.1
Nu primeşte Dumnezeu rugăciunea celui care are părere de rău asupra fratelui. 2.9
Nu putem ajunge la Dumnezeu ocolind pe semenul nostru. (Sfinţii Părinţi)
Nu spune aproapelui tău: "Du-te şi vino, mâine îţi voi da!", când poţi să-i dai acum. (Solomon 3.28)
Nu-l osândi pe aproapele tău; tu-i cunoşti păcatul, dar pocăinţa lui n-o cunoşti (Avva Dorotei)
Omul nu se gândeşte la celălalt, nu iese din sine şi se învârte mereu împrejurul său. Iar atunci când se
învârte împrejurul său se are drept centru pe sine, nu-L are pe Hristos. Este în afară de axul care
este Hristos. Ca să ajungă să se gândească la celălalt trebuie mai întâi ca mintea lui să fie la Hristos. Atunci se gândeşte şi la aproapele şi după aceea se gândeşte şi la animale şi la toată făptura.
(Părintele Tudor Peiu)
Omul sfătuieşte pe aproapele precum ştie; iar Dumnezeu lucrează în cel ce aude, precum acela a
crezut. (Sfântul Marcu Ascetul)
Pe prietenul tău şi pe prietenul tatălui tău nu-i părăsi; în casa fratelui tău nu intra în ziua restriştii tale. Mai
bun e un vecin aproape de tine, decât un frate departe. (Solomon 27.10)
Problema cea mai grea pentru noi este relaţia cu aproapele. (Sfinţii Părinţi)
Prostia este sora cea mai apropiată a răutăţii. (Sofocle)
Răul nu este să urăşti câţiva duşmani, ci să nu-l iubeşti suficient pe aproapele tău. (Anton Pavlovici
Cehov)
Să aveţi către Dumnezeu inimă de fiu, către aproapele inimă de mamă şi către voi minte de
judecător. (Părintele Ilie Cleopa)
Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletului tău şi din toată
puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi. (Luca 10.27)
Sfârsitul lumii va fi atunci când nu va mai fi cărare de la vecin la vecin. (Sfinţii Păriţi)
Studiaţi îndeaproape corpul omenesc! Sufletul nu-i departe. (Carmen Sylva, poetă şi prima regină a
României)
Sunt prieteni aducători de nenorocire; dar este şi câte un prieten mai apropiat decât un frate.
(Solomon 18.24)
Tot dobitocul iubeşte pe cel asemeni sieşi şi tot omul pe aproapele său. Tot trupul se însoţeşte cu cel
de felul său şi omul se va însoţi cu cel asemenea lui. Oare se va însoţi lupul cu mielul? Aşa şi cel
păcătos cu cel cuvios. (Ecclesiasticul 3.18-20)
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Trufia este lepădarea de Dumnezeu, este o născocire drăcească. Începutul trufiei este rădăcina slavei deşarte. Mijlocul e defăimarea aproapelui, trâmbiţarea neruşinată a propriilor osteneli, lauda de sine în
inimă şi urârea mustrării. Sfârşitul este lepădarea ajutorului dumnezeiesc şi nădăjduirea în propria
strădanie. (Sfântul Ioan Scărarul)
Un ciocan, o sabie şi o săgeată ascuţită este omul care dă mărturie mincinoasă împotriva aproapelui său.
(Solomon 25.18)
Un înţelept face din veninul său interior remediu pentru sine; sau precept de tămăduire pentru semeni…
Însă cine nu se luptă contra Răului, s-a şi predat inamicului. (Constantin Brâncuşi)
Viaţa şi moartea mea depind de alţii. Dacă l-am câştigat pe aproapele meu, l-am câştigat şi pe Dumnezeu. (Sfântul Antonie cel Mare)
Viclenia este o faptă rea, săvârşită cu gând ascuns, care se oferă semenului sub chipul unor binefaceri.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Vorbirea de rău este asemenea uciderii aproapelui. (Augustin Păunoiu)
Zis-a Avva Pimen: Mai mare dragoste nu este cu putinţă să afle cineva decât să-şi pună sufletul pentru
aproapele său. De va auzi un cuvânt rău de mâhnire, dar nu-l va zice, sau de i se va face nedreptate
şi va suferi, dar nu va răsplăti, unul ca acesta îşi pune sufletul pentru aproapele.
Argintul/ Acest chip avea capul de aur curat, pieptul şi braţele de argint, pântecele şi coapsele de aramă, pulpele de
fier, iar picioarele o parte de fier şi o parte de lut. Tu priveai şi iată o piatră desprinsă, nu de mână, a lovit chipul peste picioarele de fier şi de lut şi le-a sfărâmat. Atunci au fost sfărâmate în acelaşi timp fierul,
lutul, arama, argintul şi aurul şi au ajuns ca pleava de pe arie vara şi vântul le-a luat cu sine fără ca să
se găsească locul lor; iar piatra care a lovit chipul a crescut munte mare şi a umplut tot pământul.
(Daniel 2.31-34)
Atunci Iisus le-a zis: Nu vă temeţi. Duceţi-vă şi vestiţi fraţilor Mei, ca să meargă în Galileea, şi acolo Mă vor
vedea. Şi plecând ele, iată unii din strajă, venind în cetate, au vestit arhiereilor toate cele întâmplate. Şi, adunându-se ei împreună cu bătrânii şi ţinând sfat, au dat bani mulţi ostaşilor, zicând: Spuneţi că ucenicii Lui,
venind noaptea, L-au furat, pe când noi dormeam; şi de se va auzi aceasta la dregătorul, noi îl vom îndupleca şi pe voi fără grijă vă vom face. Iar ei, luând arginţii, au făcut precum au fost învăţaţi. Şi s-a răspândit cuvântul acesta între Iudei, până în ziua de azi. (Marcu 28.10-15)
Atunci Iuda, cel ce L-a vândut, văzând că a fost osândit, s-a căit şi a adus înapoi arhiereilor şi bătrânilor cei
treizeci de arginţi, zicând: Am greşit vânzând sânge nevinovat. Ei i-au zis: Ce ne priveşte pe noi? Tu
vei vedea. Şi el, aruncând arginţii în templu, a plecat şi, ducându-se, s-a spânzurat. (Matei 27.3-5)
Atunci unul din cei doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul, ducându-se la arhierei, a zis: Ce voiţi să-mi daţi şi
eu Îl voi da în mâinile voastre? Iar ei i-au dat treizeci de arginţi. Şi de atunci căuta un prilej potrivit ca
să-L dea în mâinile lor. (Matei 26.14-16)
Aurul şi argintul fals sunt pagube pe care le poţi îndura şi un bărbat priceput uşor descoperă falsul. Dar dacă gândul mincinos al unui prieten stă ascuns în pieptul său şi dacă are viclenie în inima sa, acela e cel mai
fals dintre muritorii făcuţi de Dumnezeu, iar dintre toate falsurile, acesta este cel mai greu de cunoscut.
(Poetul Teognist, citat de Cuviosul Clement Alexandrinul)
Ceartă fiarele din trestii, ceartă taurii adunaţi împotriva junincilor popoarelor, ca să nu fie depărtaţi cei
care au fost încercaţi ca argintul. (Psalmi 67.31)
Cuvintele Domnului, cuvinte curate, argint lămurit în foc, curăţat de pământ, curăţat de şapte ori.
(Psalmi 11.6)
Dobândirea înţelepciunii este mai bună decât aurul, iar câştigarea priceperii este mai de preţ decât
argintul. (Solomon 16.16)
Fiind deci neamul lui Dumnezeu, nu trebuie să socotim că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite de meşteşugul şi de iscusinţa omului. (Faptele Apostolilor 17.29)
Iar când au trecut negustorii Madianiţi pe acolo, fraţii au tras şi au scos pe Iosif din puţ şi l-au vândut pe el
Ismaeliţilor cu douăzeci de arginţi. Şi aceştia au dus pe Iosif în Egipt. (Facerea 37.28)
Iar cel ce luase un talant s-a dus, a săpat o groapă în pământ şi a ascuns argintul stăpânului său.
(Matei 25.18)
Limba omului drept este argint curat, dar inima celor fără de lege este lucru de puţin preţ.
(Solomon 10.20)
Nici aurul, nici argintul nu vor putea să-i izbăvească în ziua mâniei Domnului, căci tot pământul va fi mistui
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de focul mâniei Lui; căci El va distruge, da, va pierde într-o clipă pe toţi locuitorii pământului.
(Sofonie 1.18)
Să nu aveţi nici aur, nici arginţi, nici bani în cingătorile voastre; nici traistă pe drum, nici două haine, nici
încălţăminte, nici toiag; că vrednic este lucrătorul de hrana sa. (Matei 10.9, 10)
Şi a citit Baruh cuvintele cărţii acesteia înaintea lui Iehonia, fiul lui Ioiachim, rege în Iuda, şi înaintea a tot
poporul, care venise să audă cartea. Şi înaintea dregătorilor, şi a fiilor regelui, şi înaintea bătrânilor şi
înaintea a tot poporul, de la cel mic până la cel mare, a tuturor celor ce locuiau în Babilon, pe malul
râului Sud, care plângeau şi posteau şi se rugau înaintea Domnului. Şi a adunat argint după cît a
putut da mâna fiecăruia. (Baruh 1.3-6)
Şi le-am zis: "Dacă socotiţi cu cale, daţi-Mi simbria, iar dacă nu, să nu Mi-o plătiţi. Şi Mi-au cântărit simbria Mea treizeci de arginţi. Atunci a grăit Domnul către Mine: "Aruncă-l olarului preţul acela scump
cu care Eu am fost preţuit de ei". Şi am luat cei treizeci de arginţi şi i-am aruncat în vistieria templului Domnului, pentru olar. (Zaharia 11.12, 13)
Văzând Dalila că el i-a descoperit toată inima sa, a trimis de au chemat pe fruntaşii Filistenilor, zicându-le:
"Veniţi acum, că el mi-a descoperit toată inima sa!" şi au venit la ea fruntaşii Filistenilor şi au adus argintul cu ei. Apoi Dalila l-a adormit pe genunchii săi şi a chemat un om şi i-a poruncit să tundă cele şapte
şuviţe ale capului lui. Atunci el a început a slăbi şi s-a depărtat de el puterea lui; iar ea a zis: "Samsoane:
Filistenii vin asupra ta!" Şi deşteptându-se el din somnul său, a zis: "Voi face ca mai înainte şi mă voi scăpa de ei". Dar nu ştia că Domnul Se depărtase de el. Atunci l-au luat fruntaşii Filistenilor şi i-au scos ochii şi l-au dus la Gaza şi l-au legat cu două lanţuri de aramă şi râşnea în temniţă. Şi a început să-i crească părul pe capul lui, pe unde fusese tuns. (Judecători 16.18-22)
Aripile Soarelui dreptăţii sunt: pronia şi judecata. 7.14
Aripile/ Apoi s-a suit Moise în munte, la Dumnezeu; şi l-a strigat Domnul din vârful muntelui şi i-a zis: "Grăieşte casei lui Iacov şi vesteşte fiilor lui Israel aşa: "Aţi văzut ce am făcut Egiptenilor şi cum v-am luat pe aripi de
vultur şi v-am adus la Mine. Deci, de veţi asculta glasul Meu şi de veţi păzi legământul Meu, dintre toate
neamurile Îmi veţi fi popor ales că al Meu este tot pământul; îmi veţi fi împărăţie preoţească şi neam sfânt!"
Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune fiilor lui Israel". (Ieşirea 19.3-6)
Arta nu se potriveşte cu mediocritatea: ea dă aripi, nu cârje. (Victor Hugo)
Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe aripa templului, Şi I-a zis: Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, că scris este: "Îngerilor Săi va porunci pentru Tine şi Te vor ridica pe mâini, ca nu
cumva să izbeşti de piatră piciorul Tău". Iisus i-a răspuns: Iarăşi este scris: "Să nu ispiteşti pe Domnul
Dumnezeul tău". (Matei 4.5-7)
Că ai înmulţit mila Ta, Dumnezeule, iar fiii oamenilor în umbra aripilor Tale vor nădăjdui. (Psalmi 35.7)
Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci şi cu pietre ucizi pe cei trimişi la tine; de câte ori am voit să
adun pe fiii tăi, după cum adună pasărea puii săi sub aripi, dar nu aţi voit. (Matei 23.37)
Inteligenţa fără ambiţie este ca o pasăre fără aripi. (Salvador Dali)
Iubirea este aripa dăruită de Dumnezeu sufletului, pentru ca să urce până la El. (Michelangelo)
Întru strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat; Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină; Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui; Cel ce pui norii suirea Ta; Cel
ce umbli peste aripile vânturilor; Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc; Cel ce
ai întemeiat pământul pe întărirea lui şi nu se va clătina în veacul veacului. (Psalmi 103.2-6)
Nu există înălţimi prea mari, ci numai aripi prea scurte. (Giovanni Papini)
Preceptele lui Dumnezeu apasă pe umerii noştri, dar e o greutate de aripi. (Vladimir Ghika)
Sufletul are iluzii, precum pasărea are aripi; e ceea ce îl susţine. (Victor Hugo)
Teamă şi cutremur au venit asupra mea şi m-a acoperit întunericul. Şi am zis: Cine-mi va da mie aripi ca de
porumbel, ca să zbor şi să mă odihnesc? Iată m-aş îndepărta fugind şi m-aş sălăşlui în pustiu.
(Psalmi 54.5-7)
Arma/ Apucă arma şi pavăza şi scoală-Te întru ajutorul meu; scoate sabia şi închide calea celor ce mă prigonesc;
spune sufletului meu: "Mântuirea ta sunt Eu!" (Psalmi 34.2, 3)
Aşadar, fiindcă Hristos a pătimit cu trupul, înarmaţi-vă şi voi cu gândul acesta: că cine a suferit cu trupul a
isprăvit cu păcatul, ca să nu mai trăiască timpul ce mai are de trăit în trup după poftele oamenilor,
ci după voia lui Dumnezeu. (I Petru 4.1, 2)
Autocondamnarea, ca armă de luptă împotriva mândriei şi a disperării. 6.15
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Că Tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu arma bunei voiri ne-ai încununat pe noi. (Psalmi 5.12)
Când cel tare şi înarmat fiind îşi păzeşte curtea, avuţiile lui sunt în pace. Dar când unul mai tare decât el vine
asupra lui şi-l înfrânge, îi ia toate armele pe care se bizuia, iar prăzile de la el le împarte.
(Luca 11.21, 22)
Dă-mi credinţă în Dumnezeu şi voi înfrunta tancurile cu praştie şi pietre. (Gavriil Stiharul)
Deci Iuda, luând oaste şi slujitori, de la arhierei şi farisei, a venit acolo cu felinare şi cu făclii şi cu arme.
(Ioan 18.3)
Diferenţa dintre o armă şi un copac este diferenţa de tempo. Copacii explodează în fiecare primăvară.
(Ezra Pound)
Educaţia este cea mai puternică armă pe care voi o puteţi folosi pentru a schimba lumea. (Nelson Mandela)
Egoismul este o armă foarte puternică, încă de la începutul lumii, şi cu ea diavolul îi poate pierde pe mulţi
dintre noi. (Sfinţii Părinţi)
Este mai mică primejdia când un soldat aruncă pavăza şi fuge, decât atunci când un creştin aruncă postul,
arma cea tare şi puternică. (Sfântul Vasile cel Mare)
Indiferenţa este cea mai puternică armă din univers. Ea face tot ce atinge lipsit de sens. Iubirea şi ura nu au
nicio şansă împotriva ei. (Joan Vinge)
Înainte de orice, fiţi buni; bunătatea îi dezarmează pe cei mai mulţi dintre oameni. (Henri Lacordaire)
Înţelepciunea este mai de preţ decât armele de luptă; dar o singură greşeală nimiceşte mult bine.
(Ecclesiastul 9.18)
Înţeleptul trebui să rezolve orice problemă cu vorba, nu cu arma. (Terenţiu)
Judecă, Doamne, pe cei ce-mi fac mie strâmbătate; luptă împotriva celor ce se luptă cu mine; apucă arma şi
pavăza şi scoală-Te întru ajutorul meu; scoate sabia şi închide calea celor ce mă prigonesc; spune
sufletului meu: "Mântuirea ta sunt Eu!" (Psalmi 34.1-3)
Nici să nu puneţi mădularele voastre ca arme ale nedreptăţii în slujba păcatului, ci, înfăţişaţi-vă pe voi lui
Dumnezeu, ca vii, sculaţi din morţi, şi mădularele voastre ca arme ale dreptăţii lui Dumnezeu.
(Romani 6.13)
Noaptea e pe sfârşite; ziua este aproape. Să lepădăm dar lucrurile întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele
luminii. (Romani 13.12)
Nu e armă mai puternică decât inima curată. (Ioan Slavici)
Nu poţi cârmui o lume fără Dumnezeu, poţi numai s-o astâmperi cu tunul. (Napoleon Bonaparte)
Omul bine informat face cât o armată. (Napoleon Bonaparte)
Pune-va capăt războaielor până la marginile pământului, arcul va sfărâma şi va frânge arma, iar pavezele în
foc le va arde. Opriţi-vă şi cunoaşteţi că Eu sunt Dumnezeu, înălţa-Mă-voi pe pământ. Domnul
puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob. (Psalmi 45.9-11)
Ruşinea la spovedanie, arma diavolului. 8.17
Sfânta Împărtăşanie, arma (medicamentul) nemuririi. (Sfinţii Părinţi)
Sunt mândru că niciodată nu am inventat arme cu care să fie ucişi oameni. (Thomas Alva Edison)
Tăcerea este arma esenţială a puterii. (Charles de Gaulle)
Trebuie să ai grijă cu inginerii; ei încep cu maşina de cusut şi termină cu bomba atomică. (Marcel Pagnol)
Un popor fără religie nu poate fi condus decât cu tunurile. (George Washington)
Unde domneşte dreptatea, armele sunt zadarnice. (Jacques Amyot)
Violenţa este arma celor slabi. (Mahatma Gandhi)
Arta - dar adevărata artă – este ţărmuită în graniţele etnice ale unui popor şi este unica graniţă a sufletului unui
popor. (Barbu Ştefănescu Delavrancea)
Arta adevărată este aceea care se ascunde. (Anatole France)
Arta ascunde efortul sub aparenţa firescului. (Carlo Goldoni)
Arta cere nu numai observarea vieţii, ci şi o participare activă. (Ilya Ehrenburg)
Arta completează defectele naturii. (Giordano Bruno)
Arta de a fi fericit îşi are secretul în priceperea de a extrage fericirea din lucrurile mici. (Henry Ward Beecher)
Arta de a guverna este în România sinonimă cu arta de a amăgi poporul, de a-l cloroformiza cu utopii demagogice.
(Mihai Eminescu)
Arta de a trăi presupune o combinaţie subtilă între a ţine şi a da drumul. (Havelock Ellis)
Arta depinde de noroc şi de talent. (Francis Ford Coppola)
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Arta e o plăcere, plăcerea nu-i o artă. (Luigi Casian)
Arta este contemplare. Este plăcerea minţii care caută în natură şi descrie spiritul de care Natura însăşi este animată.
(Auguste Rodin)
Arta este efortul necontenit de a concura frumuseţea florilor. (Marc Chagall)
Arta este mai presus de orice, o revelaţie, o binecuvântare şi o sfinţire a vieţii omeneşti. (Michelangelo)
Arta este simbolul celor mai nobile eforturi umane de a construi şi a se reţine de la distrugere. (Evelyn Waugh)
Arta este triumful asupra haosului. (John Cheever)
Arta matematicii constă în găsirea acelui caz special, care conţine toţi germenii generalităţii. (David Hilbert)
Arta medicinii constă în a amuza pacientul în timp ce natura vindecă boala. (Voltaire)
Arta medicinei nu poate fi moştenită şi nici nu pote fi copiată din cărţi. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog şi
filosof elveţian)
Arta nu este ceea ce vezi, ci ceea ce-i faci pe alţii să vadă. (Edgar Degas)
Arta nu este nimic altceva decât contemplarea lumii impregnate de har, luminată din interior. A revela prezenţa lui
Dumnezeu îndărătul oricărui obiect, aceasta este funcţia artei. (Hermann Hesse)
Arta nu este o imitaţie a realităţii, ci o descoperire a acesteia. (Ernst Cassirer)
Arta nu ne învaţă nimic cu excepţia sensului vieţii. (Henry Miller)
Arta nu se potriveşte cu mediocritatea: ea dă aripi, nu cârje. (Victor Hugo)
Arta nu urmăreşte reprezentarea unui lucru frumos, ci frumoasa reprezentare a unui lucru. (Immanuel Kant)
Arta purifică sufletul de praful vieţii de fiecare zi. (Pablo Picaso)
Arta rămâne o taină şi o credinţă. Iar când se face după vreo teorie, este falsă. (Constantin Brâncuşi)
Arta teatrului are nevoie de firi de structură excepţională. (Camil Petrescu)
Arta vieţii este arta de a evita durerea. (Thomas Jefferson)
Arta: o altă natură, tot atât de tainică, dar mai inteligentă, căci purcede din intelect. (Johann Wolfgang von Goethe)
Arta/ A şti să iei o hotărâre este o mare artă.(Stendhal)
A te transforma pe tine însuţi şi a te desface în vitrina tiparului altfel de cum eşti, este culmea artei.
(Gala Galaction)
Adevărata operă de artă este umbra perfecţiunii divine. (Michelangelo)
Artistul nu este nimic fără dar, dar darul nu este nimic fără muncă. (Emile Zola)
Birocraţia este arta de a face posibilul imposibil. (Javier Pascual Salcedo)
Ce altceva este arta, decât un mod de a privi? (Thomas Berger)
Cea mai înaltă artă este întotdeuna cea mai religioasă, iar cel mai mare artist este întotdeauna o persoană
devotată credinţei. (Abraham Lincoln)
Cea mai mare artă a diavolului este să ne convingă că nu există. (Charles Baudelaire)
Cu cât un lucru este mai greu de făcut, cu atât cere mai multă artă şi virtute. (Aristotel)
Cultura este arta înălţată la un set de credinţe. (Tom Wolfe)
Dumnezeu, Tatăl nostru, ne-a dat viaţa şi arta vindecării pentru a proteja şi a o menţine. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog şi filosof elveţian)
Economia este arta de a obţine maximum de la viaţă. Grija de economie este rădăcina tuturor virtuţilor.
(Geoge Bernard Shaw)
Este treaba artistului ca întotdeauna să adâncească misterul. (Francis Bacon)
Fiecare copil este un artist. Problema care se pune este cum să rămână un artist şi după ce va creşte.
(Pablo Picaso)
Geometria este arta de a găsi rezultate corecte pe figuri incorecte. Geometria analitică este arta de a găsi rezultate corecte fără figuri. (Profesorul Marin Dumitrescu)
Geometria este arta de a raţiona corect pe figuri incorecte. (Henri Poincaré)
Ingineria este arta sau ştiinţa de a face util. (Samuel C. Florman)
În viaţă, frumuseţea dispare. În artă, nu. (Leonardo da Vinci)
Înţelepciunea este o ştiinţă desăvârşită a lucrurilor dumnezeieşti şi omeneşti. Ea cuprinde totul şi întrucât supravegheză pe toţi oamenii, înţelepciunea este o artă despre viaţă şi ca atare este alături de noi tot timpul cât
trăim, îndeplinindu-şi lucrarea ei, adică să ne facă viaţa fericită. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Libertatea şi progresul constituie nu numai ţelul artei, dar şi al întregii vieţi. (Ludwig van Beethoven)
Literatura, ca orice artă, descoperă viaţa. (Ion Agârbiceanu)
Logica este arta de a da greş cu încredere. (Joseph Wood Krutch)

325/782
Luxul este lupul de la uşă şi colţii săi sunt vanităţile şi orgoliile germinate de succes. Atunci când un artist îşi
dă seama de asta, el ştie unde este pericolul. (Tennesse Williams)
Marea artă începe unde se termină natura. (Marc Chagall)
Medicina este arta vindecării, care teoretic nu are nicio limită. (Petre Ţuţea)
Misterul este elementul cheie al oricărei opere de artă. (Luis Bunuel)
Mozart – geniul său excepţional îl situează mai presus de orice maestru în toate domeniile artei.
(Richard Wagner)
Muzica este arta cea mai apropiată de lacrimi şi amintiri. (Oscar Wilde)
Muzica este arta cu materialul cel mai imaterial. (Platon)
Muzica este o artă autonomă şi un mijloc de ordonare a timpului. (Igor Stravinski)
Muzica este o artă sublimă. (Richard Strauss)
Muzica nu va înceta a fi cea mai eliberatoare dintre arte. (Richard Wagner)
Muzica! Ce artă frumoasă! Dar ce meserie nenorocită! (Georges Bizet)
Natura este arta lui Dumnezeu cel Veşnic. (Dante Alighieri)
Natura este o artă încă necunoscută omului. (Alexander Pope)
Nicio artă nu are o înrâurire aşa de mare asupra omului ca muzica. (Arthur Schopenhauer)
Nu este o ruşine să ai un insucces. Eşecul este una din formele de artă ale lumii. (Charles Edward)
O operă de artă este o bucurie veşnică. (John Keats)
Opera de artă este exagerarea unei idei. (André Gide)
Pentru a fi desăvârşite, arta şi meşteşugul medicinii trebuie să izvorască din dragoste. (Paracelsus, alchimist,
medic, astrolog şi filosof elveţian)
Piciorul omului e o capodoperă inginerească şi artistică. (Leonardo da Vinci)
Plăcerea cu care lucrează artistul este însăşi inima artei sale. (Constantin Brâncuşi)
Poezia este ambasadorul artelor frumoase. (David Boia)
Poezia este arta de a pune în mişcare imaginaţia noastră cu ajutorul cuvintelor. (Arthur Schopenhauer)
Poezia este cea mai antică artă a spiritului omenesc. (Grigore Alexandrescu)
Preoţia este ştiinţa ştiinţelor şi arta artelor. (Sfântul Grigorie de Nazianz)
Prudenţa este arta de a controla riscul. (Alexandru Paleologul)
Puţini sunt cei care ştiu să sufere. A şti să suferi este o artă care, ca orice altă artă, nu cunoaşte reţete.
(Vladimir Ghika)
Rugăciunea este lucrare nesfârşită, mai presus de orice artă sau ştiinţă. Prin rugăciune intrăm în legătură cu
Fiinţa Cea fără de început, sau altfel spus, însăşi viaţa lui Dumnezeu intră în noi prin acest canal. Rugăciunea este un act de înaltă înţelepciune, care întrece orice frumuseţe şi vrednicie. În rugăciune aflăm sfânta
încântare a duhului nostru…. (Arhimandritul Sofronie Saharov)
Să exişti este normal, să trăieşti este o artă. (Sri Sri Tanka)
Să ştii! Şi a trăi e o artă. (Henrik Ibsen)
Scopul artei nu este să reprezinte aparenţa exterioară a lucrurilor, ci semnificaţia lor interioară. (Aristotel)
Simplitatea în artă este în general o complexitate rezolvată. (Constantin Brâncuşi)
Simţul umorului face parte din arta de a conduce, de a te înţelege cu oamenii, de a duce lucrurile la bun
sfârşit. (Dwight David Eisenhower)
Ştiinţa este analiză spectrală. Arta este sinteza luminii. (Karl Kraus)
Ştiinţa este sediul utilului, arta este sediul plăcerii, iar religia este sediul adevărului. (Petre Ţuţea)
Ştiinţa nu este decât arta de a făuri iluzii adevărate. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)
Tăcerea este marea artă a conversaţiei. (William Hazlitt)
Tăcerea este una din marile arte ale conversaţiei. (Cicero)
Trebuie să jerfeşti, trebuie necontenit să jertfeşti artei tale toate nimicurile vieţii. (Ludwig van Beethoven)
Un alt criteriu al spiritualităţii autentice este înţeleapta raportare a omului la cruce. E vorba desigur de crucea
ca atitudine existenţială în faţa necazului şi a suferinţei. Viaţa spirituală include înţelegerea spirituală a crucii,
care inevitabil e întâlnită în viaţă. Să ai un raport echilibrat cu crucea e într-adevăr o artă spirituală. Înseamnă să nu o cauţi, să nu te lauzi cu ea, să nu te pedepseşti prin cruce, să nu faci pe eroul ajutâdu-i cu
orice preţ pe ceilalţi să şi-o poarte pe a lor. …. (Teologul catolic Marko Rupnik, vezi Crucea/)
Viziunea este arta de a vedea lucruri invizibile. (Jonathan Swift)
Wagner este puternic, foarte puternic, pune mâna pe artă şi o răsuceşte cum vrea el. (Modest Musorgski)
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Asceza 7.9
Ascultarea de duhovnic 5.1, 5.3
Ascuţişul/ Aroganţa este un monstru. Ea nu are simţuri, ci numai o limbă ascuţită si un deget arătător. (Toba Beta)
Belşugul mâncărurilor opreşte ascuţimea minţii. (Proverb)
Căci cuvântul lui Dumnezeu e viu şi lucrător şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri, şi pătrunde
până la despărţitura sufletului şi duhului, dintre încheieturi şi măduvă, şi destoinic este să judece
simţirile şi cugetările inimii. (Evrei 4.12)
Ce te făleşti întru răutate, puternice? Fărădelege toată ziua, nedreptate a vorbit limba ta; ca un brici ascuţit a făcut vicleşug. Iubit-ai răutatea mai mult decât bunătatea, nedreptatea mai mult decât a grăi
dreptatea. Iubit-ai toate cuvintele pierzării, limbă vicleană! (Psalmi 51.1-3)
Cuvântul doare mai mult decât fapta, iar limba e mult mai ascuţită decât sabia. (Mihail Drumeş)
Lovitura biciului face vânătaie, iar lovitura limbii frânge oasele. Mulţi au pierit de ascuţişul sabiei, dar mai
mulţi de uneltirile limbii. (Ecclesiasticul 28.18, 19)
Nu te uita la femeia linguşitoare, căci buzele celei străine picură miere şi cerul gurii sale e mai alunecător
decât untdelemnul, dar la sfârşit ea este mai amară decât pelinul, mai tăioasă decât o sabie cu două
ascuţişuri. (Solomon 5.3)
Omul la nevoie se prinde şi de ascuţişul sabiei. (Proverb)
Săgeţi ascuţite cu cărbuni aprinşi trase de Cel puternic. (Psalmi 119.4)
Şi vor cădea de ascuţişul săbiei şi vor fi duşi robi la toate neamurile, şi Ierusalimul va fi călcat în picioare
de neamuri, până ce se vor împlini vremurile neamurilor. (Luca 21.24)
Un ciocan, o sabie şi o săgeată ascuţită este omul care dă mărturie mincinoasă împotriva aproapelui său.
(Solomon 25.18)
Viciile sunt călăi care te omoară încet, ca o sabie neascuţită. (Nicolae Iorga)
Asemenea unei cetăţi cu o spărtură şi fără zid, aşa este omul căruia îi lipseşte stăpânirea de sine. (Solomon 25.28)
Asemenea unui morman de gunoi este leneşul; tot cel care îl va ridica îşi va scutura mâna. (Ecclesiasticul 22.2)
Asemenea/ A uita este marele secret al firilor tari şi creatoare, a uita asemenea naturii care nu-şi cunoaşte trecutul,
care reîncepe neîncetat tainele zămislirilor ei neobosite. (Honoré de Balzac)
Biserica depăşeşte pe toate celelalte şi nu este nimic asemenea sau egal cu ea.
(Cuviosul Clement Alexandrinul)
Cât te-ai mărit, Ilie, întru minunile tale! Şi cine este asemenea ţie, ca să se laude?
(Ecclesiasticul 48.4)
Cel care înmulţeşte cuvintele se va face urât tuturor, şi cel înfumurat de asemenea.
(Ecclesiasticul 20.7)
Cel care îşi zideşte casă cu bani străini asemenea este celui care îşi adună pietre de mormânt.
(Ecclesiasticul 21.9)
Cel care se sileşte să fie asemenea lui Dumnezeu, datorită marii lui lipsă de răutate, iartă de şaptezeci
de ori câte şapte, adică tot timpul vieţii şi în tot circuitul cosmic, pentru că aceasta înseamnă
numărul şapte. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Cel ce gândeşte să-şi păstreze curăţenia în mijlocul săturării şi luxului, este asemenea omului care, culcându-se în mijlocul noroiului, trage nădejde să rămână curat. (Arhiepiscopul Inochenţie)
Cele rele îşi primesc puterea una de alta; de asemenea şi cele bune cresc una prin alta şi pe cel părtaş
de ele îl mână şi mai mult înainte. (Sfântul Marcu Ascetul)
Chiar şi nebunul, când tace, trece drept înţelept; când închide gura este asemenea unui om cuminte.
(Solomon 17.28)
Ci toate câte voiţi să vă facă vouă oamenii, asemenea şi voi faceţi lor, că aceasta este Legea şi
proorocii. (Matei 7.12)
Credinţa dă stabilitate şi sens vieţii lăuntrice. Omul credincios stă în preajma valorilor permanente, este
bun şi bogat. Când trece peste el o încercare a vieţii, nu se năruie, ci creşte. Omul credincios
se aseamănă copiilor, râde cu lacrimi pe obraz. Încercările, necazurile, greutăţile prin care
trece omul, în momentul în care Îl află pe Hristos, sunt depăşite. (Ernest Bernea)
Credinţa în Dumnezeu, care face atât cât e cu putinţă pe om asemenea cu Dumnezeu, ia pe Dumnezeu
ca dascăl potrivit, singurul care poate face ca omul să semene cu Dumnezeu.
(Cuviosul Clement Alexandrinul)
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De asemenea, Mântuitorul Hristos ne dăruieşte harul, mila şi iertarea păcatelor, ca medicamente contra sentimentelui de vinovăţie şi izbăvirea de greutatea copleşitoare a conştiinţei vinovate, tuturor celor care cu pocăinţă se apropie de Dumnezeu şi de tainele Sale în Sfânta Biserică. Împotriva tristeţii
mai putem lupta prin pocăinţă, unul din cele mai puternice mijloace de vindecare a acestei boli
spirituale. (vezi Tristeţea/ )
De ai primit a fi creştin, sârguieşte-te să te faci asemenea cu Dumnezeu, îmbracă-te în Hristos.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Dumnezeu este asemenea unui cer ale cărei margini nu sunt nicăieri şi al cărui centru este pretutindeni.
(Fericitul Augustin)
Gloria însoţeşte virtutea asemenea unei umbre. (Cicero)
Iar mulţimile văzând acestea, s-au înspăimântat şi au slăvit pe Dumnezeu, Cel care dă oamenilor
asemenea putere. (Matei 9.8)
Îndrăzneala şi râsul sunt asemenea focului care arde paiele. (Patericul)
Mânia care lucrează într-un suflet fără discernământ, e asemenea unei flăcări, care sub suflarea unui
vânt puternic arde şi nimiceşte ogorul inimii. (Sfântul Ioan Scărarul)
Murit-a tatăl lui şi este ca şi cum n-ar fi murit, pentru că asemenea lui şi-a lăsat după sine.
(Ecclesiasticul 30.4)
Nimeni nu poate predica creştinismul, înainte de a deveni asemenea lui Hristos. Când voi, europenii,
veţi fi astfel, nu veţi mai propovădui creştinismul, ci dragostea lui Dumnezeu, pe care ne-o
descoperă Hristos. (Mahatma Ganhi)
Nu părăsi un prieten vechi, căci cel nou nu este asemenea lui. Prieten nou, vin nou; lasă-l să se învechească şi-l bea cu plăcere. (Ecclesiasticul 9.10)
Nu-l judeca pe cel curvar, dacă eşti tu curat, căci de asemenea calci legea. Căci Cel ce a zis: să nu
curveşti, a zis şi să nu judeci! (Patericul)
O asemenea poziţie a trupului ajută şi sufletul să ajungă într-o astfel de stare; să se înalţe spre cele de
sus. Însă trebuie să ne ferim să întindem mâinile prea tare şi să le ridică cât mai sus, ca să nu ajungem
în stare de fierbinţeală şi de extaz, de la car e este numai un pas până la înşelare de sine şi amăgire
drăcească. Mâinile trebuie întinse moderat, ca duhul să rămână în linişte, smerenie şi umilinţă; trebuie
să dăm trupului poziţia celui atârnat pe cruce, iar nu poziţia celui ce zboară spre cer. Capul să fie plecat în jos, iar mâinile ridicate. (Din cartea “Tâlcuiri la Patericul egiptean”, pagina 31, a Sfântului
Ignatie Briancianinov)
O mică doză regulată de lumesc poate acţiona asemenea unui vaccin care să ducă în cele din urmă la
imunitate faţă de atracţiile lumeşti. (Părintele Serafim Rose)
Păcat spre moarte este tot păcatul nepocăit. Chiar de s-ar ruga un Sfânt pentru un asemenea păcat al
altuia, nu e de auzit.(Sfântul Marcu Ascetul)
Pictura devine pentru Goya un mijloc de a atinge misterul, dar misterul este de asemenea pentru el mijlocul de a atinge pictura. (André Malraux)
Puterea Ta şi dreptatea Ta, Dumnezeule, până la cele înalte, măreţiile pe care le-ai făcut. Dumnezeule,
cine este asemenea Ţie? (Psalmi 70.22)
Se cuvine ca atunci când ne aflăm în dureri să ne rugăm pentru întelegerea bolii noastre, pentru
suportarea cu răbdare şi pentru izbăvirea de ea dacă aşa este voia sfântă a lui Dumnezeu. Este
bine, de asemenea, să cerem şi altora să se roage pentru noi şi în special preoţilor, pentru că mult
poate rugăciunea stăruitoare a dreptului, aşa cum putem citi în Epistola Sobornicească a Sfântului
Apostol Iacob. (Sfântul Ioan de Kronstadt)
Sufletul este asemenea izvorului: de-l vei curăţi, va izvorî iar de îl vei astupa va pieri. (Patericul)
Suntem nişte pigmei în comparaţie cu Puşkin. Nu mai există printre noi un asemenea geniu.
(Dostoievski)
Tot dobitocul iubeşte pe cel asemeni sieşi şi tot omul pe aproapele său. Tot trupul se însoţeşte cu cel
de felul său şi omul se va însoţi cu cel asemenea lui. Oare se va însoţi lupul cu mielul? Aşa şi cel
păcătos cu cel cuvios. (Ecclesiasticul 3.18-20)
Umbrele seamănă, ce-i drept, cu întunericul, dar sunt fiicele luminii. (Lucian Blaga)
Vorbirea de rău este asemenea uciderii aproapelui. (Augustin Păunoiu)
Zis-a Avva Antonie: Va veni vremea când oamenii vor înnebuni, şi când vor vedea pe cineva că nu
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înnebuneşte se vor ridica asupra lui zicând: El este nebun pentru că nu
este asemenea nouă.
Aspectul/ A te iubi însemnă să te consideri în globalitate, să nu exagerezi într-o dimensiune unică, să nu te fărâmi, să
nu faci să devină totalizator un singur aspect al sinelui. A te iubi însemnă să vezi semnificaţia fiecărui lucru în relaţie cu întreaga personă. Acelaşi lucru e valabil şi în iubirea faţă de celălalt. (Teologul
catolic Marko Rupnik)
Algebra este instrumentul intelectual care a fost creat pentru redarea clară a aspectelor cantitative ale
lumii. (Alfred North Whitehead)
Dăruirea şi primirea reprezintă aspecte diferite ale fluxului de energie care curge prin univers.
(Rabindranath Tagore)
Minciuna se naşte din vorbă multă şi din glumă prostescă. Dar acesta este doar un singur aspect al
minciunii. (Sfântul Ioan Scărarul)
Minimalizarea diavolului, sub diferite aspecte, nu poate avea în viaţa omului decât consecinţe care ţin
de acelaşi subiect, de demon. 9.11
Aspru/ Apropiindu-se apoi şi cel care primise un talant, a zis: Doamne, te-am ştiut că eşti om aspru, care seceri unde n-ai semănat şi aduni de unde n-ai împrăştiat. Şi temându-mă, m-am dus de am ascuns talantul tău în
pământ; iată ai ce este al tău. Şi răspunzând stăpânul său i-a zis: Slugă vicleană şi leneşă, ştiai că secer
unde n-am semănat şi adun de unde n-am împrăştiat? Se cuvenea deci ca tu să pui banii mei la zarafi, şi
eu, venind, aş fi luat ce este al meu cu dobândă. Luaţi deci de la el talantul şi daţi-l celui ce are zece
talanţi. Căci tot celui ce are i se va da şi-i va prisosi, iar de la cel ce n-are şi ce are i se va lua.
(Matei 25.24-29)
Când a ieşit porunca, să fie omorâţi înţelepţii, trebuia să fie omorât şi Daniel şi cei dimpreună cu el. Atunci Daniel şi-a îndreptat cuvântul cu înţelepciune şi iscusinţă către Arioh, mai-marele gărzii regelui, care ieşise să
omoare pe înţelepţii din Babilon, şi a început să grăiască către Arioh, împuternicitul regelui: "De ce a dat
regele o poruncă aşa de aspră?" După ce Arioh i-a lămurit lui Daniel rostul poruncii, Daniel a plecat şi a
rugat pe rege să-i lase vreme ca să-i descopere tâlcul. După aceasta Daniel s-a dus în casa lui şi a dat de
ştire lui Anania, Misael şi Azaria, prietenii lui, care este pricina, cerându-le să roage fierbinte milostivirea
lui Dumnezeu din ceruri pentru această taină, ca să nu lase să piară Daniel şi prietenii lui împreună cu ceilalţi înţelepţi ai Babilonului. Atunci i s-a descoperit lui Daniel taina aceasta într-o vedenie de noapte. Şi a
preaslăvit Daniel pe Dumnezeul cerului. (Daniel 2.13-19)
Când a văzut Iosif pe fraţii săi, i-a cunoscut, dar s-a prefăcut că este străin de ei, le-a grăit aspru şi le-a zis:
"De unde aţi venit?" Iar ei au zis: "Din pământul Canaanului, să cumpărăm bucate!" Iosif însă a cunoscut
pe fraţii săi, iar ei nu l-au cunoscut. (Facerea 42.7, 8)
Când am auzit eu murmurul lor şi astfel de vorbe m-am mâniat foarte tare. Inima mea s-a tulburat şi am dojenit aspru pe cei mai însemnaţi şi pe căpetenii. "Voi luaţi mită de la fraţii voştri", le-am zis eu. Şi am făcut
împotriva lor o adunare mare, şi le-am zis: "Noi, pe cât ne-au ajutat puterile, am răscumpărat fraţi de ai
noştri, Iudei, care fuseseră vânduţi păgânilor; iar voi vindeţi pe fraţii voştri". Ei însă tăceau şi nu găseau
răspuns. (Neemia 5.6-8)
Cel ce nu ia asupra sa de bună voie ostenelile pentru adevăr, e certat mai aspru de cele fără de voie.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Cercatu-i-ai pe unii ca un părinte care dojeneşte, iar pe ceilalţi i-ai pedepsit ca un împărat aspru care
osândeşte. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 11.10)
Dragostea însemnă a fi aspru cu tine, dar îngăduitor cu ceilalţi. (Sfântul Serghie de Radonej)
Dumnezeu este cel mai aspru pedepsitor al relelor. (Ovidius)
Ionatan însă a zis: "În nici un chip nu se va întâmpla aceasta cu tine; căci de voi afla că în adevăr tatăl meu a
hotărât să-ţi facă vreun lucru rău, nu te voi vesti eu oare despre aceasta?" Şi a zis David către Ionatan:
"Cine mă va vesti, dacă tatăl tău îţi va răspunde aspru?" A zis Ionatan către David: "Hai să ieşim la
câmp". Şi au ieşit amândoi la câmp. (I Regi 20.9-11)
Nu fi aspru cu limba ta şi leneş în lucrurile tale. (Ecclesiasticul 4.31)
Răspunsul e aspru, dar drept; dreptatea pare mai întâi asprime. (Abu Shakur)
Ruşinea este cea mai aspră dintre pedepse; ea va rămâne în picioare şi la dreapta judecată, pentru că unii
vor învia pentru o viaţă veşnică, alţii pentru o ruşine şi batjocură veşnice. (Sfântul Vasile cel Mare)
Săracii sunt portarii împărăţiei cerurilor, judecători aspri pentru cei nemilostivi şi avocaţi, sau apărători
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puternici, pentru cei milostivi. (Sfântul Grigorie de Nazianz)
Stăpânul prea aspru are sclavi nesupuşi. (Proverb turcesc)
Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru. (Nicolae Iorga)
Un răspuns blând domoleşte mânia, iar un cuvânt aspru aţâţă mânia. (Solomon 15.1)
Zis-a lui stăpânul: Din cuvintele tale te voi judeca, slugă vicleană. Ai ştiut că sunt om aspru: iau ce nu am pus
şi secer ce nu am semănat; pentru ce deci n-ai dat banul meu schimbătorilor de bani? Şi eu, venind, l-aş
fi luat cu dobândă. (Luca 19.22, 23)
Astăzi se înalţă şi mâine nu va mai fi, căci s-a întors în ţărâna sa şi planurile lui au pierit. (I Macabei 2.62)
Astăzi sufăr eu pentru mine, dar mâine va suferi Hristos pentru mine. (Sfânta Felicitas, în preziua execuţiei)
Astăzi/ Ascultarea de Dumnezeu capătă astăzi forma ascultării de duhovnic. 5.3
Azi este elevul lui ieri. (Thomas Fuller)
Că pe aceasta Dumnezeu a împlinit-o cu noi, copiii lor, înviindu-L pe Iisus, precum este scris şi în Psalmul al
doilea: "Fiul Meu eşti Tu; Eu astăzi Te-am născut". (Faptele Apostolilor 13.33)
Căci căruia dintre îngeri i-a zis Dumnezeu vreodată: "Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut"; şi iarăşi:
"Eu Îi voi fi Lui Tată şi El Îmi va fi Mie Fiu"? (Evrei 1.5)
Cel ce minte astăzi pentru tine, mâine va minţi contra ta. (Richard Wurmbrand)
Cu cât creşti şi devii mai mare şi mai important prin creaţiile tale, cu atât îi priveşti cu mai mult respect şi cu
mai mare smerenie pe creatorii dinaintea ta. La vârsta voastră (a studenţilor cărora le vorbea), ziceam:
Eu. Eu eram cel mai mare. Când am împlinit vârsta de 25 de ani, am început să zic: Eu şi Mozart.
Astăzi, pot să spun doar: Mozart. (Charles François Gounod)
Domnul a zis către Mine: "Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut! Cere de la Mine şi-Ţi voi da neamurile
moştenirea Ta şi stăpânirea Ta marginile pământului. Le vei paşte pe ele cu toiag de fier; ca pe vasul
olarului le vei zdrobi!" (Psalmi 2.7-9)
Dumnezeu ţi-a dăruit 86.400 de secunde astăzi. Ai folosit vreuna pentru a spune “Mulţumesc?”.
(William George Ward)
Eu împărat sunt astăzi! Că am împărăţit peste patimi. (Avva Iosif cel din Panefo)
Evanghelia de astăzi (Întoarcerea Fiului risipitor, Luca 15.11-32) este în acelaşi timp, Evanghelia iertării
păcătosului pocăit şi a îndreptării credinciosului neiertător. (Patriarhul Daniel)
Faptele de azi nu sunt decât ideile de ieri. (Vladimir Ghika)
Greşeala lui Adam o fac toti umaniştii de astăzi. 5.14
Iar noi nădăjduiam că El este Cel ce avea să izbăvească pe Israel; şi, cu toate acestea, astăzi este a treia zi
de când s-au petrecut acestea. (Luca 24.21)
Împărăţia lui Dumnezeu a devenit astăzi o necesitate ştiinţifică. Altfel, fără împărăţia lui Dumnezeu ne scufundăm în nihilism. (Gânditorul francez René Girard)
În ceasul acela au venit la El unii din farisei, zicându-I: Ieşi şi du-Te de aici, că Irod vrea să Te ucidă. Şi El
le-a zis: Mergând, spuneţi vulpii acesteia: Iată, alung demoni şi fac vindecări, astăzi şi mâine,
iar a treia zi voi sfârşi. (Luca 13.31, 32)
În timp ce lumea secularizată de azi nu se mai roagă lui Dumnezeu, ci este dominată de un spirit de nemulţumire, euharistia bisericii, ca taină a recunoştinţei faţă de Dumnezeu, Creatorul şi Mântuitorul lumii, ne oferă
pace sfântă şi bucurie profundă, izvorâte din rugăciune smerită şi fierbinte. Din păcate, omul secularizat
a pierdut pacea şi bucuria sufletului, tocmai pentru că a pierdut practica rugăciunii, ca respiraţie a sufletului în prezenţa harică a iubirii milostive a lui Dumnezeu. (Patriarhul Daniel)
În ziua de azi, iubirea de aproape este tot mai departe. (David Boia)
Între coperţile unei singure cărţi, Biblia, sunt toate răspunsurile la toate problemele cu care ne confruntăm
azi – numai să le citim şi să le credem. (Ronald Reagan)
Nimic nu valorează mai mult decât ziua de azi. (Goethe)
Nu lăsa pe mâine ceea ce poţi face astăzi. (Proverb)
Orice prisos de virtute am adăuga astăzi, el e o dovadă a negrijii trecute, nu un drept la răsplată.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Paradoxal, astăzi, când confortul şi siguranţa au devenit valori concrete, Europa este gata să nu
recunoască rădăcinile sale creştine, că de o viaţă creştină nici nu mai poate fi vorba. 7.7
Păcatele mele curg în spatele meu, eu nu le văd, dar vin astăzi să judec păcatele altuia. 12.4
Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi; (Matei 6.11)
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Pentru a-ţi pune nădejdea în Domnul, vreau să-ţi dau învăţătură astăzi. (Solomon 22.19)
Povara zilei de mâine, adăugată celei de azi, poate face să se clatine şi omul cel mai puternic.
(Thomas Carlyle)
Religia şi ştiinţa naturii nu se exclud, cum cred sau se tem unii în ziua de astăzi, ci se întregesc şi se armonizează împreună. (Max Planck)
Să fi fost oare nişte nebuni toţi cei care prin mila lui Dumnezeu avem azi înţelegerea şi cunoaşterea lui Dumnezeu? Că ne-a lipsit oare credinţa şi dreptatea tocmai nouă, celor care prin darul lui Hristos am
dobândit dreptatea şi urmăm ei? (Origen)
Să nu te jenezi niciodată să recunoşti că ai greşit. Asta înseamnă că ai evoluat şi azi eşti mai înţelept decât
ieri. (Jonathan Swift)
Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam. Căci Fiul
Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut. (Luca 19.9, 10)
Şi tu, Capernaume: N-ai fost înălţat până la cer? Până la iad te vei coborî. Căci de s-ar fi făcut în Sodoma
minunile ce s-au făcut în tine, ar fi rămas până astăzi. Dar zic vouă că pământului Sodomei îi va fi mai
uşor în ziua judecăţii decât ţie. (Matei 11.23, 24)
Şi uimire i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu şi, plini de frică, ziceau: Am văzut astăzi lucruri
minunate. (Luca 5.26)
Şi zicea lui Iisus: Pomeneşte-mă, Doamne, când vei veni în împărăţia Ta. Şi Iisus i-a zis: Adevărat grăiesc ţie,
astăzi vei fi cu Mine în rai. Şi era acum ca la ceasul al şaselea şi întuneric s-a făcut peste tot pământul
până la ceasul al nouălea. (Luca 23.42-44)
Aşezarea/ Acela însă a zis către el: "Nu merg, ci mă duc în ţara mea şi la neamul meu". Dar Moise a zis: "Nu ne părăsi, pentru că tu ştii cum ne aşezăm noi taberele în pustie şi vei fi ochiul nostru. Dacă mergi cu noi,
binele ce ni-l va face Domnul, îl vom face şi noi ţie". (Numerii 10.30-32)
Blândeţea este aşezarea nemişcată a sufletului, care rămâne acelaşi la cinste şi la necinste. (Sfântul Ioan
Scărarul)
Ca să ştie urmaşii voştri că în corturi am aşezat Eu pe fiii lui Israel, când i-am scos din pământul Egiptului.
Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru". (Leviticul 23.43)
Când vei fi chemat de cineva la nuntă, nu te aşeza în locul cel dintâi, ca nu cumva să fie chemat de el altul
mai de cinste decât tine. Şi venind cel care te-a chemat pe tine şi pe el, îţi va zice: Dă acestuia locul.
Şi atunci, cu ruşine, te vei duce să te aşezi pe locul cel mai de pe urmă. (Luca 14.7-9)
Doamne, Dumnezeul meu, de am făcut aceasta, de este nedreptate în mâinile mele, de am răsplătit cu rău
celor ce mi-au făcut mie rău şi de am jefuit pe vrăjmaşii mei fără temei, să prigonească vrăjmaşşul sufletul meu şi să-l prindă, să calce la pământ viaţa mea şi mărirea mea în ţărână să o aşeze.
(Palmi 7.3-5)
Domnul este întărirea celor ce se tem de El, aşezământul Lui îl va arăta lor. (Psalmi 24.15)
Domnul este partea moştenirii mele şi a paharului meu. Tu eşti Cel care îmi aşezi mie iarăşi moştenirea
mea. (Psalmi 15.5)
Iar El a zis către ei: Daţi-le voi să mănânce. Iar ei au zis: Nu avem mai mult de cinci pâini şi doi peşti, afară numai dacă, ducându-ne noi, vom cumpăra merinde pentru tot poporul acesta. Căci erau ca la
cinci mii de bărbaţi. Dar El a zis către ucenicii Săi: Aşezaţi-i jos, în cete de câte cincizeci de inşi.
(Luca 9.13, 14)
Iar El le-a răspuns: Ilie, venind întâi, va aşeza iarăşi toate. Şi cum este scris despre Fiul Omului că va să
pătimească multe şi să fie defăimat? (Marcu 9.12)
Iată Sluga Mea pe Care o sprijin, Alesul Meu, întru Care binevoieşte sufletul Meu. Pus-am peste El Duhul
Meu şi El va propovădui popoarelor legea Mea. Nu va striga, nici nu va grăi tare, şi în pieţe nu se
va auzi glasul Lui. Trestia frântă nu o va zdrobi şi feştila ce fumegă nu o va stinge. El va propovădui legea Mea cu credincioşie; El nu va fi nici obosit, nici sleit de puteri, până ce nu va fi aşezat
legea pe pământ; căci învăţătura Lui toate ţinuturile o aşteaptă. (Isaia 42.1-4)
Inima aşezată pe cugetul înţelegerii este ca podoaba cea făcută pe peretele neted. (Ecclesiasticul 22.18)
Înainte de a ne ridica de la rugăciune să înălţăm imnuri, aşezând-o în faţa Stăpânului a toate. (Origen)
Lacrimile sunt puse între minte şi trup, ca semne în trup, pentru aşezarea minţii. (Sfântul Isaac Sirul)
Mintea bine aşezată nu şovăie în hotărâre. (Publilius Syrus)
Nu ştii tu oare că de mult de tot, din zilele când omul a fost aşezat pe pământ, desfătarea celor fără de
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lege ţine foarte puţin şi bucuria făţarnicului nu stă decât o clipă? (Iov 20.4, 5)
Postul este buna aşezare a cetăţii. 2.9
Sfântul Vasile cel Mare îmbrăţişa pe cei leproşi, care erau găzduiţi în aşezămâtul creat de el, într-un
spital special pentru leproşi, fără să aibă teamă că lepra se va muta la el, adică se va îmbolnăvi şi
el de lepră. (Patriarhul Daniel)
Sfeşnicul l-a aşezat în cortul adunării, în fata mesei, în partea de miazăzi a cortului, şi a aprins candelele
lui înaintea Domnului, precum poruncise Domnul lui Moise. (Ieşirea 40.24, 25)
Şi a luat Terah pe Avram, fiul său, şi pe Lot, fiul lui Haran şi nepotul său, şi pe Sarai, nora sa, şi femeia
lui Avram, fiul său, şi a plecat cu ei din Urul Caldeii, ca să meargă până în ţara Canaanului; dar
au mers până la Haran şi s-au aşezat acolo. (Facerea 11.31)
Şi dacă vă va chema Faraon şi vă va zice: "Cu ce vă îndeletniciţi?" Să-i răspundeţi: "Robii tăi am fost
crescători de vite din tinereţile noastre până acum, şi noi şi părinţii noştri", ca astfel să vă aşeze în
pământul Goşen. Căci pentru Egipteni este spurcat tot păstorul de oi. (Facerea 46.33, 34)
Şi Iudita a intrat şi s-a aşezat. Şi inima lui Olofern a fost cu totul răpită şi mintea lui tulburată, căci el dorea mult să fie împreună cu ea. Şi din ziua în care o văzuse, el căuta prilejul s-o ademenească.
(Iudita 12.16)
Şi izgonind pe Adam, l-a aşezat în preajma grădinii celei din Eden şi a pus heruvimi şi sabie de flacără
vâlvâitoare, să păzească drumul către pomul vieţii. (Facerea 3.23, 24)
Şi în rândul al patrulea: un hrisolit, un onix şi un iaspis. Ele erau aşezate în cuibuleţe de aur.
(Ieşirea 39.13)
Aşternut/ Aşa zice Domnul: "Cerul este scaunul Meu şi pământul aşternut picioarelor Mele! Ce fel de casă Îmi veţi
zidi voi şi ce loc de odihnă pentru Mine?" (Isaia 66.1)
"Cerul este tronul Meu şi pământul aşternut picioarelor Mele. Ce casă Îmi veţi zidi Mie? - zice Domnul –
sau care este locul odihnei Mele? Nu mâna Mea a făcut toate acestea?"(Faptele Apostolilor 7.49, 50)
Domnul să-l ajute pe el pe patul durerii lui; în aşternutul bolii lui să-l întărească pe el. (Psalmi 40.3)
Fărădelege a gândit în aşternutul său, în toată calea cea bună n-a stat şi răutatea n-a urât.
(Psalmi 35.4)
Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru şi vă închinaţi aşternutului picioarelor Lui, că sfânt este!
(Psalmi 98.5)
Mâniaţi-vă, dar nu greşiţi; de cele ce ziceţi în inimile voastre, întru aşternuturile voastre, vă căiţi.
(Psalmi 4.4)
Omul bine-crescut se îndestulează cu puţin şi în aşternutul său nu va gâfâi de prea multă mâncare.
(Ecclesiasticul 31.21)
Ostenit-am întru suspinul meu, spăla-voi în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele aşternutul meu
voi uda. (Psalmi 6.6)
Tot aşa şi în fiecare ţară şi loc, unde ajungea porunca regelui şi scrisoarea lui, era tânguire mare printre
Iudei, post, plângere şi bocet. Sacul şi cenuşa erau aşternutul multora. (Estera 4.3)
"Zis-a Domnul Domnului meu: Şezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut
picioarelor Tale". (Matei 22.24)
Atacul este dovada pierderii controlului. (Morihei Ueshiba)
Atacul/ Iată acum ei, de bună seamă, se ascunde în vreo peşteră sau în alt loc; şi de cade cineva la cel dintâi atac
asupra lor, se va auzi şi se va zice: "Au fost înfrânţi oamenii care au urmat lui Abesalom".
(II Regi 17.9)
Iertarea este singurul mod de a nu lăsa pe duşmanul tău să te atace şi înăuntru. (Gavriil Stiharul)
Mândria este complicată, având multe şi felurite feţe. Îşi atacă adversarul din toate părţile şi chiar pe învingătorul său în orice privinţă. (Sfântul Ioan Casian)
O retragere înţeleaptă este la fel de glorioasă ca şi un atac cutezător. (Baltasar Gracian)
Şi acum, stăpâne şi doamne, dacă acest popor a săvârşit fărădelege şi a păcătuit împotriva Dumnezeului lui,
vom înţelege că în ei stă pricina căderii şi atunci să ne ridicăm şi să-i atacăm. (Iudita 5.20)
Şi au căzut în acest atac dintâi, săvârşit de Ionatan şi de purtătorul lui de arme ca la douăzeci de oameni, pe
o bucată de loc cât o jumătate de pogon, atât cât pot să are doi boi într-o zi. (I Regi 14.14)
Ateismul/ Adevăratul ateu nu crede nici în sine. (Jozo Cizmic)
Au fost atei, până le-a bătut clopotul. (Jakov Ivandic)
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Chiar şi un ateu are nevoie de Dumnezeu pentru a-L nega. (Miguel de Unamuno)
Comunismul a lucrat cu înverşunarea drăcească şi violentă să izgonească pe Hristos din viaţa noastră şi să
crească atei liberi-cugetători şi indiferenţi. Şi au rămas încă urme, răni încă nevindecate de credinţa
noastră. (Părintele Constantin Voicescu)
Creaţioniştii par a sugera că o “teorie” este ceva ce ai inventat după o noapte de beţie. (Isaac Asimov)
Credincioşii cred în înviere. Ateii cred în reînvieri. (Stanislaw Jerzy Lec)
Dacă nu ar exista Dumnezeu, nu ar exista nici atei. (G. K. Chesterton)
Puţina filosofie duce sufletul la ateism, dar aprofundarea filosofiei îl duce spre religie. (Francis Bacon)
Puţina ştiinţă duce la îndepărtarea de Dumnezeu. Multa ştiinţă duce la apropierea de Dumnezeu.
(Albert Einstein)
Atenţia umanităţii trebuie să treacă de la maşini şi lumea fizică la corpul şi spiritul omenesc, la acele procese fiziologice şi spirituale, fără de care Universul lui Newton şi Einstein nu ar exista. (Alexis Carrel,
medic chirurg şi biolog francez)
Atenţia/ Atenta reflecţie şi contemplaţie a lucrurilor. 5.4
Este necesară multă atenţie şi multă sârguinţă pentru a alunga gândurile pe care ni le trimite vicleanul pentru
a ne fura de la rugăciune. 2.13
Fii atent cu tine la boala leprei, păzeşte foarte bine toată legea care te învaţă preoţii cei din leviţi, şi împliniţi
cu sfinţenie ceea ce le-am poruncit eu. (Deutoronomul 24.8)
Jertfa făcută în dragoste şi credinţă, asemenea rugăciunii, este cea bine primită, aduce ajutorul lui Dumnezeu,
ţine la un loc casele, înmulţeşte roadele, apără de primejdie şi ne apropie, o clipă mai devreme, de raiul în
care ne-a vrut Dumnezeu. De aceea, atunci când vrem ajutorul lui Dumnezeu, se cuvine să ne străduim şi
noi mult mai mult, şi prin efortul nostru, prin mâna noastră întinsă către Dumnezeu, să primim de la El ajutorul cel de Sus. Şi cum putem face acest lucru? Uitându-ne cu atenţie la cei din jur, făcând binele semenilor noştri şi, cu siguranţă, răsplata lui Dumnezeu nu se va lăsa aşteptată. (Profesorul Alexandru
Nemoianu)
Lepădarea de sine din Evanghelia de astăzi (Marcu 8.34-38 şi 9.1) nu înseamnă o desfiinţare a eului propriu, nu înseamnă o negare a identităţii proprii, ci înseamnă o metamorfoză spirituală a modului de a gândi, de a vorbi şi de a făptui. Lepădarea de sine înseamnă schimbarea modului de existenţă egoist întrun mod de existenţă generos, trecerea de la o viaţă centrată pe eul propriu la o viaţă atentă la nevoile
celor din jur, este trecerea de la de la starea de egoism la starea de altruism, am spune mai pe înţeles.…
(Patriarhul Daniel)
O rugăciune făcută fără atenţie, înşirând doar cuvinte goale, e o batjocură la adresa lui Dumnezeu.
(Părintele Petroniu Tănase de la schitul Prodromul din muntele Athos)
Oprirea atenţiei asupra lucrurilor terestre ar limita spiritul uman. (Stephen Hawking)
Perfecţiunea nu atrage atenţia. (Nichita Stănescu)
Pune-ţi semne pe lângă drum, pune-ţi stâlpi, fii atentă la drum, la calea pe care te-ai dus; întoarce-te, fecioara lui Israel, întoarce-te în aceste cetăţi ale tale. Până când vei rătăci, fiică neascultătoare? Pentru
că Domnul va face pe pământ lucru nou: femeia va căuta pe bărbatul ei. (Ieremia 31.20, 21)
Rugăciunea atentă, fără risipire. 1.3
Tendinţa scolastică de abordare şi analiză a slujbelor bisericeşti experiată de teologii zilelor noastre şi lipsa
de trăire din timpul Sfintei Liturghii a credincioşlor constituie probleme grave cu care ne confruntăm în
momentul de faţă şi care necesită un răspuns adecvat. Ne îndreptăm atenţia asupra unui mare teolog
contemporan care, cu toate că a predat teologie liturgică întrega sa viaţă, a reuşit, în egală măsură, să îşi
păstreze şi trăirea duhovnicească: părintele Alexander Schmemann. (Părintele Adrian Agachi, autorul
articolului “După această <<Liturghie a înălţării>>, se întorceau în lume”,
publicat în ziarul Lumina din 30.10.2014)
Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu; şi, dacă a adormit, a luat una din coastele lui şi a plinit locul ei cu carne. Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie şi a adus-o la Adam.
Şi a zis Adam: "Iată aceasta-i os din oasele mele şi carne din carnea mea; ea se va numi femeie, pentru
că este luată din bărbatul său. (Facerea 2.21-23)
Atunci arhiereii şi bătrânii poporului s-au adunat în curtea arhiereului, care se numea Caiafa. Şi împreună s-au sfătuit
ca să prindă pe Iisus, cu vicleşug, şi să-L ucidă. (Matei 26.3, 4)
Atunci au venit la El ucenicii lui Ioan, zicând: Pentru ce noi şi fariseii postim mult, iar ucenicii Tăi nu postesc?
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Şi Iisus le-a zis: Pot oare, fiii nunţii să fie trişti câtă vreme mirele este cu ei? Dar vor veni zile când mirele
va fi luat de la ei şi atunci vor posti. (Matei 9.14, 15)
Atunci când cineva voieşte să-şi rânduiască viaţa după voia lui Dumnezeu, se bucură de atâta ajutor de
Sus, încât i se împlineşte tot ceea ce voieşte. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Atunci când eşti iertat începi o viaţă nouă, dar, la fel, atunci când ierţi începi o viaţă nouă. Depinde de noi să
transformăm, prin iertare, viaţa veche într-o viaţă nouă. (Părintele Alexandru Barna)
Atunci când ne este viaţa la extrem, ne agăţăm de un singur lucru: credinţa. 5.9
Atunci când pregătirea ta nu este un succes, te-ai pregătit de fapt, pentru un eşec. (Benjamin Franklin)
Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui lor. Cel ce are urechi de auzit să audă. (Matei 13.43)
Atunci, luând Domnul Dumnezeu ţărână din pământ, a făcut pe om şi a suflat în faţa lui suflare de viaţă şi s-a făcut
omul fiinţă vie. (Facerea 2.7)
Atunci s-au dus fariseii şi au ţinut sfat ca să-L prindă pe El în cuvânt. (Matei 22.15)
Atunci se va socoti cineva că are pacea şi liniştea, când va înlătura gândurile deşarte. (Sfântul Ambrozie al
Mediolanului)
Atunci şarpele a zis către femeie: "Nu, nu veţi muri! Dar Dumnezeu ştie că în ziua în care veţi mânca din el vi se vor
deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul". (Facerea 3.4, 5)
Atunci voi cunoaşte frumuseţea ta , când vei păstra curat sufletul. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Atunci/ A merge cu un prieten prin întuneric, este mult mai bine decât a merge singur prin lumină, pentru că un prieten
ştie să te asculte, poate să te ierte şi să te înţeleagă mai bine decât un necunoscut, atunci când îi greşeşti.
(Scriitoarea americană Helen Keller, născută oarbă şi surdă)
Abia atunci când omul are compasiune faţă de toate fiinţele vii se poate numi nobil. (Buddha)
Adevărul, atunci când nu este căutat, rareori iese la lumină. (Oliver Wendell Holmes)
Admitaţia este un sentiment pe care îl simţim atunci când ne uităm într-o oglindă. (Pierre Véron)
Căci dacă dreptul este fiul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu îl va apăra şi-l va scoate din mâna potrivnicilor
săi. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 2.18)
Când ajungi în vârf, atunci începe urcuşul. (Michael Caine)
Când eşti în pace şi nu ai altă luptă, atunci mai mult te smereşte, ca nu cumva bucurie străină intrând,
să ne lăudăm şi să fim daţi la război. Că de multe ori Dumnezeu pentru neputinţele noastre,
nu ne lasă să fim daţi spre luptă, ca să nu pierim. (Avva Visarion)
Când îţi aduci aminte de Dumnezeu înmulteşte rugăciunea, ca atunci când Îl uiţi, Domnul să-Şi aducă
aminte de tine. (Sfântul Marcu Ascetul)
Când un om are cugetul curat, când nu are în el murdărie, atunci va putea locui în el Stăpânul universului.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Când va sfârşi omul, atunci va începe, şi când va înceta, atunci nu va fi. (Ecclesiasticul 18.6)
Când vei dori înţelepciunea şi perspicacitatea la fel de mult precum doreşti să respiri, doar atunci le vei
avea. (Socrate)
Chiar dacă ai vedea cu ochii tăi pe cel ce păcătuieşte, să nu osândeşti nici atunci, pentru că adeseori şi
ochii se înşeală. (Sfântul Ioan Scărarul)
Chiar şi atunci când este susţinută de cincizeci de oameni, o prostie tot prostie rămâne. (Anatole France)
Ci în acele zile, după necazul acela, soarele se va întuneca şi luna nu-şi va mai da lumina ei. Şi stelele vor
cădea din cer şi puterile care sunt în ceruri se vor clătina. Atunci vor vedea pe Fiul Omului
venind pe nori, cu putere multă şi cu slavă. (Marcu 13.24-26)
Cinstea este cea mai bună strategie atunci când implică bani. (Mark Twain)
Dacă Dumnezeu nu este pe primul loc în viaţa ta, atunci nu este pe locul care I se cuvine.
(Părintele Teofil Pârâian)
Dacă Iisus nu este Dumnezeu, atunci eu nu mă pot îndumnezei. (Sfântul Atanasie cel Mare)
Dacă lipseşte vrăjmaşul, atunci lipseşte desigur şi cununa biruinţei, căci nu poate fi vorba de biruinţă dacă
nu este şi cineva învins. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Dacă nu eşti frumos la trup, atunci să ai un suflet curat şi luminos şi toată lumea te va îndrăgi pentru lumina
bunătăţii sufletului tău. (Sfântul Vasile cel Mare)
Dacă nu poţi explica ceva unui copil de şase ani, atunci nici tu nu ai înţeles. (Albert Einstein)
Dacă omul va ţine minte textul Sfintei Scripturi: “Din cuvintele tale te vei îndrepta, şi din cuvintele tale te vei
osândi”, atunci el se va hotărî ca mai bine să tacă. (Avva Pimen)
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Dacă orice credinţă mântuieşte, atunci jertfa lui Hristos este fără rost. Dacă orice interpretare a Bibliei este
corectă, atunci toată istoria Bisericii este o absurditate. (Părintele Constantin Necula)
Dacă taci atunci când trebuie să vorbeşti, să ştii că eşti fricos. (Abraham Lincoln)
Dacă vezi un om care se zoreşte la vorbă, atunci pentru un nebun e mai multă nădejde decât pentru el.
(Solomon 29.20)
Dacă vom avea necazuri puţine, atunci şi puţin vom dobândi, puţin vom şi învăţa. (Sfântul Anatolie de la
Optina)
Dacă vrei succes, atunci nu te baza pe alte persoane să facă ceea ce tu poţi face! (Sasha Azevedo)
De n-ar fi fost legea Ta gândirea mea, atunci aş fi pierit întru necazul meu. (Psalmi 118.92)
Diavolul se foloseşte de obicei de slăbiciunile noastre, adică de împătimirea noastră pentru cele pământeşti,
atunci când ne întinde momeala ispitei. (Origen)
Diavolul ştie că tinereţea este primăvara vieţii, atunci când toate lucrurile sunt noi şi că tinerii sunt cei mai
vulnerabili. (Ezra Taft Benson)
Doar atunci când eşti la pământ realizezi ce forţe nebănuite ai. Abia atunci devii conştient de puterile tale.
(Pera Novacovici)
Duşmanul începe să devină periculos atunci când începe să aibă dreptate. (Jacinto Benavente)
El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci câinilor. Dar ea a zis: Da, Doamne, dar şi câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând, Iisus
i-a zis: O, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie după cum voieşti. Şi s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela.
(Matei 15.26-28)
Este un lucru bun să citeşti cărţi de citate, pentru că citatele, atunci când sunt gravate în memorie,
îţi aduc gânduri bune. (Winston Churchill)
Eşecul ne învaţă despre tăria noastră de caracter. Ne provoacă să săpăm mai adânc în resursele noastre
atunci când ne lovim de piedici. (Hal Urban)
Fapta bună devine păcat atunci când este aflată de alţii. (Părintele Savatie Baştovoi)
Făţarnice, scoate mai întâi bârna din ochiul tău şi atunci vei vedea să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.
(Luca 4.42)
Fiecare om posedă un anumit orizont. Când se îngustează şi devine infinit de mic, el se transformă în punct
şi atunci zice: “Acesta este punctul meu de vedere.” (David Hilbert, în Matematicienii glumesc)
Grija şi spaima dispar atunci când omul crede din adâncul sufletului că Dumnezeu îl poate ajuta. 11.9
Harul devine lucrător, atunci când se întâlneşte cu dorinţa omului. 1.11
Ia-ţi gândul de la orice lăcomie şi atunci vei putea să vezi uneltirile diavolului. (Sfântul Marcu Ascetul)
În ceasul acela, a zis Iisus mulţimilor: Ca la un tâlhar aţi ieşit cu săbii şi cu ciomege, ca să Mă prindeţi. În fiecare zi şedeam în templu şi învăţam şi n-aţi pus mâna pe Mine. Dar toate acestea s-au făcut ca să se
împlinească Scripturile proorocilor. Atunci toţi ucenicii, lăsându-L, au fugit. (Matei 26.55, 56)
Încercarea, şi atunci când nu reuşeşte, e o şcoală. (George Coşbuc)
Legea şi proorocii au fost până la Ioan; de atunci împărăţia lui Dumnezeu se binevesteşte şi fiecare se
sileşte spre ea. (Luca 16.16)
Luminătorul trupului este ochiul tău. Când ochiul tău este curat, atunci tot trupul tău e luminat; dar când
ochiul tău e rău, atunci şi trupul tău e întunecat. Ia seama deci ca lumina din tine să nu fie întuneric.
(Luca 11.34, 35)
Luxul este lupul de la uşă şi colţii săi sunt vanităţile şi orgoliile germinate de succes. Atunci când un artist îşi
dă seama de asta, el ştie unde este pericolul. (Tennesse Williams)
Mai înainte de a cerceta, nu huli; cunoaşte întâi şi atunci dojeneşte. (Ecclesiasticul 11.7)
Mi-e teamă de greci chiar şi atunci când fac cadouri. (Virgiliu)
Nici bunătăţile pământeşti nu se obţin fără osteneli. De ce renunţăm atunci la cele cereşti din cauza
ostenelilor? (Sfântul Nil Ascetul)
Niciun duşman nu poate să abată atâta rău ca propriul suflet atunci când se tulbură de nemulţumire sau
gelozie. (Părintele Savatie Baştovoi)
Nimeni din cei ce vin la biserică să nu târască cu el grijile lumeşti, pentru ca atunci când se întoarce acasă
să ia cu el răsplata vrednică de ostenelile sale. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nu există frumuseţe decât atunci când mintea şi inima ştiu ce este iubirea. (Krishnamurti, filosof indian)
Nu există pace în afara lui Dumnezeu. Nu puteţi găsi pace în lume. O puteţi găsi numai în inima voastră,
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atunci când ea se deschide. (Paul Ferrini)
Nu iubim cu adevărat decât atunci când iubim fără motive. (Anatole France)
Nu începe o duşmănie cu el care e mai puternic decât tine! Găseşte-ţi liniştea doar atunci când ai învins pe
cel care e duşmanul din tine. (Kabus)
Nu întrerupe niciodată un duşman atunci când face o greşeală.(Napoleon Bonaparte)
Numai atunci când nu ne mai este frică începem cu adevărat să trăim. (Dorothy Thompson)
O naţiune nu are caracter decât atunci când este liberă. (Madame de Staël)
Oamenii sunt ridicoli doar atunci când vor să pară ceea ce nu sunt. (Geacomo Leopardi)
Omul mândru nu atrage pe nimeni. Şi dacă atrage pe cineva, acela se va îndepărta repede! Legătura duhovnicească este indisolubilă numai atunci când există suflet de copil, nevinovăţie şi sfinţenie. (Părintele
Amfilohie Makris din Patmos)
Omul nu e niciodată atât de mare ca atunci când se lasă în genunchi să ajute un copil. (Pitagora)
Omul este mare abia atunci când se recunoaşte mic, când îşi recunoaşte slăbiciunile, neputinţele şi nu
virtuţile. (Augustin Păunoiu)
Paradoxal, moartea este cea care dezvăluie adevăratul sens al vieţii. De aceea şi sfinţii sunt pomeniţi în
ziua morţii lor, fiindcă atunci s-au născut întru viaţa veşnică. (Augustin Păunoiu, la emisiunea
Comoara înţelepciunii)
Pârâtul pare că are dreptate în pricina sa, iar când vine pârâşul, atunci se ia la cercetare. (Solomon 18.17)
Pesimistul este cel care, atunci când trebuie să aleagă între două rele, le alege pe amândouă. (Oscar Wilde)
Plagiatul este atunci când nu te poţi baza pe mintea ta şi te bazezi pe mintea altuia. (Bety Marcovici)
Politicienii sunt oamenii care, atunci când văd luminiţa de la capătul tunelului, aleargă şi mai cumpără tunel.
(John Quinton)
Războiul trupesc firesc se retrage cu postul, privegherea, rugăciunea, dar numai atunci când nu există
mândrie. (Cuviosul Paisie Aghioritul)
Rugăciunea atinge slava ei cea mai înaltă atunci când adoră şi nu cere nimic. (Samuel Chadwick)
Rugăciunea e mai puternică decât oricând atunci când este făcută fără cuvinte. (Samuel Chadwick)
Să nu părăseşti rugăciunea din grija neputinţei, nici măcar o singură zi, până mai răsufli, ci auzi pe
cel ce zice: Când sunt slab, atunci sunt tare. 1.1
Sileşte-te să te cunoşti pe tine însuţi, că atunci vei cunoaşte multe. Cine-şi vede păcatele va vedea pacea.
Mulţi vor să ştie ce se petrece în ţările străine, dar ce se găseşte în sufletul lor nu vor să caute.
(Sfântul Macarie Egipteanul, 6.6)
Suportă-ţi cu inimă bună necazul; atunci vei vedea singur pentru ce ţi-a fost trimis. (Mitropolitul Filaret)
Şi de cele străine fereşte pe robul Tău; de nu mă vor stăpâni, atunci fără prihană voi fi şi mă voi curăţi de
păcat mare. (Psalmi 18.14)
Talentul nu devine geniu decât atunci când a atins punctul la care cele mai profunde forme de percepţie
ale sale ating extazul. (George Bernard Shaw)
Testul curajului vine atunci când suntem în minoritate. Încercarea toleranţei apare atunci când suntem în
majoritate. (Ralph W. Sockman)
Testul literaturii este, presupun, dacă noi înşine trăim mai intens atunci când o citim. (Elizabeth Drew)
Toleranţa devine o crimă atunci când este aplicată răului. (Thomas Mann)
Un om nu este terminat atunci când este învins, ci atunci când renunţă. (Richard Nixon)
Un om se consideră cu adevărat liber, atunci când acceptă să devină robul lui Dumnezeu.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Unirea tuturor românilor într-un singur stat numai atunci va fi statornică şi garantată prin istoria mai departe
a lumii, dacă va răspunde tuturor dorinţelor impuse prin noua concepţie a vieţii, prin duhul vremilor noi.
(Vasile Goldiş)
Vorbăria este dăunătoare, pentru că atunci când omul doreşte ca el să vorbească, îi interzice lui Dumnezeu, Cel care este înăuntrul său, să vorbească. (Sfântul Vasile cel Mare)
Aurul nu poate face zgomotul ce-l face arama. (Proverb indian)
Aurul se încearcă prin foc, iar credinţa prin ispite. Vitejia ostaşului se cunoaşte la luptă, iar tăria credinţei noastre,
în ispite. (Sfântul Grigorie de Nazianz)
Aurul şi argintul fals sunt pagube pe care le poţi îndura şi un bărbat priceput uşor descoperă falsul. Dar dacă gândul
mincinos al unui prieten stă ascuns în pieptul său şi dacă are viclenie în inima sa, acela e cel mai fals dintre
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muritorii făcuţi de Dumnezeu, iar dintre toate falsurile, acesta este cel mai greu de cunoscut.
(Poetul Teognist, citat de Cuviosul Clement Alexandrinul)
Aurul/ Acest chip avea capul de aur curat, pieptul şi braţele de argint, pântecele şi coapsele de aramă, pulpele de
fier, iar picioarele o parte de fier şi o parte de lut. Tu priveai şi iată o piatră desprinsă, nu de mână, a lovit
chipul peste picioarele de fier şi de lut şi le-a sfărâmat. Atunci au fost sfărâmate în acelaşi timp fierul, lutul,
arama, argintul şi aurul şi au ajuns ca pleava de pe arie vara şi vântul le-a luat cu sine fără ca să se găsească locul lor; iar piatra care a lovit chipul a crescut munte mare şi a umplut tot pământul. (Daniel 2.31-34)
Adesea, sub haine zdrenţuite se ascunde o inimă de aur. (Cicero)
Că în foc se lămureşte aurul, iar oamenii cei plăcuţi Domnului, în cuptorul smereniei. (Ecclesiasticul 2.5)
Dar El cunoaşte şi umbletul meu şi starea mea pe loc şi dacă ar fi să mă treacă prin cuptor de foc, voi ieşi
din cuptor curat ca aurul. (Iov 23.10)
Dintr-un talant de aur curat să se facă toate obiectele acestea. Vezi să faci acestea toate după modelul ce ţi
s-a arătat în munte". (Ieşirea 25.39, 40)
Dobândirea înţelepciunii este mai bună decât aurul, iar câştigarea priceperii este mai de preţ decât
argintul. (Solomon 16.16)
Dorite sunt mai mult decât aurul, şi decât piatra cea de mare preţ; şi mai dulci decât mierea şi fagurele.
(Psalmi 18.10, 11)
Fiind deci neamul lui Dumnezeu, nu trebuie să socotim că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite de meşteşugul şi de iscusinţa omului. (Faptele Apostolilor 17.29)
Inel de aur în râtul porcului, aşa este femeia frumoasă şi fără minte. (Solomon 11.22)
Nici aurul, nici argintul nu vor putea să-i izbăvească în ziua mâniei Domnului, căci tot pământul va fi mistuit
de focul mâniei Lui; căci El va distruge, da, va pierde într-o clipă pe toţi locuitorii pământului.
(Sofonie 1.18)
Nicio cetate nu rezistă în faţa unui măgar încărcat cu desagi cu aur. (Filip al II-lea, regele Macedoniei şi tatăl
lui Alexandru Macedon)
Podoaba voastră să nu fie cea din afară: împletirea părului, podoabele de aur şi îmbrăcarea hainelor scumpe,
ci să fie omul cel tainic al inimii, întru nestricăcioasa podoabă a duhului blând şi liniştit, care este de
mare preţ înaintea lui Dumnezeu. (I Petru 3.3, 4)
Să nu aveţi nici aur, nici arginţi, nici bani în cingătorile voastre; nici traistă pe drum, nici două haine, nici
încălţăminte, nici toiag; că vrednic este lucrătorul de hrana sa. (Matei 10.9, 10)
Somnul este lanţul de aur care ne ţine sănătatea şi trupul împreună. (Thomas Dekker)
Sunteţi orbiţi de aurul din casele celor bogaţi? Vedeţi ceea ce au, dar nu vedeţi şi ceea ce le lipseşte.
(Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Şi s-a întors Moise la Domnul şi a zis: "O, Doamne, poporul acesta a săvârşit păcat mare, făcându-şi dumnezeu de aur. Rogu-mă acum, de vrei să le ierţi păcatul acesta, iartă-i; iar de nu, şterge-mă şi pe mine
din cartea Ta, în care m-ai scris!" (Ieşirea 32.31, 32)
Taina celor şapte stele, pe care le-ai văzut în dreapta Mea, şi a celor şapte sfeşnice de aur este: Cele şapte
stele sunt îngerii celor şapte Biserici, iar sfeşnicele cele şapte sunt şapte Biserici. (Apocalipsa 1.20)
Toată slava fiicei Împăratului este înăuntru, îmbrăcată cu ţesături de aur şi prea înfrumuseţată. Aduce-se-vor
Împăratului fecioare în urma ei, prietenele ei se vor aduce ţie. Aduce-se-vor întru veselie şi bucurie
Aduce-se-vor în palatul Împăratului. (Psalmi 44.15-18)
Tot aurul întrebuinţat la cort şi la toate lucrurile lui a fost douăzeci şi nouă de talanţi şi şapte sute treizeci sicli
de aur, ce s-au adus în dar, socotit după siclul sfânt. (Ieşirea 38.24)
Vai vouă, călăuze oarbe, care ziceţi: Cel ce se va jura pe templu nu este cu nimic legat, dar cel ce se va
jura pe aurul templului este legat. (Matei 23.16)
Autentic/ A nu dori şi aştepta nimic pentru sine şi a avea o profundă înţelegere faţă de ceilalţi reprezintă o autentică
sfinţenie. (Ivan Turgheniev)
Adevărata trăsătură după care îl puteţi recunoaşte pe înţeleptul autentic este răbdarea. (Henrik Ibsen)
Este o lecţie universală – intoleranţa este primul semn al unei educaţii neadecvate. O persoană rău educată
se poartă cu o nerăbdare arogantă, în vreme ce autentica, adevărata educaţie dă naştere modestiei.
(Aleksandr Soljeniţân)
În Biblie sunt mai multe semne sigure de autenticitate decât în toată istoria profană. (Isaac Newton)
Regula de bază a bucuriei autentice este să o împărtăşeşti cu cei din jur. (George Byron)

337/782
Rugăciunea este folosirea cea mai autentică şi mai bună a intelectului. (Evagrie Ponticul)
Un alt criteriu al spiritualităţii autentice este înţeleapta raportare a omului la cruce. E vorba desigur de crucea ca atitudine existenţială în faţa necazului şi a suferinţei. Viaţa spirituală include înţelegerea spirituală a
crucii, care inevitabil e întâlnită în viaţă. Să ai un raport echilibrat cu crucea e într-adevăr o artă spirituală.
(Teologul catolic Marko Rupnik)
Autodepăsirea 5.9
Autorul/ Fiecare om este autorul propriei sale sănătăţi sau boli. (Buddha)
Nimic nu întăreşte mai mult autoritatea decât tăcerea. (Leonardo da Vinci)
Nu murim întâmplător, ultimul cuvânt nu-i aparţine morţii, ci lui Dumnezeu, autorul ei. 11.12
Suferinţele din iad nu au autor pe Dumnezeu, ci pe noi înşine. (Sfântul Vasile cel Mare)
Avantajul de a fi pesimist: fie ai dreptate, fie ai doar surprize plăcute. (George Will)
Avantajul/ Nimic nu-i mai sincer decât conştiinţa şi mai avantajos decât sfaturile ei. (Oxenstierna)
O memorie bună este un avantaj imens. (Stendhal)
Prostul are un mare avantaj faţă de deştept. Este întotdeauna mulţumit de el însuşi. (Napoleon
Bonaparte)
Un avantaj în a fi dezordonat, este că tot timpul faci descoperiri interesante. (A. A. Milne)
Avva Moise Etiopianul 12.4
Banii nu au miros. (Proverb)
Banii/ Alexandru Macedon a avut trei dorinţe înainte de moarte: Să fie purtat spre mormânt de către medicii eminenţi ai vremii sale, pentru a arăta cât de neputincioşi suntem în faţa morţii. A doua dorinţă era să
arunce bani şi pietre scumpe pe marginea ultimului său drum, semn că tot ceea ce agonisim rămâne pe pământ. Iar ultima dorinţă, probabil se ştie mai bine decât celelalte, a fost ca mâinile sale să
atârne în afara sicriului, pentru că murim cum ne-am născut.
Banul este cea mai sigură piatră de cercare a firii omeneşti. (Vasile Alecsandri)
Banul este nervul afacerilor. (Diogene)
Ce folos aduc banii în mâna celui nebun? Ar putea dobândi înţelepciune, dar nu are pricepere.
(Solomon 17.16)
Ce onoare pentru bani: pot cumpăra şi onoarea! (Stipe Golac)
Cel care îşi zideşte casă cu bani străini asemenea este celui care îşi adună pietre de mormânt.
(Ecclesiasticul 21.9)
Cine iubeşte banii nu se va sătura de bani, iar cel ce iubeşte bogăţia nu va avea parte de rodul ei. Şi aceasta
este deşertăciune! (Ecclesiastul 5.9)
Cinstea este cea mai bună strategie atunci când implică bani. (Mark Twain)
De cele mai multe ori, slava se cumpără cu preţul fericirii, plăcerea cu preţul sănătăţii, milostenia celor cu nume mare cu preţul neatârnării, banii cu preţul conştiinţei. (Mitropolitul Filaret)
Din pricina banilor, mulţi au păcătuit şi cine caută să se îmbogăţească îşi întoarce ochiul de la dreptate.
(Ecclesiasticul 27.1)
Fericirea nu poate fi cumpărată cu bani şi dragostea nu poate fi dobândită cu forţa. (Emile Zola)
Fericirea nu stă în bani; stă în bucuria realizărilor, în emoţia efortului creativ. (Franklin D. Roosevelt)
Gloria nu se obţine prin bani. (Socrate)
Goana nebună după bani este culmea păcatelor. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Mult mai importantă decât banii este următoarea cheltuială: timpul. Timpul este o cheltuială majoră.
(Jim Rohn)
Nicio instituţie n–a fost pentru oameni o pacoste mai mare ca banii. (Sofocle)
Nu aduna bani, adună-te cu oameni buni! (Nikolai Gogol)
Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Şi nici una dintre ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu.
(Luca 12.6)
Nu trebuie să lucrezi pentru a face bani, ci pentru a justifica viaţa. (Marc Chagall)
Nu-ţi pune încrederea în bani, dar banii pune-i la loc de încredere! (Proverb american)
O afacere care aduce numai bani, este o afacere proastă. (Henry Ford)
Omul care descoperă pe Dumnezeu se trezeşte ca dintr-o beţie: întreaga lui viaţă i se pare o pierdere de timp.
Dar omul necredincios face şi vorbeşte lucruri vrednice de râs; dacă-i dai bani se bucură şi dacă îl lauzi
te slujeşte ca un catâr. De tânăr îşi părăseşte casa în care s-a născut şi pleacă de-şi pierde frumuseţea şi
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cinstea printre străini. (Părintele Savatie Baştovoi)
Omul se cunoaşte în trei împrejurări: la mânie, la bani şi la pahar. (Proverb italian)
Ospeţele se fac pentru a gusta plăcerea; vinul înveseleşte viaţa şi banii răspund la toate. (Ecclesiastul 10.19)
Până să ia împrumutul, sărută mâna celui ce-i dă şi pentru banii aproapelui vorbeşte cu glas ademenitor, iar
când este vremea să întoarcă tărăgănează, şi se apără cu cuvinte de lene şi învinuieşte vremea.
(Ecclesiasticul 29.5, 6)
Puterea banilor nu stă în calitate, ci în cantitate. (Mladen Fain)
Sfatul bun la timpul potrivit este o milostenie mai mare decât sumele de bani, pentru că este sfatul
Cuvântului spre folos pentru mântuire. (Patriarhul Daniel)
Şi a intrat Iisus în templu şi a alungat pe toţi cei ce vindeau şi cumpărau în templu şi a răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi scaunele celor care vindeau porumbei. (Matei 21.12)
Şi arhiereii şi cărturarii căutau cum să-L omoare; căci se temeau de popor. Şi a intrat satana în Iuda, cel numit
Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece. Şi, ducându-se, el a vorbit cu arhiereii şi cu căpeteniile oastei, cum să-L dea în mâinile lor. Şi ei s-au bucurat şi s-au învoit să-i dea bani. Şi el a primit şi
căuta prilej să-L dea lor, fără ştirea mulţimii. (Luca 22.2-6)
Şi Simon văzând că prin punerea mâinilor apostolilor se dă Duhul Sfânt, le-a adus bani, zicând: Daţi-mi şi mie
puterea aceasta, ca acela pe care voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Iar Petru a zis către el:
Banii tăi să fie cu tine spre pierzare! Căci ai socotit că darul lui Dumnezeu se agoniseşte cu bani. Tu
n-ai parte, nici moştenire, la chemarea aceasta, pentru că inima ta nu este dreaptă înaintea lui
Dumnezeu. (Faptele Apostolilor 8.18-20)
Un om sărac nu este un om fără bani. Un om sărac este cel ce nu are niciun vis. (Henry Ford)
Ziariştii – oameni care în orice altă profesie ar fi câştigat mai mulţi bani cu mai puţină muncă.(Robert Lembke)
Baza prudenţei constă în a înţelege bine ce e folositor şi ce e vătămător. (John Amos Comenius)
Baza/ Adevărul lucrurilor este hrana de bază a intelectelor superioare. (Leonardo da Vinci)
Cercetarea cu ratiunea e necesară, dar numai având la bază credinţa. 11.18
Cumpătarea e baza virtuţilor. (Proverb latinesc)
Dacă s-ar baza toţi pe premiza că lucrurile acceptate ca adevărate sunt într-adevăr adevărate nu ar mai
exista speranţă de progres. (Orville Wright)
Dacă vrei succes, atunci nu te baza pe alte persoane să facă ceea ce tu poţi face! (Sasha Azevedo)
Dumnezeu nu comunică la nivel de superficial cu omul, ci la nivelul adâncului, la rădăcină. Ori boala, oricare
ar fi ea, nu distruge adâncul. (Episcopul ortodox Antonie Blum din Londra; formaţia lui de bază: medic.)
Iertarea are la bază smerenia înţeleaptă şi iubirea. 10.4
În sine, teama nu este ceva rău – este normală şi reprezintă baza mecanismului nostru de supravieţuire.
(Colin Turner)
În vremuri de restrişte iese la iveală superficialitatea structurii de bază. (Robert Browning)
La baza tuturor păcatelor stă iubirea de sine. (Sfântul Maxin Mărturisitorul)
Moralitatea politică nu poate exista niciodată având la bază imoralitatea individuală. (Samuel Smiles)
Oamenii optimişti îşi menţin o mentalitate bazată pe soluţii, văzând o rezolvare în fiecare problemă şi o posibilitate în fiecare imposibilitate. (John C. Maxwell)
Orice societate bazată pe dominare susţine violenţa. (Bell Hooks)
Plagiatul este atunci când nu te poţi baza pe mintea ta şi te bazezi pe mintea altuia. (Bety Marcovici)
Postamentul în partea de deasupra avea înăuntru o adâncitură de pus ligheanul, adâncă de un cot; gura ei era
rotundă ca baza stâlpilor, de un cot şi jumătate în diametru; şi împrejurul gurii erau podoabe săpate; iar
tăbliile ei de pe laturi erau pătrate şi nu rotunde. (III Regi 7.31)
Religia este baza existenţei omeneşti. (Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel)
Regula de bază a bucuriei autentice este să o împărtăşeşti cu cei din jur. (George Byron)
Stăpânirea de sine este numai o altă formă a curajului, ea stă la baza tuturor virtuţilor. (Samuel Smiles)
Bărbatul înţelept învaţă pe poporul său şi roadele înţelegerii lui rămân. (Ecclesiasticul 37.26)
Bărbatul/ Ai fete? Veghează la curăţia lor Şi să le arăţi o faţă serioasă. Mărită-ţi fata şi mare lucru vei face, dar dă-o
după un bărbat înţelept. (Ecclesiasticul 7.25, 26)
Aurul şi argintul fals sunt pagube pe care le poţi îndura şi un bărbat priceput uşor descoperă falsul. Dar dacă gândul mincinos al unui prieten stă ascuns în pieptul său şi dacă are viclenie în inima sa, acela e cel mai
fals dintre muritorii făcuţi de Dumnezeu, iar dintre toate falsurile, acesta este cel mai greu de cunoscut.
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(Poetul Teognist, citat de Cuviosul Clement Alexandrinul)
Bărbaţii sunt ca nişte copii. Plini de mândrie prostească. (James Clavell)
Bun este bărbatul care se îndură şi împrumută; îşi rânduieşte vorbele sale cu judecată, că în veac nu se va
clinti. Întru pomenire veşnică va fi dreptul; de vorbire de rău nu se va teme. (Psalmi 111.5, 6)
Celor ce sunt necăsătoriţi şi văduvelor le spun: Bine este pentru ei să rămână ca şi mine. Dacă însă nu pot
să se înfrâneze, să se căsătorească. Fiindcă mai bine este să se căsătorească, decât să ardă. Iar
celor ce sunt căsătoriţi, le poruncesc, nu eu, ci Domnul: Femeia să nu se despartă de bărbat!
(I Corinteni 7.8-10)
De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi la îndeplineşte asemăna-se-va bărbatului înţelept care
a clădit casa lui pe stâncă. (Matei 7.24)
De aceea Sfântul Vasile cel Mare îl numeşte pe adevăratul prieten bărbat înţelept, şi spune despre el
că dacă ar locui într-o ţară îndepărtată, şi chiar dacă ochii mei nu l-ar vedea niciodată, tot prieten l-aş
socoti. Aşa spunea şi Euripide. (Din emisiunea “Cuvântul care zideşte” de la postul de radio “Trinitas”.
Multe din învăţăturile care nu au trimitere la CD-uri au fost luate din această emisiune, realizată de părintele Narcis Stupcanu, precum şi din alte emisiuni transmise de acelaşi post de radio.)
De ce în închisori se află mai mulţi bărbaţi decât femei? Pentru că în Biserică se află mai multe femei decât
bărbaţi. (Mitropolitul Antonie Plămădeală)
E mai uşor să te păzeşti de o femeie sau de un bărbat iute la mânie decât de un om viclean şi tăcut.
(Euripide)
Femeia să se înveţe în linişte, cu toată ascultarea. Nu îngăduiesc femeii nici să înveţe pe altul, nici să stăpânească pe bărbat, ci să stea liniştită. (I Timotei 2.11, 12)
Femeia virtuoasă este o cunună pentru bărbatul ei, iar femeia fără cinste este un cariu în oasele lui.
(Solomon 12.4)
Fericit bărbatul, care n-a umblat în sfatul necredincioşilor şi în calea păcătoşilor nu a stat şi pe scaunul hulitorilor n-a şezut; ci în legea Domnului e voia lui şi la legea Lui va cugeta ziua şi noaptea.(Psalmi 1.1, 2)
Fericit este bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se va lua cununa vieţii, pe care a făgăduit-o
Dumnezeu celor ce Îl iubesc pe El. Nimeni să nu zică, atunci când este ispitit: De la Dumnezeu sunt
ispitit, pentru că Dumnezeu nu este ispitit de rele şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este tras şi momit de însăşi pofta sa. Apoi pofta, zămislind, naşte păcat, iar păcatul, odată
săvârşit, aduce moarte. (Iacob 1.12-15)
Fiica înţeleaptă face bogat pe bărbatul său; iar cea fără de ruşine este de întristare celui ce a născut-o.
Fiica fără ruşine face să roşească şi pe tată şi pe bărbat şi de amândoi este dispreţuită. (Ecclesiasticul 22.4, 5)
Iar Petru şi cei ce erau cu el erau îngreuiaţi de somn; şi deşteptându-se, au văzut slava Lui şi pe cei doi
bărbaţi stând cu El. Şi când s-au despărţit ei de El, Petru a zis către Iisus: Învăţătorule, bine este ca
noi să fim aici şi să facem trei colibe: una Ţie, una lui Moise şi una lui Ilie, neştiind ce spune. Şi, pe
când vorbea el acestea, s-a făcut un nor şi i-a umbrit; şi ei s-au spăimântat când au intrat în nor. Şi
glas s-a făcut din nor, zicând: Acesta este Fiul Meu cel ales, de acesta să ascultaţi! (Luca 9.32-35)
Iar un oarecare Anania, bărbat evlavios, după Lege, mărturisit de toţi iudeii care locuiau în Damasc, venind la mine şi stând alături, mi-a zis: Frate Saule, vezi iarăşi! Şi eu în ceasul acela l-am văzut. Iar el a
zis: Dumnezeul părinţilor noştri te-a ales de mai înainte pe tine ca să cunoşti voia Lui şi să vezi pe Cel
Drept şi să auzi glas din gura Lui; că martor vei fi Lui, în faţa tuturor oamenilor, despre cele ce ai văzut
şi auzit. Şi acum de ce zăboveşti? Sculându-te, botează-te şi spală-ţi păcatele, chemând numele Lui.
(Faptele Apostolilor 22.12-16)
Iată acum cartea neamului lui Adam. Când a făcut Dumnezeu pe Adam, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Bărbat şi femeie a făcut şi i-a binecuvântat şi le-a pus numele: Om, în ziua în care i-a făcut.
(Facerea 5.1, 2)
În aşa fel că lanţurile mele, pentru Hristos, au ajuns cunoscute în tot pretoriul şi tuturor celorlalţi; şi cei mai
mulţi dintre fraţii întru Domnul, îmbărbătaţi prin lanţurile mele, au mai multă îndrăzneală să propovăduiască fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. (Filipeni 1.13, 14)
Orice bărbat, orice femeie sunt conectaţi la energia pe care mulţi o numesc iubire, dar care, în realitate,
este materia primă din care a fost construit universul. (Paulo Coelho)
Pentru că toţi greşim în multe chipuri; dacă nu greşeşte cineva în cuvânt, acela este bărbat desăvârşit, în
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stare să înfrâneze şi tot trupul. (Iacob 3.2)
Sminteală, urâciune şi ruşine este când femeia hrăneşte pe bărbatul său. (Ecclesiasticul 25.24)
Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie.
Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: "Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietăţile ce se mişcă pe
pământ şi peste tot pământul!" (Facerea 1.27, 28)
Şi dându-i-se voie, Pavel, stând în picioare pe trepte, a făcut poporului semn cu mâna. Şi făcându-se mare
tăcere, a vorbit în limba evreiască, zicând: Bărbaţi fraţi şi părinţi, ascultaţi acum, apărarea mea
faţă de voi! (Faptele Apostolilor 21.40, 22.1)
Şi Pavel, stând în mijlocul Areopagului, a zis: Bărbaţi atenieni, în toate vă văd că sunteţi foarte evlavioşi.
(Faptele Apostolilor 17.22)
Şi Saul pustiia Biserica, intrând prin case şi, târând pe bărbaţi şi pe femei, îi preda la temniţă.
(Faptele Apostolilor 8.3)
Un bărbat care ştie să fie fericit cu o iluzie simplă este nemăsurat mai deştept decât unul care se îndoieşte
de realitate. (Alphonse Allais)
Un bărbat trebuie să aibă un cod, un mod de viaţă de a trăi. (John Wayne)
Bătrânii/ A întrebat un frate pe Avva Pimen: De voi vedea greşala fratelui meu, bine este să o acopăr? Şi i-a răspuns
lui bătrânul: În orice ceas vom acoperi greşala fratelui nostru şi Dumnezeu o acoperă pe a noastră,
şi în orice ceas o arătăm pe a fratelui şi Dumnezeu o arată pe a noastră.
A întrebat un frate pe Avva Pimen: Mai bine este a vorbi sau a tăcea? I-a răspuns lui bătrânul: Cel ce vorbeşte pentru Dumnezeu, bine face; şi cel ce tace pentru Dumnezeu, tot bine face.
Atunci arhiereii şi bătrânii poporului s-au adunat în curtea arhiereului, care se numea Caiafa. Şi împreună
s-au sfătuit ca să prindă pe Iisus, cu vicleşug, şi să-L ucidă. (Matei 26.3, 4)
Atunci Iuda, cel ce L-a vândut, văzând că a fost osândit, s-a căit şi a adus înapoi arhiereilor şi bătrânilor
cei treizeci de arginţi, zicând: Am greşit vânzând sânge nevinovat. Ei i-au zis: Ce ne priveşte pe noi? Tu
vei vedea. Şi el, aruncând arginţii în templu, a plecat şi, ducându-se, s-a spânzurat. (Matei 27.3-5)
Avva Pimen către Avva Ammun: Dacă nu poti păzi tăcerea e mai bine să vorbeşti după cuvintele bătrânilor,
iar nu după cărţi.
Bătrâneţea este o cunună strălucită; ea se află mergând pe calea cuvioşiei. (Solomon 6.31)
Bunătatea tinereţii este îngerească; cea a bătrâneţii este dumnezeiască. (Carmen Sylva, poetă şi prima
regină a României)
Ca să ai o bătrâneţe lungă, trebuie să începi să fii bătrân foarte devreme. (Cato cel Bătrân)
Ce folos are păcătosul de curviile sale din tinereţe, dacă la bătrâneţe ajunge povară pentru copiii săi?
(Părintele Savatie Baştovoi)
Cununa bătrânilor sunt nepoţii, iar mărirea fiilor sunt părinţii lor. (Solomon 17.6)
Dacă eşti bătrân la tinereţe, vei fi tânăr şi la bătrâneţe. (Părintele Arsenie Papacioc)
Dacă nu vei căuta să te dai în vânt după cuvinte, vei fi la bătrâneţe o comoară de înţelepciune. (Platon)
Educaţia este cea mai bună asigurare pentru bătrâneţe. (Aristotel)
Faima celor tineri este puterea lor şi podoaba celor bătrâni părul lor cărunt. (Solomon 20.29)
Fiecare om doreşte un trai îndelungat, dar niciunul nu vrea să fie bătrân.(Jonathan Swift)
Îmbătrânesc şi tot învăţ. (Eschil)
La tinereţe domină intuiţia, la bătrâneţe cugetarea; de aceea, la tinereţe omul este mai mult poet, iar la
bătrâneţe mai mult filosof. (Arthur Schopenhauer)
La tinereţe judeci, la bătrâneţe ierţi. (Carmen Sylva, poetă şi prima regină a României)
Mai mult decât bătrânii am înţeles, că poruncile Tale am căutat. (Psalmi 118.100)
Mândria celor tineri este legată de putere şi frumuseţe, mândria celor bătrâni este legată de discreţie.
(Democritus)
Mulţumesc vouă, fraţilor, că strunjind trupul meu cel vechi şi bătrân m-aţi înnoit, îmbrăcându-mi sufletul cu
haina cea nouă a suferinţelor pentru Hristos. (Sfântul Sfinţit Mucenic Haralambie, episcopul cetăţii
Magnesia din Asia Mică. A murit în închisoare în urma torturilor, la anul 202, în vârstă de 113 ani)
Nu am văzut vreodată o imagine mai frumoasă decât aceea a unui bătrânel de la ţară, care se închină la
icoana Maicii Domnului. (Petre Ţuţea)
Nu cei bătrâni sunt înţelepţi şi nici moşnegii nu sunt cei ce înţeleg totdeauna dreptatea. (Iov 32.9)
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Nu dispreţui vorba celor bătrâni, că şi ei au învăţat de la părinţii lor. Că de la ei vei învăţa înţelepciunea şi
îndemânarea de a da răspuns bun la nevoie. (Ecclesiasticul 8.9)
Oamenii îmbătrânesc, dar rareori se maturizează. (Alphonse Daudet)
Oare nu la bătrâni sălăşluieşte înţelepciunea şi priceperea nu merge mână în mână cu vârsta înaintată?
(Iov 12.12)
Omul nu ajunge niciodată atât de bătrân încât să nu mai poată face încă o prostie. (Woody Allen)
Pentru ce ticăloşii au viaţă, ajung la adânci bătrâneţe şi sporesc în putere? (Iov 21.7)
Pizma şi mânia împuţinează zilele şi grija aduce bătrâneţile mai înainte de vreme. (Ecclesiasticul 30.25)
Pomul tânăr se îndoaie, cel bătrân se frânge. (Proverb evreiesc)
Stai în tovărăşia celor bătrâni şi cu cel înţelept te uneşte. (Ecclesiasticul 6.35)
Şi unul dintre bătrâni mi-a zis: Nu plânge. Iată, a biruit leul din seminţia lui Iuda, rădăcina lui David, ca să
deschidă cartea şi cele şapte peceţi ale ei. (Apocalipsa 5.5)
Şi văzând pe unii din ucenicii Lui că mănâncă cu mâinile necurate, adică nespălate, cârteau; căci fariseii şi
toţi iudeii, dacă nu-şi spală mâinile până la cot, nu mănâncă, ţinând datina bătrânilor. (Marcu 7.2, 3)
Tăcerea este o virtute a femeilor şi o onoare lipsită de primejdii pentru tineri, iar cuvântul unui bătrân este
un bine. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Tânăr sau bătrân, nu este niciodată prea târziu pentru a porni pe calea cea bună. (Jim Rohn)
Totdeauna lucrul tău să-l începi cu Dumnezeu. (o vorbă din bătrâni)
Iar trei lucruri a urât sufletul meu şi foarte m-am scârbit de viaţa lor: Săracul trufaş, bogatul mincinos şi bătrânul desfrânat şi lipsit de înţelepciune. În tinereţile tale n-ai adunat, şi cum vei afla la bătrâneţile
tale? (Ecclesiasticul 25.3-5)
Un bătrân care păzea curmalele: fugiţi de aici gândurile mele cele dinăuntru şi păsările cele din afară.
(Patericul)
Un frate a venit în chilie la Avva Pimen, zicându-i: Multe gânduri am şi mi-e teamă de ele. Bătrânul a
scos pe frate afară şi i-a spus: Întinde-ţi mâinile şi opreşte vânturile, poţi? - Nu. - Dar te laşi
dus de ele? - Nu. - La fel nici gândurile nu le poţi opri. Altceva este însă să le stai împotrivă.
Un frate i-a cerut sfat lui Avva Visarion. Ce să fac? Şi i-a răspuns lui bătrânul: Taci, şi nu te număra
pe tine cu ceilalţi!
Un zâmbet sau o vorbă bună spusă unui bătrân este a-i dărui o zi mai mult de viaţă. (Vasile Conta)
Un ziar este cherestea făcută flexibilă. Este cerneală transformată în cuvinte şi imagini. Este conceput, se
naşte, creşte şi moare de bătrâneţe într-o singură zi. (Jim Bishop)
Zis-a o bătrână: În orice loc vei merge, nu te număra pe tine şi vei fi odihnindu-te.
Zis-a un bătrân: Fiilor, bine e să-l saturi pe cel sărac şi flămând, şi aşa să posteşti!
Zis-a un bătrân: În vremea când îţi faci rugăciunea, înantea lui Dumnezeu stai şi cu însuşi Dumnezeu
vorbeşti.
Zis-a un bătrân: Sufletul sporeşte în priveghere, în rugăciune, în post şi în tăcere liniştită; şi mai ales
de toate în smerenie, căci aceasta este sporirea cea adevărată a sufletului, ca în tot
ceasul să fii smerit, şi tuturor plecat, zicând în sine că tot omul este mai vrednic şi
mai bun decât tine. Fără smerenie nu e nicio nădejde în mântuire.
Zis-a un bătrân: Toate cele peste măsură sunt de la draci.
Zis-a un bătrân: Tu, fiule, citeşte vieţile şi vorbele sfinţilor şi prea-cuvioşilor părinţi, şi ele îţi vor lumina
sufletul.
Băutura/ Apa este singura băutură pentru un om înţelept. (Henry David Thoreau)
Beţivii nu vorbesc de băutură. (Emile Zola)
Căci se cuvine ca episcopul să fie fără de prihană, ca un iconom al lui Dumnezeu, neîngâmfat, nu grabnic la
mânie, nu dat la băutură, paşnic, nepoftitor de câştig urât, ci iubitor de străini, iubitor de bine, înţelept,
drept, cuvios, cumpătat. (Tit 1.7, 8)
Căci va fi mare înaintea Domnului; nu va bea vin, nici altă băutură ameţitoare şi încă din pântecele mamei
sale se va umple deDuhul Sfânt. Şi pe mulţi din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor.
(Luca 1.15, 16)
Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Luaţi seama la voi înşivă, să nu se îngreuieze
inimile voastre de mâncare şi de băutură şi de grijile vieţii, şi ziua aceea să vine peste voi fără de veste,
ca o cursă; căci va veni peste toţi cei ce locuiesc pe faţa întregului pământ. Privegheaţi dar în toată vre-
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mea rugându-vă, ca să vă întăriţi să scăpaţi de toate acestea care au să vină şi să staţi înaintea Fiului
Omului. (Luca 21.33-36)
Cu cât stai mai rău cu gânditul, cu atât o duci mai bine cu băutul. (Scriitorul american Terry Goodkind)
Daţi băutură îmbătătoare celui ce este gata să piară şi vin celui cu amărăciune în suflet, ca să bea şi să uite
sărăcia şi să nu-şi mai aducă aminte de chinul lui. (Ecclesiastul 31.6, 7)
Gloria este o băutură veninoasă care face bine numai dacă e luată în doze mici. (Honoré de Balzac)
În chip analog, vinul se amestecă cu apa iar duhul cu omul. Unul, amestecul de vin cu apă, hrăneşte spre
credinţă, celălalt, adică duhul, conduce spre nemurire. Şi iarăşi amestecul celor două, a băuturii şi a
Cuvântului se cheamă Euharistie, har lăudat şi frumos. Iar cei care se împărtăşesc cu credinţă îşi sfinţesc şi trupul şi sufletul, pentru că voinţa Tatălui amestecă în chip tainic cu Duhul şi cu Cuvântul
acest amestec dumnezeiesc care este omul. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
La băutură regele a zis către Estera: "Ce dorinţă ai? Ea ţi se va îndeplini. Care este cererea ta? Ea ţi se
va împlini chiar şi până la jumătate din regatul meu!" (Estera 5.6)
La mâncare să ai cumpătare şi la băutură să fii cu măsură. (Proverb)
Nu beau. Dar nu din virtute, ci pentru că există o băutură care îmi place mai mult şi asta este apa. (Jorge
Luis Borges)
Pentru cine sunt suspinele, pentru cine văicărelile, pentru cine gâlcevile, pentru cine plânsetele, pentru cine
rănile fără pricină, pentru cine ochii întristaţi? Pentru cei ce zăbovesc pe lângă vin, pentru cei ce vin să
guste băuturi cu mirodenii. (Solomon 23.29, 30)
Poate fi oare om mai ticălos decât beţivul, care e mereu cu capul ameţit de băutură, care toarnă vin în el
în fiecare zi de-şi strică judecata gândurilor? … (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Postul presupune şi reţinerea de la băuturi alcoolice. 2.10
Pot dărui creierilor mei altceva mai bun decât alcool. Băutura este pentru creier ceea ce este nisipul pentru rulmenţii unei maşinării. (Thomas Alva Edison)
Un ocărâtor este vinul, un zurbagiu băutura îmbătătoare şi oricine se lasă ademenit nu este înţelept.
(Solomon 20.1)
Vai de cei ce dis-de-dimineaţă aleargă după băuturi îmbătătoare; vai de cei ce până târziu seara
se înfierbântă cu vin! (Isaia 5.11)
Vai de cei viteji la băut vin şi meşteri la făcut băuturi îmbătătoare! (Isaia 5.22)
Biblia nu este doar o carte - este putere vie. (Napoleon Bonaparte)
Biblia nu este învechită, nici modernă, este eternă. (Martin Luther)
Biblia/ Bărbaţi fraţi, trebuia să se împlinească Scriptura aceasta pe care Duhul Sfânt, prin gura lui David, a spus-o
dinainte despre Iuda, care s-a făcut călăuză celor ce L-au prins pe Iisus. (Faptele Apostolilor 1.16)
Biblie – Cartea cea mai veche din lume. (Gustave Flaubert)
Ceea ce este hrana trupească pentru întreţinerea puterilor noastre, acelaşi lucru este citirea Sfintei Scripturi
pentru suflet. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Cei care nu se amăgesc cu vorbe deşarte vor trebui să se întoarcă la Evanghelie şi, sprijiniţi pe experienţa
vieţii, să mărturisească cinstit rolul ei unic în dezvoltarea societăţii omeneşti. (William James,
fiziolog, psiholog şi unul dintre cei mai vestiţi pedagogi de peste ocean)
Cel ce e smerit în cugetul său şi împlineşte o lucrare duhovnicească, când citeşte dumnezeieştile Scripturi
pe toate le aduce în legătură cu sine şi nu cu altul. (Sfântul Marcu Ascetul)
Cercetaţi Scripturile, că ele vorbesc despre Mine! 11.18
Cercetaţi Scripturile, că socotiţi că în ele aveţi viaţă veşnică. Şi acelea sunt care mărturisesc despre Mine.
(Ioan 5.39)
Dacă omul va ţine minte textul Sfintei Scripturi: “Din cuvintele tale te vei îndrepta, şi din cuvintele tale te vei
osândi”, atunci el se va hotărî ca mai bine să tacă. (Avva Pimen)
Dacă orice credinţă mântuieşte, atunci jertfa lui Hristos este fără rost. Dacă orice interpretare a Bibliei este
corectă, atunci toată istoria Bisericii este o absurditate. (Părintele Constantin Necula)
Diavolul foloseşte Scriptura când vrea să-şi atingă scopul. (William Shakespeare)
Dumnezeiasca Scriptură nu vorbeşte în zadar şi la întâmplare, ci chiar o silabă, chiar un semn are ascuns
în el comoara. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
După ce au răstignit pe Iisus, ostaşii au luat hainele Lui şi le-au făcut patru părţi, fiecărui ostaş câte o parte,
şi cămaşa. Dar cămaşa era fără cusătură, de sus ţesută în întregime. Deci au zis unii către alţii: Să n-o
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sfâşiem, ci să aruncăm sorţii pentru ea, a cui să fie; ca să se împlinească Scriptura care zice: "Împărţit-au hainele Mele loruşi, şi pentru cămaşa Mea au aruncat sorţii". Aşadar ostaşii acestea au făcut.
(Ioan 19.23, 24)
Este imposibil să guvernezi lumea fără Dumnezeu şi fără Biblie. (George Washington)
Este imposibil să înrobeşti mental sau social un popor care citeşte Biblia. Principiile Bibliei sunt fundamentul
libertăţii umane. (Lord Tennyson)
Eu cred că Biblia este cel mai mare dar dat omului. Tot ce este mai bun de la Mântuitorul lumii ne este dat
prin intermediul acestei cărţi. (Abraham Lincoln)
Existenţa Bibliei, ca o carte pentru oameni, este cel mai mare beneficiu pe care l-a exprimat vreodată rasa
umană. Orice atentat de a o deprecia este o crimă împotriva umanităţii. (Immanuel Kant)
Hrana sufletului, citirea Sfintei Scripturi. 3.2
Iar în ziua cea din urmă - ziua cea mare a sărbătorii - Iisus a stat între ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează
cineva, să vină la Mine şi să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor
curge din pântecele lui. (Ioan 7.37, 38)
În această lume-închisoare, Biblia este o fereastră prin care putem să privim în eternitate. (Timothy Dwight)
În Biblie sunt mai multe semne sigure de autenticitate decât în toată istoria profană. (Isaac Newton)
În Biblie sunt scrise multe, dar nimeni nu le ia în serios. (Harriet Beecher Stowe)
În ceasul acela, a zis Iisus mulţimilor: Ca la un tâlhar aţi ieşit cu săbii şi cu ciomege, ca să Mă prindeţi. În fiecare zi şedeam în templu şi învăţam şi n-aţi pus mâna pe Mine. Dar toate acestea s-au făcut ca să se
împlinească Scripturile proorocilor. Atunci toţi ucenicii, lăsându-L, au fugit. (Matei 26.55, 56)
Între coperţile unei singure cărţi, Biblia, sunt toate răspunsurile la toate problemele cu care ne confruntăm
azi – numai să le citim şi să le credem. (Ronald Reagan)
Între oamenii buni şi Dumnezeu există o prietenie, prin virtutea care-i uneşte. Am spus prietenie? E totuşi
un cuvânt destul de slab, mai potrivit ar fi termenul unire duhovnicească cu Dumnezeu, asemenea
legăturii dintre soţ şi soţie. La o aşa unire sunt chemaţi toţi oamenii, fiindcă aşa cum zice Scriptura,
suntem neam sfânt, neamul lui Dumnezeu şi al Celui Preaînalt prin harul Lui. Dacă nu voim să pierdem acest dar, trebuie să-l păzim prin sfinţenia vieţii noastre. (Seneca)
Mare întărire spre a nu păcătui este citirea Scripturilor. Mare prăpastie şi adâncă groapă este neştiinţa
Scripturilor. (Sfântul Epifanie, episcopul Ciprului)
Mila este toată Sciptura. (Alexandru Vlahuţă)
Nicio ştiinţă nu este la fel de bine atestată ca religia Bibliei! (Isaac Newton)
Nu zic despre voi toţi; căci Eu ştiu pe cei pe care i-am ales. Ci ca să se împlinească Scriptura: "Cel ce mănâncă pâinea cu Mine a ridicat călcâiul împotriva Mea". (Ioan 13.18)
Pentru că scris este în Scriptură: "Iată, pun în Sion Piatra din capul unghiului, aleasă, de mare preţ, şi cel ce
va crede în ea nu se va ruşina". Pentru voi, deci, care credeţi, (Piatra) este cinstea; iar pentru cei ce nu
cred, piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului, şi piatră de
poticnire şi stâncă de sminteală, de care se poticnesc, fiindcă n-au dat ascultare cuvântului, spre care au
şi fost puşi. (I Petru 2.6-8)
Prima şi probabil singura carte care merită să fie studiată de toţi este Biblia. Vorbesc în cunoştinţă de cauză:
Studiaţi Scripturile! (John Quincy Adams)
Sau te va ţine Biblia departe de păcat, sau păcatul te va ţine departe ce Biblie. (Jim Smith)
Sau vi se pare că Scriptura grăieşte în deşert? Duhul, care sălăşluieşte în noi, ne pofteşte spre zavistie? Nu,
ci dă mai mare har. Pentru aceea, zice: "Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriţi le dă
har". Supuneţi-vă deci lui Dumnezeu. Staţi împotriva diavolului şi el va fugi de la voi. (Iacob 4.5-7)
Să nu te înalţi întru inima ta pentru că înţelegi cele zise în Scripturi, ca să nu cazi cu mintea în duhul hulirii.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Şi El a început a zice către ei: Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta în urechile voastre. Şi toţi Îl încuviinţau
şi se mirau de cuvintele harului care ieşeau din gura Lui şi ziceau: Nu este, oare, Acesta fiul lui Iosif? Şi
El le-a zis: Cu adevărat Îmi veţi spune această pildă: Doctore, vindecă-te pe tine însuţi! Câte am auzit
că s-au făcut în Capernaum, fă şi aici în patria Ta. Şi le-a zis: Adevărat zic vouă că nici un prooroc nu
este bine primit în patria sa. (Luca 4.21-24)
Toate descoperirile omeneşti par să fi fost făcute cu scopul de a confirma din ce în ce mai puternic adevărurile conţinute în Sfintele Scripturi. (Astronomul William Herschel)
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Trebuie să citim Biblia aşa cum un tânăr citeşte scrisoarea de la iubita lui, bucurându-se la gândul că aceasta este scrisă pentru el. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Biciul este bun pentru cal, frâul pentru măgar, iar varga pentru spatele celor nebuni. Nu răspunde nebunului după
nebunia lui, ca să nu te asemeni şi tu cu el. Răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă
înţelept în ochii lui. (Solomon 26.3-5)
Biciul/ Atunci le-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus L-a biciuit şi L-a dat să fie răstignit. (Matei 27.26)
Că am pizmuit pe cei fără de lege, când vedeam pacea păcătoşilor. Că n-au necazuri până la moartea lor şi
tari sunt când lovesc ei. De osteneli omeneşti n-au parte şi cu oamenii nu sunt biciuiţi. (Psalmi 72.3-5)
De la iudei, de cinci ori am luat patruzeci de lovituri de bici fără una. De trei ori am fost bătut cu vergi; o dată
am fost bătut cu pietre; de trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine; o noapte şi o zi am petrecut în largul mării.
(II Corinteni 11.24, 25)
Feriţi-vă de oameni, căci vă vor da pe mâna sinedriştilor şi în sinagogile lor vă vor bate cu biciul.
(Matei 10.17)
Lovitura biciului face vânătaie, iar lovitura limbii frânge oasele. Mulţi au pierit de ascuţişul sabiei, dar mai
mulţi de uneltirile limbii. (Ecclesiasticul 28.18, 19)
Niciun om nu leapădă adevărul pentru o minciună. (Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful, când i s-a cerut să se
lepede de Hristos. A fost biciuit şi apoi decapitat)
Şi aţi uitat îndemnul care vă grăieşte ca unor fii: "Fiul meu, nu dispreţui certarea Domnului, nici nu te descuraja,
când eşti mustrat de El. Căci pe cine îl iubeşte Domnul îl ceartă, şi biciuieşte pe tot fiul pe care îl primeşte". Răbdaţi spre înţelepţire, Dumnezeu se poartă cu voi ca faţă de fii. Căci care este fiul pe care
tatăl său nu-l pedepseşte? (Evrei 12.5-7)
Şi strigând ei şi aruncând hainele şi azvârlind pulbere în aer, comandantul a poruncit să-l ducă în fortăreaţă,
spunând să-l ia la cercetare, cu biciul, ca să cunoască pentru care pricină strigau aşa împotriva lui. Şi
când l-au întins ca să-l biciuiască, Pavel a zis către sutaşul care era de faţă: Oare vă este îngăduit să
biciuiţi un cetăţean roman şi nejudecat? (Faptele Apostolilor 22.23-25)
Şi, făcându-Şi un bici din ştreanguri, i-a scos pe toţi afară din templu, şi oile şi boii, şi schimbătorilor le-a vărsat banii şi le-a răsturnat mesele. Şi celor ce vindeau porumbei le-a zis: Luaţi acestea de aici. Nu faceţi
casa Tatălui Meu casă de negustorie. Şi şi-au adus aminte ucenicii Lui că este scris: "Râvna casei Tale
mă mistuie". (Ioan 2.15-17)
Şi-L vor batjocori şi-L vor scuipa şi-L vor biciui şi-L vor omorî, dar după trei zile va învia. (Marcu 10.34)
Uleiul de bici este cel mai bun remediu împotriva crampelor de lene. (Poetul american Robert Frost)
Unde nu ajunge spada legii, ajunge biciul satirei. (Alexandr Sergheevici Puşkin)
Vei fi la adăpost de biciul bârfelii şi nu te vei teme de prăpăd când va veni. (Iov 5.21)
Binecuvântarea/ A Domnului este mântuirea şi peste poporul Tău, binecuvântarea Ta. (Psalmi 3.8)
Arta este mai presus de orice, o revelaţie, o binecuvântare şi o sfinţire a vieţii omeneşti.
(Michelangelo)
Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău. Şi de unde mie
aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu? (Luca 1.39-43)
Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc, binecuvântaţi-i şi nu-i blestemaţi. (Romani 12.14)
Ceea ce percepem drept încercări amare ale sorţii, adesea sunt binecuvântări deghizate.
(Oscar Wilde)
Dacă nu ai suferit niciodată, înseamnă că nu eşti binecuvântat. (Edgar Allan Poe)
Din aceeaşi gură ies binecuvântarea şi blestemul. Nu trebuie, fraţii mei, să fie acestea aşa. Oare
izvorul aruncă din aceeaşi vână, şi apa dulce şi pe cea amară? (Iacob 3.10, 11)
După aceea a zis Domnul către Avram: "Ieşi din pământul tău, din neamul tău şi din casa tatălui tău
şi vino în pământul pe care ţi-l voi arăta Eu. Şi Eu voi ridica din tine un popor mare, te voi binecuvânta, voi mări numele tău şi vei fi izvor de binecuvântare. Binecuvânta-voi pe cei ce te
vor binecuvânta, iar pe cei ce te vor blestema îi voi blestema; şi se vor binecuvânta întru tine
toate neamurile pământului". (Facerea 12.1-3)
Gândeşte-te să duci o viaţă binecredinciosă şi aşa crezând, te vei împărtăşi cu binecuvântarea care
alungă nu numai moartea, ci şi bolile din noi, căci venind Hristos în noi slăbeşte legea care stăpâneşte în mod sălbatic în mădularele trupului nostru, înviorează evlavia faţă de Dumnezeu şi omoară patimile, neţinând seama de păcatele în care ne aflăm, ci videcându-ne mai degrabă ca pe nişte

345/782
bolnavi. Căci întăreşte pe cel zdrobit, ridică pe cel căzut ca un păstor bun care-Şi pune sufletul
pentru oile Sale. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
Harul este ca un rai plin de binecuvântări; şi milostenia în veac rămâne. (Ecclesiasticul 40.19)
Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine şi binecuvântând, a frânt şi, dând ucenicilor, a zis: Luaţi,
mâncaţi, acesta este trupul Meu. Şi luând paharul şi mulţumind, le-a dat, zicând: Beţi dintru
acesta toţi, că acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre
iertarea păcatelor.(Matei 26.26-28)
Iată acum cartea neamului lui Adam. Când a făcut Dumnezeu pe Adam, l-a făcut după chipul lui
Dumnezeu. Bărbat şi femeie a făcut şi i-a binecuvântat şi le-a pus numele: Om, în ziua în care
i-a făcut. (Facerea 5.1, 2)
Liturghia este Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ. Binecuvântând împărăţia, preotul binecuvintează liturghia care urmează să se desfăşoare. (Mitropolitul Bartolomeu Anania)
Pomenirea celui drept este spre binecuvântare, iar numele celor nelegiuiţi va fi blestemat.
(Solomon 10.7)
Prin credinţa despre cele viitoare a binecuvântat Isaac pe Iacov şi pe Esau. (Evrei 11.20)
Răbdarea este o binecuvântare divină. Prin răbdare creştem, ne înălţăm şi ne mântuim. (Părintele
Dumitru Păduraru)
Şcoala să fie cu credinţă, politica cu cinste, oastea cu dragoste de ţară, statul cu binecuvântarea
lui Dumnezeu. (Episcopul Nicolae Velimirovici)
Şi a binecuvântat Dumnezeu pe Noe şi pe fiii lui şi le-a zis: "Naşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l stăpâniţi! (Facerea 9.1)
Şi aduceau la El copii, ca să-Şi pună mâinile peste ei, dar ucenicii certau pe cei ce-i aduceau. Iar
Iisus, văzând, S-a mâhnit şi le-a zis: Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca
aceştia este împărăţia lui Dumnezeu. Adevărat zic vouă: Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea. Şi, luându-i în braţe, i-a binecuvântat, punându-Şi mâinile
peste ei. (Marcu 10.13-16)
Şi celui sărac întinde-i mâna ta, ca binecuvântarea ta să fie desăvârşită. (Ecclesiasticul 7.34)
Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: "Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi; şi
stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietăţile ce
se mişcă pe pământ şi peste tot pământul!" (Facerea 1.28)
Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între femei. (Luca 1.28)
Şi le-a binecuvântat Dumnezeu şi a zis: "Prăsiţi-vă şi vă înmulţiţi şi umpleţi apele mărilor şi păsările să se înmulţească pe pământ! (Facerea 1.22)
Unul dă mereu şi se îmbogăţeşte, altul se zgârceşte afară din cale şi sărăceşte. Cel ce binecuvintează va fi îndestulat, iar cel ce blesteamă va fi blestemat. (Solomon 11.24, 25)
Binele desăvârşit nu constă numai în a se abţine cineva de la a face răul, ci şi de a-l gândi. (Scriitorul bisericesc
Metodiu de Olimp)
Binele e nevăzut, ca cele din cer; răul se vede, ca cele de pe pământ. (Sfântul Antonie cel Mare)
Binele este găsit de cel care caută binele şi îi place binelui să se uite la el, la cel care l-a găsit.
(Cuviosul Clement Alexandrinul)
Binele este rodul bine-credincioşiei şi al iubirii de virtute. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
Binele făcut la nevoie ţi-l răsplăteşte înzecit Dumnezeu când nici nu gândeşti. (Mircea Eliade)
Binele împlinit este pricină de alt bine. (Sfinţii Părinţi)
Binele nu este bine, dacă nu se face bine. (Sfântul Ioan Damaschin)
Binele nu este o simplă calitate etică sau aptitudine morală, ci un reflex al harului, o “rază arătătoare de
Dumnezeu”, o lucrare îndumnezeitoare care vine în om din Binele ultim, suprem, care este Dumnezeu.
(Calist Catafygiotul)
Binele nu face zgomot si zgomotul nu face bine. (Proverb)
Binele pe care omul îl doreşte, nu rămâne nelucrător în el, ci dumnezeiescul izvor, în oricine s-ar afla el, preface pe
cel ce s-a atins de el şi-i împărtăşeşte puterile Sale proprii. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Binele poate lua forma Răului, dar tot Bine rămâne şi face parte din planul creat de El pentru omenire. (Paulo
Coelho)
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Binele poate rezista înfrângerilor. Răul nu. (Rabindranath Tagore)
Binele, din punct de vedere moral, este tot ceea ce se potriveşte cu firea omenească. (Ioan Slavici)
Binele/ A face bine nu-i niciodată rău. (Sfinţii Părinţi)
A întrebat un frate pe Avva Pimen: De voi vedea greşala fratelui meu, bine este să o acopăr? Şi i-a
răspuns lui bătrânul: În orice ceas vom acoperi greşala fratelui nostru şi Dumnezeu o acoperă
pe a noastră, şi în orice ceas o arătăm pe a fratelui şi Dumnezeu o arată pe a noastră.
A întrebat un frate pe Avva Pimen: Mai bine este a vorbi sau a tăcea? I-a răspuns lui bătrânul: Cel ce
vorbeşte pentru Dumnezeu, bine face; şi cel ce tace pentru Dumnezeu, tot bine face.
A merge cu un prieten prin întuneric, este mult mai bine decât a merge singur prin lumină, pentru că un prieten
ştie să te asculte, poate să te ierte şi să te înţeleagă mai bine decât un necunoscut, atunci când îi greşeşti.
(Scriitoarea americană Helen Keller, născută oarbă şi surdă)
A nu face binele înseamnă a face răul. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
A răspunde agresiunii prin nonviolenţă e un act de voită indiferenţă, dar de indiferenţă bine practicată.
(Andrei Pleşu)
A răpunde la rău cu bine e dovadă de tărie şi superioritate. 10.16
Adevărata măsură după care se judecă orice putere: cât de bine a făcut pe lume, nu după cât zgomot a făcut.
(Alexandru Vlahuţă)
Adu-ţi aminte de cele trecute, nădăjduieşte în Domnul pentru cele viitoare, foloseşte spre bine cele prezente.
(Mitropolitul Filaret)
Am observat că tot timpul îndurarea aduce rezultate mai bune decât justiţia strictă. (Abraham Lincoln)
Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Cain: "Pentru ce te-ai întristat şi pentru ce s-a posomorât faţa ta?
Când faci bine, oare nu-ţi este faţa senină? Iar de nu faci bine, păcatul bate la uşă şi caută să te târască,
dar tu biruieşte-l!" (Facerea 4.6, 7)
Atunci Iov a răspuns şi a zis: "Ştiu bine că aşa este; căci cum ar putea un om să fie drept înaintea lui Dumnezeu? (Iov 9.1, 2)
Atunci tu vei înţelege dreptatea şi buna judecată, calea cea dreaptă şi toate potecile binelui. (Solomon 2.9)
Avva Pambo: Este bine să lauzi pe aproapele tău? Avva Pimen: Mai bine este să taci.
Avva Pimen către Avva Ammun: Dacă nu poti păzi tăcerea e mai bine să vorbeşti după cuvintele
bătrânilor, iar nu după cărţi.
Baza prudenţei constă în a înţelege bine ce e folositor şi ce e vătămător. (John Amos Comenius)
Bine este a învăţa, dacă cel ce învaţă şi face.(Sfântul Ignatie Teoforul)
Bine este să înaintezi în bine, puţin câte puţin. (Sfântul Vasile cel Mare)
Bine este, deci, frate a nu face răul nici cu gândul, iar de eşti ispitit, nevoieşte-te ca să nu faci cu lucrul.
(Patericul)
Bogaţii au sărăcit şi au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul, nu se vor lipsi de tot binele. (Psalmi 33.10)
Bunătatea este gândirea lui Dumnezeu înfăptuită de oameni. (Sfântul Ignatie Teoforul)
Calitate înseamnă să munceşti bine când nimeni nu te supraveghează. (Henry Ford)
Căci credinţa este binele concentrat înăuntru, iar binele este credinţa activată.(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Căci nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc, pe acela îl săvârşesc. (Romani 7.19)
Căci voi, care de multă vreme s-ar fi cuvenit să fiţi învăţători, aveţi iarăşi trebuinţă ca cineva să vă înveţe cele
dintâi începuturi ale cuvintelor lui Dumnezeu şi aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte, nu de hrană tare. Pentru
că oricine se hrăneşte cu lapte este nepriceput în cuvântul dreptăţii, de vreme ce este prunc. Iar hrana
tare este pentru cei desăvârşiţi, care au prin obişnuinţă simţurile învăţate să deosebească binele şi răul.
(Evrei 5.12-14)
Căldura din timpul rugăciunii poate declanşa şi patimi, dacă nu e bine controlată. 2.4
Când ne spovedim e bine să folosim săpunul pocăinţei şi izvorul lacrimilor. (Sfântul Macarie Egipteanul)
Când poţi să vezi atât de clar defectele altora, înseamnă că le ai. (Jules Renard)
Când vorbesc rău, să-i lăsăm să vorbească, şi noi să facem ce e bine. (Lorenzo de Medici)
Ce bine ar fi fost dacă aţi fi tăcut! Câtă înţelepciune ar fi fost din partea voastră! (Iov 13.5)
Ce se va întâmpla cu omul, când Dumnezeu îşi va întoarce pivirea Sa dreaptă asupra sufletului său şi nu va
găsi nimic bun întrânsul? Aduceţi-vă aminte ce-a păţit smochinul în care Domnul nu a găsit
niciun fel de rod. (Sfântul Tihon din Zadonsk)
Ceea ce are omul dumnezeiesc în el este putinţa de a face binele. (Sfântul Grigorie de Nazianz)
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Cei lipsiţi de judecată nu ştiu că au binele în mâna lor, până ce-l scapă. (Sofocle)
Cel ce cearcă toate şi reţine binele, va fugi pe urmă de tot răul. (Sfântul Marcu Ascetul)
Cel ce face binele şi caută răsplată, nu slujeşte lui Dumnezeu, ci voii sala. (Sfântul Marcu Ascetul)
Cel ce nu citeşte este mai bine educat decât cel ce citeşte doar ziare. (Thomas Jefferson)
Cel ce răsplăteşte cu rău pentru bine nu va vedea depărtându-se nenorocirea din casa lui. (Solomon 17.13)
Cel mai bine te învaţă cel care nu-ţi spune ce să gândeşti, ci cum să gândeşti. (Alan Gregg)
Cel mai frumos moment din viaţa unui om este atunci când reuşete să învingă răul în favoarea binelui.
(Pitagora)
Cele mai bune şi mai frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute, nici măcar atinse fizic. Ele trebuie simţite în
inimă, iar unul dintre ele este prietenia. (Scriitoarea americană Helen Keller, născută oarbă şi surdă)
Cele rele îşi primesc puterea una de alta; de asemenea şi cele bune cresc una prin alta şi pe cel părtaş de
ele îl mână şi mai mult înainte. (Sfântul Marcu Ascetul)
Celor ce sunt necăsătoriţi şi văduvelor le spun: Bine este pentru ei să rămână ca şi mine. Dacă însă nu pot să
se înfrâneze, să se căsătorească. Fiindcă mai bine este să se căsătorească, decât să ardă. Iar celor ce sunt
căsătoriţi, le poruncesc, nu eu, ci Domnul: Femeia să nu se despartă de bărbat! (I Corinteni 7.8-10)
Concentrează-te asupra unui singur lucru şi fă-l foarte, foarte bine; astfel, vei ajunge foarte, foarte departe.
(Kevin Systrom)
Conştiinţa este glasul lui Dumnezeu, care ne spune ce e bine şi ce e rău în noi. (Părintele Arsenie Boca)
Conştiinţa – lumina inteligenţei pentru a distinge binele de rău. (Confucius)
Conştiinţa este “pârâşul nostru”, care, “ne pârăşte” de pe acum şi, dacă ne împăcăm cu el, este bine. Iar împăcându-ne cu pârâşul acesta, ne împăcăm cu Dumnezeu. (Părintele Ilie Cleopa)
Corupţia nu răzbeşte mai bine decât cinstea. În mâna-ţi dreaptă poartă blânda pace, ca să impui invidiei
tăcere. (William Shakespeare)
Credinţa dă stabilitate şi sens vieţii lăuntrice. Omul credincios stă în preajma valorilor permanente, este bun
şi bogat. Când trece peste el o încercare a vieţii, nu se năruie, ci creşte. Omul credincios se aseamănă copiilor, râde cu lacrimi pe obraz. Încercările, necazurile, greutăţile prin care trece omul, în
momentul în care Îl află pe Hristos, sunt depăşite. (Ernest Bernea)
Cu cât te vei cunoaşte mai bine pe tine, cu atât vei fi mai modest şi vei căpăta o mai mare încredere în puterile tale. (Samuel Smiles)
Cum să pricinuieşti suferinţe celor care te invidiază? Să fii bine dispus. (Diogene din Sinope)
Dacă ai multe fapte bune, poţi uşor să-ţi acoperi cu ele păcatele; dar dacă eşti gol de fapte bune, fiecare
păcat îţi face o rană de moarte. Ca să nu se întâmple asta, să ne înarmăm cu fapte bune.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dacă am primit de la Dumnezeu cele bune, nu vom primi oare şi pe cele rele? 5.18
Dacă Dumnezeu nu există, agnosticul pierde prea puţin crezând în el şi câştigă la fel de puţin necrezând.
Dacă însă Dumnezeu există, agnosticul câştigă viaţa veşnică crezând în El şi pierde un bine infinit
dacă nu crede. (Pariul lui Blaise Pascal)
Dacă nu poţi sta lângă un om când îi este greu, nu ai dreptul să stai lângă el când îi este bine. (Paulo Coelho)
Dacă omul va ţine minte textul Sfintei Scripturi: “Din cuvintele tale te vei îndrepta, şi din cuvintele tale te vei
osândi”, atunci el se va hotărî ca mai bine să tacă. (Avva Pimen)
Dacă vezi pe cineva păcătuind, nu vorbi, nici nu judeca, nici nu-l urî pentru ca nu cumva să cazi şi tu în
acelaşi păcat. Zi mai bine: Eu sunt mai rău decât acesta. (Sfântul Efrem Sirul)
Dacă vom face ca mânia să asculte de raţiune, ea va fi un nerv al sufletului care îi dă un impuls pentru
săvârşirea faptelor bune. (Sfântul Vasile cel Mare)
Dacă vrem să schimbăm ceva în bine, trebuie să începem mai întâi cu noi. (Sfinţii Părinţi)
Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ţi aminte că ai primit cele bune ale tale în viaţa ta, şi Lazăr, asemenea, pe cele
rele; iar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuieşti. Şi peste toate acestea, între noi şi voi s-a întărit prăpastie mare, ca cei care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi.
(Luca 16.25, 26)
Darul cu care fiecare a fost înzestrat să-l aibă de la Dumnezeu, să-l înmulţească spre facerea de bine, aducând folos multora, căci nimeni nu este neîmpărtăşit de bunătatea lui Dumnezeu.
(Sfântul Vasile cel Mare)
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De aceea ne şi străduim ca, fie că petrecem în trup, fie că plecăm din el, să fim bineplăcuţi Lui. Pentru că noi
toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, ca să ia fiecare după cele
ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău. (II Corinteni 5.9, 10)
De atâta bine, uitase să mai facă rău. 1.10
De faci bine, să ştii cui faci, şi vei avea mulţumire pentru fapta ta bună. Fă bine celui binecredincios şi vei afla răsplătire, dacă nu de la el, de la Cel Preaînalt. Nu este bine pentru cel care pururea petrece în răutăţi
şi nu dă milostenie. Dă celui binecredincios, şi să nu ajutorezi pe cel păcătos. (Ecclesiasticul 12.1-4)
Decât să-ţi faci o fală din merite străine, cu bruma ta de bunuri te-ai mulţumi mai bine. (Phaedrus)
Delicateţea şi blândeţea armonizează foarte bine cu curajul. (Samuel Smiles)
Diavolul voieşte să facă rău, dar iese întotdeauna bine. 7.10
Dispreţuirea binelui este acelaşi lucru cu primirea răului. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Doar binele e cartea de indentitate a fiecărui creştin. (Părintele Dumitru Păduraru)
Dragostea să fie nefăţarnică. Urâţi răul, alipiţi-vă de bine. (Romani 12.9)
Dumnezeu ne pedepseşte, dorindu-ne tot binele. 5.18
E bine să îndurăm răul pricinuit nouă de alţii decât să provocăm noi rău altora (Sfântul Ioan Gură de Aur)
E bine să parcurgem propriul drum şi să ne mândrim ce el. (Lauren Bacall)
E mai bine să bei vin cu măsură, decât numai apă, dar cu mândrie. (Sfinţii Părinţi)
E mai bine să fie ţinuţi în frâu copiii prin sentimentul ruşinii şi prin îngăduinţă decât prin frică. (Terenţiu)
E mai bine să fii batjocorit de oameni decât de draci; dar cel plăcut lui Dumnezeu pe amândoi i-a biruit.
(Sfântul Marcu Ascetul)
E mai bine să fii liniştit decât fericit. (Proverb bengalez, care se referă la fericirea cea trecătoare din viaţa
aceasta, şi ea tot trecătoare)
E mai bine să mori din cauza proştilor decât să fii lăudat de ei. (Anton Pavlovici Cehov)
E mai bine să plângă copilul din cauza tatălui, iar nu tatăl din cauza copilului. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
E mai bine să taci din gură şi să-i laşi pe ceilalţi să creadă că eşti prost, decât să vorbeşti şi să înlături orice
îndoială. (Mark Twain)
E mai bine să taci şi să fii luat de prost decât să vorbeşti şi să confirmi că eşti. (Abraham Lincoln)
E mai bine să-ţi cunoşti duşmanul decât prietenul. (Proverb bolivian)
Educarea bine făcută trupului şi cumpătarea, nu produc dorinţe de neînfrânat. (Sfântul Vasile cel Mare)
El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci câinilor. Dar ea a zis: Da, Doamne, dar şi câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând, Iisus
i-a zis: O, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie după cum voieşti. Şi s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela.
(Matei 15.26-28)
Este bine să ne căutăm prieteni în rândul oamenilor virtuoşi. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Este de o mie de ori mai bine să fii optimist şi să te înşeli, decât să fii pesimist şi să ai dreptate. (Jack Penn)
Este mai bine să fii prost şi să cunoşti acest fapt, decât să fii prost şi să te crezi înţelept. (Buddha)
Este mult mai bine să dojeneşti decât, tăcând, să fierbi de mânie, şi cel care se mărturiseşte va fi apărat de
pagubă. (Ecclesiasticul 202.1, 2)
Este nevoie de multă înţelepciune pentru a înţelege diferenţa dintre bine şi rău. (Sfântul Grigorie Sinaitul)
Este o însuşire regească să faci bine şi să rămâi surd la insulte. (Antistene)
Este sădită în noi o lege naturală, care ne învaţă să ne apropiem de bine şi să ne depărtăm de cele
care ne fac rău. (Sfântul Vasile cel Mare)
Eu cred că Biblia este cel mai mare dar dat omului. Tot ce este mai bun de la Mântuitorul lumii ne este dat
prin intermediul acestei cărţi. (Abraham Lincoln)
Există doar un lucru bun, ştiinţa, şi doar unul rău, neştiinţa. (Socrate)
Fapta bună devine păcat atunci când este aflată de alţii. (Părintele Savatie Baştovoi)
Fă bine cât poţi de mult şi vorbeşte despre asta cât poţi de puţin. (Charles Dickens)
Fă ceva bun mereu, pentru ca diavolul să te găsescă întotdeauna ocupat. (Fericitul Ieronim)
Fereşte-te de rău şi fă bine, caută pacea şi o urmează pe ea. (Psalmi 33.13)
Fiecare faptă bună este o cruce. (Sfântul Marcu Ascetul)
Gloria este o băutură veninoasă care face bine numai dacă e luată în doze mici. (Honoré de Balzac)
Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea este veselă şi nevinovată şi drept vorbind, acesta-i
adevărul. (Ion Creangă)
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Iar cine va sminti pe unul dintr-aceştia mici care cred în Mine, mai bine i-ar fi lui să i se atârne de gât o
piatră de moară şi să fie afundat în adâncul mării. (Matei 18.6)
Iar Petru şi cei ce erau cu el erau îngreuiaţi de somn; şi deşteptându-se, au văzut slava Lui şi pe cei doi bărbaţi stând cu El. Şi când s-au despărţit ei de El, Petru a zis către Iisus: Învăţătorule, bine este ca noi să
fim aici şi să facem trei colibe: una Ţie, una lui Moise şi una lui Ilie, neştiind ce spune. Şi, pe când
vorbea el acestea, s-a făcut un nor şi i-a umbrit; şi ei s-au spăimântat când au intrat în nor. Şi glas
s-a făcut din nor, zicând: Acesta este Fiul Meu cel ales, de acesta să ascultaţi! (Luca 9.32-35)
Iubirea este o forţă care transformă şi face ca sufletul omului să fie mai bun. (Paulo Coelho)
Iubirea este sursa tuturor formelor de bine. (Părintele Dumitru Stăniloae)
Împărtăşania nu trebuie făcută des, nici rar, ci bine. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Împrejurarea este foarte importantă în acţiunile omeneşti, astfel încât ceea ce ar fi cel mai bine de făcut
acum, mâine ar fi zadarnic şi rău. (Axel Oxenstierna)
În firea omului stă să aleagă între bine şi rău. (Sfântul Macarie Egipteanul)
În lume există un singur bine şi un singur rău. Unicul bine este mântuirea, iar unicul rău este pierderea ei.
(Patericul)
În toate lucrurile, măsura e mai bună. (Homer)
În viaţa noastră nu trebuie să căutăm justificări sau motivări, ci trebuie să căutăm soluţii şi ajutor. Dacă
facem ceea ce este bine, să-I mulţumim lui Dumnezeu, iar dacă nu reuişm să facem binele,
să-I cerem în schimb ajutorul. (Părintele Alexandru Barna)
În vreme de necaz, ia seama la momeala plăcerii, căci întrucât alină necazul e bine primită.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Înainte de orice, fiţi buni; bunătatea îi dezarmează pe cei mai mulţi dintre oameni. (Henri Lacordaire)
Înmulţirea binelui în viaţa noastră poate duce la stârpirea răului. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Întâi ştim că Dumnezeu este începutul, mijlocul şi sfârşitul oricărui bine; iar binele este cu neputinţă să fie
crezut şi săvârşit altfel decât în Hristos Iisus şi Duhul Sfânt. (Sfântul Marcu Ascetul)
Înţelepciunea este mai de preţ decât armele de luptă; dar o singură greşeală nimiceşte mult bine.
(Ecclesiastul 9.18)
Îţi faci semnul crucii, să-l faci corect, nu repezit, schilodit, aşa ca să nu se ştie ce înseamnă, ci un semn al crucii adevărat, lent, mare, de la frunte la piept, de la un umăr la celălalt. Concentrează-te bine, adună-ţi toate
gândurile şi întreaga ta persoană în acest semn. Simţi cum te cuprinde în întregime? De ce? Este semnul
Universului şi este semnul mântuirii. Pe cruce Domnul nostru Iisus Hristos i-a mântuit pe oameni. El îl sfinţeşte pe om în întregime până la cea din urmă fibră a fiinţei sale. De aceea facem semnul crucii înainte de rugăciune, ca să ne ordoneze şi să ne adune, să ne cuprindă gândurile şi inima şi voinţa în Dumnezeu. După
rugăciune, ca să rămână în noi ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu, ca să ne apere de primejdii.
(Romano Guardini, 8.7)
Jertfa făcută în dragoste şi credinţă, asemenea rugăciunii, este cea bine primită, aduce ajutorul lui Dumnezeu,
ţine la un loc casele, înmulţeşte roadele, apără de primejdie şi ne apropie, o clipă mai devreme, de raiul în
care ne-a vrut Dumnezeu. De aceea, atunci când vrem ajutorul lui Dumnezeu, se cuvine să ne străduim şi
noi mult mai mult, şi prin efortul nostru, prin mâna noastră întinsă către Dumnezeu, să primim de la El ajutorul cel de Sus. Şi cum putem face acest lucru? Uitându-ne cu atenţie la cei din jur, făcând binele semenilor noştri şi, cu siguranţă, răsplata lui Dumnezeu nu se va lăsa aşteptată. (Profesorul Alexandru
Nemoianu)
La bine nu poţi respira de prieteni, la greu rămâi doar cu Dumnezeu! (Vladimir Ghika)
La orice lucru, cântăreşte bine şi începutul şi urmările lui. (Epictet)
Lauda de sine nu miroase a bine. (Proverb)
Lectura, iată învăţătura cea mai bună. (Alexandr Sergheevici Puşkin)
Libertatea vă conferă facultatea de a alege între bine şi rău, adică între datorie şi egoism. Educaţia este însă
aceea care vă învaţă să faceţi alegerea. (Giuseppe Mazzini)
Lumina care luminează în sfeşnicul cel sfânt, aşa este un chip frumos pe un trup bine împlinit.
(Eccelsiasticul 26.19)
Mai bine e să nu ştii bine decât să ştii rău. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Mai bine este să taci şi să fii, decât să vorbeşti şi să nu fii. (Sfântul Ignatie Teoforul)
Mai bine mai târziu decât niciodată. (Proverb)
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Mai bine o cruce dreaptă într-o zi, decât zece strâmbe într-un minut. (Sfântul Vasile cel Mare)
Mai bine o moarte demnă şi eroică, decât un triumf necinstit şi mârşav. (Giordano Bruno)
Mai bine o mustrarea de la Dumnezeu, decât un compliment de la diavol. (Teodor Burnar)
Mai bine să faci binele şi să te mândreşti, decât să faci răul şi să te smereşti. (Patericul)
Mai bine să înţelegi puţin decât să înţelegi greşit. (Benjamin Franklin)
Mai bine să mori în picioare decât să trăieşti în genunchi. (Emiliano Zapata)
Mai bine să pui răul înainte şi să laşi ce e mai bun ca o surpriză. (Jules Verne)
Mai bine să stai afară, decât să fii dat afară. (Mark Twain)
Mai bine să taci, decât să fii ecou. (Pitagora)
Mai bine sărac curat decât negustor încurcat. (Proverb)
Mai bun este necazul decât râsul, căci întristarea feţei este bună pentru inimă. (Ecclesiastul 7.3)
Mintea bine aşezată nu şovăie în hotărâre. (Publilius Syrus)
Neglijarea faptelor bune se pedepseşte deopotrivă ca şi săvârşirea celor rele. (Sfântul Vasile cel Mare)
Neştiinţa dă naştere întunericului, iar din pricina întunericului cădem în păcate pentru că ne este slăbită
vederea faţă de adevăr. Cunoştinţa este deci luminare; ea alungă neştiinţa şi ne dă puterea
de a vedea bine. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Nevoile, îngăduite de Dumnezeu pentru binele nostru.. 5.18
Nicio pasiune nu fură minţii toate puterile aşa de bine cum o face frica. (Edmund Burke)
Nicio ştiinţă nu este la fel de bine atestată ca religia Bibliei! (Isaac Newton)
Nimic nu este mai dulce pentru un copil decât mama. Da, copii, iubiţi-vă mama! Viaţa nu vă aduce nicio altă
dragoste care să facă atâta bine. (Euripide)
Nimic nu rezistă voinţei omului care ştie adevărul şi vrea binele. (Eliphas Levi)
Nimic nu te fereşte mai bine de plictiseală, care este flagelul vieţii omeneşti, decât bogăţia spirituală.
(Arthur Schopenhauer)
Nimic nu-l aseamănă pe om cu Dumnezeu, ca facerea de bine. 6.11
Noul Testament este cea mai bună carte care a fost sau va fi cunoscută în lume. (Charles Dickens)
Nu aduna bani, adună-te cu oameni buni! (Nikolai Gogol)
Nu e îndeajuns să ai o minte bună, scopul principal e să o foloseşti bine. (René Descartes)
Nu există decât un singur bine, acela de a făptui după cum îţi dictează conştiinţa. (Simone de Beauvoir)
Nu multul face binele, ci binele face multul. (Sfinţii Părinţi)
Nu trebuie să dai din buzunar, ci din suflet. (Sfinţii Părinţi)
Nu zăbovi a face bine celui ce are nevoie, când ai putinţa să-i ajuţi. (Solomon 3.27)
Nu-ţi dori să pari cel mai bun, ci să fii cel mai bun. (Eschil)
Numai în situaţii deosebit de grele, dar şi atunci numai cu învoirea lui Dumnezeu ca şi în cazul lui Iov, ispitele
îngăduite de Dumnezeu pot depăşi cu puţin puterile noastre. Dar şi în astfel de cazuri puterea
binelui biruieşte până la urmă, chiar dacă fizic nu ar părea evident, ca în cazul martirilor.
(Părintele Teodor Bodogae)
O soartă nefericită e mai de folos oamenilor decât o soartă fericită. Aceasta din urmă, totdeauna sub
masca fericirii, când se arată, minte. Cea dintâi este însă totdeauna adevărată, când se arată nestatornică prin schimbarea sa. Una înşeală, alta instruieşte. Una sub masca unor bunuri mincinoase
înlănţuie minţile celor ce se bucură de ea, cealaltă, prin cunoaşterea fericirii fragile, eliberează.
Astfel, pe una o vezi alergând de ici colo şi totdeuna uitând de sine, pe alta o vezi sobră, reţinută
şi prudentă în exercitarea adversităţii sale. În sfârşit, soarta fericită, prin mângâierile ei abate şi pe
cei slabi din calea adevăratului bine, cea nefericită adesea târăşte cu sila la adevăratele bunuri pe
cei rătăciţi. (Betius, scriitor bisericesc)
Omul acela e mai tare, care-şi cunoaşte mai bine slăbiciunile sale. (Barbu Ştefănescu Delavrancea)
Omul bine informat face cât o armată. (Napoleon Bonaparte)
Omul bine-crescut se îndestulează cu puţin şi în aşternutul său nu va gâfâi de prea multă mâncare.
(Ecclesiasticul 31.21)
Omul care este cu Dumnezeu, acela face numai bine şi cu el este tot binele, în timp ce omul fără
Dumnezeu face numai rău şi cu el este tot răul. (Sfântul Dimitrie al Rostovului)
Omul care şi-a rânduit cu bine postul, va putea să intre cu uşurinţă, dar şi cu evlavie, în cămara lui
Hristos. 10.7
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Omul milostiv îşi face bine sufletului său, pe când cel fără milă îşi chinuieşte trupul său. (Solomon 11.17)
Omul prudent îşi face bine lui însuşi, cel virtuos face bine oamenilor. (Voltaire)
Orice plănuire a ta să o începi cu Cel ce este începutul a tot binele, ca să fie după voia lui Dumnezeu
ceea ce ai de gând să faci. (Sfântul Marcu Ascetul)
Orice rău e şi spre bine. (Proverb)
Pe Dumnezeu L-am cunoscut mai bine printre lacrimi. (Victor Hugo)
Pentru a cunoaşte problema diavolului, trebuie mers mai adânc, la problema răului.
Acesta nu-şi are originea în diavol, ci într-o lipsă a binelui. 9.11
Pentru a face un rău nu este nevoie de mult efort, însă când vrei să săvârşeşti un bine este nevoie de voinţă,
dorinţă şi dreaptă socotinţă. (Părintele Dumitru Păduraru)
Pentru că noi toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, ca să ia fiecare după
cele ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău. (II Corinteni 5.10)
Pentru ce ai făcut răul şi n-ai făcut binele, suflete? Lacrimile celor pe care i-ai îndurerat se vor scula
asupra ta la Judecată. (Părintele Savatie Baştovoi)
Pentru vindecarea deprimării, Ziditorul tuturor şi Doctorul sufletelor, Dumnezeu, singurul care cunoaşte
bine rănile sufletului ne îndeamnă nu să rupem legăturile cu oamenii, ci să tăiem relele găsite în interior.
Deprimarea se vindecă prin cercetarea oamenilor evlavioşi. (Sfântul Ioan Casian)
Platon este prietenul meu, Aristotel este prietenul meu, dar cel mai bun prieten al meu este adevărul.
(Isaac Newton)
Pot dărui creierilor mei altceva mai bun decât alcool. Băutura este pentru creier ceea ce este nisipul pentru
rulmenţii unei maşinării. (Thomas Alva Edison)
Primeşte împletirea celor bune şi a celor rele, cu gând egal şi Dumnezeu va netezi neegalităţile dintre
lucruri. (Sfântul Marcu Ascetul)
Primul pas spre bine este acela de a nu face rău. (Benjamin Franklin)
Prin credinţă, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a ales mai bine să pătimească cu poporul lui Dumnezeu, decât să aibă dulceaţa cea trecătoare a păcatului, socotind că batjocorirea pentru Hristos este mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, fiindcă se uita la răsplătire.
(Evrei 11.24-26)
Profesorul mediocru spune. Profesorul bun explică şi demonstrează. Profesorul perfect inspiră.
(William George Ward)
Răsplătirea răului cu bine. 10.16
Răul este lipsa binelui, aşa cum întunericul este lipsa luminii. (Sfântul Ioan Damaschin)
Răzbunarea cea mai cruntă este când duşmanul tău e silit a recunoaşte că eşti bun şi dânsul e rău.
(Bogdan Peticeicu Haşdeu)
Să nu amânăm niciodată săvârşirea faptelor bune, ca să nu fim întâmpinaţi cu întrebarea Sfântului
Ambrozie al Milanului: “De ce amâi pentru ziua de mâine?”, şi apoi cu mustrarea lui: “Poţi să
lucrezi şi azi, fiindcă s-ar putea s-o pierzi pe cea de azi, şi pe cea de mâine să n-o mai apuci. Nici
pierderea unei singure ore nu înseamnă o pagubă mică. Chiar şi o singură oră este o parte din viaţă”.
(Părintele Narcis Stupcanu, la emisiunea “Cuvântul care zideşte”)
Să nu încetăm de a face binele, căci vom secera la timpul său, dacă nu ne vom lenevi. (Galateni 6.9)
Să nu ne socotim mai mici pentru că nu facem minuni. N-am avea niciun câştig de-am face minuni, după cum
nu pierdem nimic dacă nu facem, dacă ducem o viaţă virtuoasă. Dacă facem minuni, noi suntem datornicii lui Dumnezeu. Dacă însă ducem o viaţă virtuoasă, plină de fapte bune, atunci Dumnezeu ne este
dator. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Sărmana făptură omenească! E capabilă de toate relele, dar în ea se găseşte şi comoara binelui.
(Mihail Sadoveanu)
Săvârşirea la timp a faptelor bune constituie cel mai mare bine al vieţii omeneşti. Este cu adevărat singurul
bine, bucurie neîntreruptă pe care ţi-o dau faptele bune. Căci împlinirea poruncilor bucură întru
nădejde pe făcătorul faptelor bune. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Săvârşeşte tu mai întâi fapte bune şi aşa treci la purtarea de grijă a celorlalţi. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Se cuvine ca atunci când ne aflăm în dureri să ne rugăm pentru întelegerea bolii noastre, pentru
suportarea cu răbdare şi pentru izbăvirea de ea dacă aşa este voia sfântă a lui Dumnezeu. Este
bine, de asemenea, să cerem şi altora să se roage pentru noi şi în special preoţilor, pentru că mult

352/782
poate rugăciunea stăruitoare a dreptului, aşa cum putem citi în Epistola Sobornicească a Sfântului
Apostol Iacob. (Sfântul Ioan de Kronstadt)
Se pare aşadar că oamenii sunt mult mai predispuşi să se răzbune decât să facă o faptă bună.
(Baruch Spinoza)
Sfinţenia nu are formule sau, pentru a spune mai bine, ea le are pe toate. (Scriitorul francez Georges
Bernanos)
Sufletul este fiinţă înţelegătoare şi raţională având ca putere mintea, ca mişcare - cugetarea, iar ca efect înţelegerea. De aceea tot ce facem se datorează fiecăruia în parte. Fiecare dintre noi este înzestrat cu
aceste puteri prin care poate să decidă asupra hotărârilor pe care le ia. Însă el, omul, poate să aleagă bine sau poate să aleagă rău, iar asta depinde tot de sufletul său, mai exact de simţurile sufletului
său, deoarece, potrivit spuselor Sfântului Macarie Egipteanul, dacă cele cinci simţuri ale sufletului şi
anume inteligenţa, cunoaşterea, discernământul, răbdarea şi mila primesc harul cel de sus şi sfinţirea
duhului sunt cu adevărat fecioare înţelepte, iar dacă se mărginesc la firea lor sunt cu adevărat fecioare neînţelepte şi fiice ale acestei lumi. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Sunt trei cărări ale binelui: să săvârşeşti binele prin faptă, prin cuget şi prin cuvânt. (Origen)
Suprema înţelepciune este de a distinge binele de rău. (Socrate)
Şi a făcut Domnul Dumnezeu să răsară din pământ tot soiul de pomi, plăcuţi la vedere şi cu roade bune de
mâncat; iar în mijlocul raiului era pomul vieţii şi pomul cunoştinţei binelui şi răului. (Facerea 2.9)
Şi a zis Isaia: "Ascultaţi voi cei din casa lui David! Nu vă ajunge să obosiţi pe oameni, de veniţi să obosiţi
şi pe Dumnezeul meu? Pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn: Iată, Fecioara va lua în pântece
şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel. El se va hrăni cu lapte şi cu miere până în vremea
când va şti să arunce răul şi să aleagă binele. (Isaia 7.13-15)
Şi de ai făcut lucruri bune, nu te lăuda. (Neagoe Basarab)
Şi iată un om având mâna uscată. Şi L-au întrebat, zicând: Cade-se, oare, a vindeca sâmbăta? Ca să-L învinuiască. El le-a zis: Cine va fi între voi omul care va avea o oaie şi, de va cădea ea sâmbăta în
groapă, nu o va apuca şi o va scoate? Cu cât se deosebeşte omul de oaie! De aceea se cade
a face bine sâmbăta. (Matei 12.10-12)
Şi nu numai atât, ci ne lăudăm şi în suferinţe, bine ştiind că suferinţa aduce răbdare, şi răbdarea încercare, şi
încercarea nădejde Iar nădejdea nu ruşinează pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile
noastre, prin Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă. (Romani 5.3-5)
Şovăiala nu e bună în nimic, ci doar în mânie. (Publilius Syrus)
Tăcerea este o virtute a femeilor şi o onoare lipsită de primejdii pentru tineri, iar cuvântul unui bătrân este
un bine. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Tocmai aceasta costituie adevăratul bine: Să priveşti mereu numai spre bine întru Iisus Hristos,
Domnul nostru. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Un om, în general, are două motive pentru a face un lucru. Unul care sună bine şi unul real.
(John Pierpoint Morgan)
Un singur lucru e de invidiat şi de laudă, şi anume binele cel netrecător. Acesta constă în a fi în cinste înaintea lui Dumnezeu, pe când bunurile omeneşti sunt nestatornice şi mai înşelătoare decât visurile.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Uneori, când inventezi, faci şi greşeli. E cel mai bine să le recunoşti imediat şi să mergi mai departe îmbunătăţindu-ţi inovaţiile. (Steve Jobs)
Va veni vremea când fizicienii ne vor învăţa să-L cunoaştem mai bine pe Dumnezeu. (Patriarhul Daniel)
Vai de cei ce zic răului bine şi binelui rău; care numesc lumina întuneric şi întunericul lumină; care socotesc
amarul dulce şi dulcele amar! (Isaia 5.20)
Viaţa nu-i niciodată chiar atât de bună, dar nici chiar atât de rea pe cât pare. (Guy de Maupassant)
Virtutea este suveranul bine. Ştiinţa, onorurile, bogăţia sunt bunuri false, care trebuie dispreţuite. (Diogene
din Sinope, citat de Sfântul Vasile cel Mare) Epictet îl socotea pe Diogene model de înţelepciune
şi omul cel mai apropiat de desăvârşire.
Zis-a Amma: Bine este a nu te mânia. De ce urăşti pe omul care te-a mâhnit? Nu el ţi-a făcut nedreptate,
ci diavolul. Urăşte boala, nu pe cel bolnav.
Zis-a Avva Arsenie: Odihneşte pe părintele tău, ca după ce va merge către Domnul, să se roage
pentru tine şi ţie bine îţi va fi.
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Zis-a Avva Xantie: Tâlharul pe cruce era şi cu un cuvânt s-a îndreptat, iar Iuda apostol împreună era
numărat şi într-o noapte a pierdut toată osteneala, coborându-se din cer în iad. Drept aceea, nimeni
făcând bine să nu se fălească, fiindcă toţi cei ce au nădăjduit în sineşi au căzut.
Zis-a un bătrân: Fiilor, bine e să-l saturi pe cel sărac şi flămând, şi aşa să posteşti!
Biserica calvină 10.1
Biserica catolică 7.2, 9.16, 10.1
Biserica depăşeşte pe toate celelalte şi nu este nimic asemenea sau egal cu ea. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Biserica e ca o mamă care naşte fii. (Sfinţii Părinţi)
Biserica e tinda raiului. (Sfinţii Părinţi)
Biserica este antecamera Împărăţiei lui Dumnezeu. (Sfântul Nicolae Cabasila)
Biserica este cerul pământean în care Dumnezeu din Cerul de Sus locuieşte şi se preumblă.
(Sfântul Gherman, patriarhul Constantinopolului)
Biserica este inima lumii, chiar dacă lumea nu-şi cunoaşte inima. (Mitropolitul George Khodr,
citat de teologul Olivier Clément)
Biserica este laboratorul învierii. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Biserica este locul unde sunt salvaţi cei condamnaţi la moarte. (Sfântul Efrem Sirul)
Biserica este singurul loc unde cineva îmi vorbeşte fără să fiu nevoit să-i răspund. (Charles de Gaulle)
Biserica este una singură, care se extinde prin dezvoltarea sa îmbrăţişând mulţimea credinciosilor.
(Sfântul Ciprian al Cartaginei)
Biserica ne învaţă că uneori popoare întregi sunt călăuzite de un fals Hristos, care le aruncă în sminteală. 8.19
Biserica Ortodoxă este maica spirituală a neamului românesc, care a născut unitatea limbii şi unitatea etnică a poporului, fiind păstrătoarea elementului latin, care a stabilit şi a unificat limba noastră într-un mod atât de
admirabil, încât suntem singurul popor fără dialecte propriu-zise. (Mihai Eminescu)
Biserica protestantă 10.1
Biserica, trupul lui Hristos 5.12
Biserica/ Acolo unde este biserica, acolo este cea mai sigură casă a cugetului nostru.
(Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Ca să ştii, dacă zăbovesc, cum trebuie să petreci în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului
celui viu, stâlp şi temelie a adevărului. (I Timotei 3.15)
Căci dacă nu ştie cineva să-şi rânduiască propria lui casă, cum va purta grijă de Biserica lui Dumnezeu?
Episcopul să nu fie de curând botezat, ca nu cumva, trufindu-se, să cadă în osânda diavolului.
(I Timotei 3.5, 6)
Căci eu sunt cel mai mic dintre apostoli, care nu sunt vrednic să mă numesc apostol, pentru că am prigonit
Biserica lui Dumnezeu. Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt; şi harul Lui care este în mine
n-a fost în zadar, ci m-am ostenit mai mult decât ei toţi. Dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este
cu mine. (I Corinteni 15.9, 10)
Cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor: Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul
vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu. (Apocalipsa 2.7)
Cine doreşte Biserica, pe Hristos Îl doreşte. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Cine nu ţine postul Bisericii, ajunge să ţină postul doctorului. (Sfântul Vasile cel Mare, medic de profesie)
Civilizaţia cucereşte, Biserica sfinţeşte. (Părintele Arsenie Papacioc)
Cuvântul adună Biserica pentru a se întrupa în ea. (Teologul Alexander Schmemann)
Dacă Biserica are un punct de vedere, noi trebuie să ne unim cu punctul de vedere al Bisericii.
(Părintele Teofil Pârâian)
Dacă Dumnezeu există, şi eu cred, câştig viaţa veşnică, supunându-mă Bisericii. Dacă Dumnezeu nu există, nu am pierdut nimic. (Blaise Pascal)
Dacă în lume este mai întâi viaţa şi apoi moartea, în Biserica lui Hristos este întâi moartea şi apoi viaţa.
(Fericitul Augustin)
Dacă orice credinţă mântuieşte, atunci jertfa lui Hristos este fără rost. Dacă orice interpretare a Bibliei este
corectă, atunci toată istoria Bisericii este o absurditate. (Părintele Constantin Necula)
De ce în închisori se află mai mulţi bărbaţi decât femei? Pentru că în Biserică se află mai multe femei decât
bărbaţi. (Mitropolitul Antonie Plămădeală)
Diavolul, după ce secole de-a rândul s-a luptat să scoată Biserica din lume, fără să reuşească, acum se
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luptă să bage duhul lumii în Biserică. (Părintele Porfirie)
Duhul Sfânt este arhitectul Bisericii. (Sfântul Vasile cel Mare)
Era frumoasă vremea când casele erau biserici, faţă de acum, când bisericile sunt case. (Sfântul Ioan
Gură de Aur)
Eu pe câţi îi iubesc îi mustru şi îi pedepsesc; sârguieşte dar şi te pocăieşte. Iată, stau la uşă şi bat; de va auzi
cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine. Celui ce biruieşte îi voi
da să şadă cu Mine pe scaunul Meu, precum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui.
Cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor. (Apocalipsa 3.19-22)
Există o singură Biserică adevărată, aceea care este cu adevărat veche, în care potrivit planului lui
Dumnezeu sunt adunati drepţii pentru că există un singur Dumnezeu şi un singur Domn. De aceea,
se cuvine laudă Bisericii pentru singularitatea ei, fiind o copie a principiului unic. Biserica cea Una
este moştenitoarea Celui care prin fire este Unic şi pe această Biserică se silesc ereziile s-o împartă
în multe biserici. Spunem deci că numai Biserica Veche şi Universală este una şi în ce priveşte fiinţa
ei, si în ceea ce priveşte începutul ei, şi în ceea ce priveşte superioritatea ei.
(Cuviosul Clement Alexandrinul)
Eu, Iisus, am trimis pe îngerul Meu ca să mărturisească vouă acestea, cu privire la Biserici. Eu sunt rădăcina şi odrasla lui David, steaua care străluceşte dimineaţa. (Apocalipsa 22.16)
Familia este icoana Bisericii. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Iar îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: Acestea zice Cel ce este Amin, martorul cel credincios şi adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu: Ştiu faptele tale; că nu eşti nici rece, nici fierbinte. O, de ai fi rece
sau fierbinte! Astfel, fiindcă eşti căldicel - nici fierbinte, nici rece - am să te vărs din gura Mea.
(Apocalipsa 3.14-16)
În afara bisericii nu este mântuire. (Sfântul Ciprian al Cartaginei)
În biserică trebuie să stăm cu toată evlavia, pentru ca nu cumva să ne înmulţim păcatele, în loc să le
scădem. (Mitropolitul Filaret)
Înjurăturile sunt ca procesiunile cu icoane, care se întorc totdeauna la biserica de unde au pornit.
(Arthur Schopenhauer)
Întreg consumismul, care mişcă mecanismul economic global, speculează chiar aceste slăbiciuni
ale omului, pe care părinţii bisericii le numesc patimi. 8.20
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor. Şi viaţa veacului ce va să vie. Amin! (Crezul, partea finală 12.11)
Ne aflăm la biserică pentru partea aceea nevăzută din noi, care nu se sfârşeşte odată cu lumea aceasta.
(Sfinţii Părinţi)
Nimeni din cei ce vin la biserică să nu târască cu el grijile lumeşti, pentru ca atunci când se întoarce acasă
să ia cu el răsplata vrednică de ostenelile sale. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nimic nu este mai puternic decât Biserica, o, omule! Opreşte războiul împotriva Bisericii, pentru a nu-ţi
distruge puterile tale. Nu transpune acest război până în ceruri. Dacă te vei lupta cu un om, ori îl vei învinge, ori te va învinge. Dacă însă te lupţi cu Biserica, îţi va fi cu neputinţă să învingi, întrucât
Dumnezeu este mai puternic decât toţi. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nimic nu poate sfâşia trupul Bisericii atât de mult ca mândria. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Noi devenim cu adevărat fii ai lui Dumnezeu, numai prin unirea cu Hristos, în Biserica Sa.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Noi şi biserica 10.1
Nu fiţi piatră de poticnire nici iudeilor, nici elinilor, nici Bisericii lui Dumnezeu, precum şi eu plac tuturor în
toate, necăutând folosul meu, ci pe al celor mulţi, ca să se mântuiască. (I Corinteni 10.32)
Nu-i suficient să fii botezat în Biserică, ci trebuie să devii mădular viu al lui Hristos. (Sadhu Sundar Singh,
un vestit hindus convertit la creştinism în secolul trecut)
Oare nu-i biserica mama celor orfani? (Honoré de Balzac)
Oricâte lucruri materiale am avea în jurul nostru, ele sunt trecătoare, nu le luăm cu noi în viaţa veşnică; ci în
viaţa veşnică luăm doar lumina credinţei şi a faptelor bune, a rugăciunii, a pocăinţei, a ceea ce am trăit
ca legătură cu Dumnezeu, care S-a imprimat în sufletul omului. Orice cuvânt bun, orice gând bun, orice
faptă bună lasă în sufletul nostru o lumină; după cum gândul rău, cuvântul rău şi faptea rea lasă în suflet
pată sau pete de întuneric. Când trecem dincolo, când se desparte sufletul de trup şi se prezintă în faţa
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lui Dumnezeu, el este luminos dacă s-a întâlnit des cu Dumnezeu în rugăciune şi în fapte bune, sufletul,
sau întunecat. De aceea Mântuitorul spune: “Dacă ochiul tău va fi curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar
dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat.” Sfinţii Părinţi ai Bisericii au interpretat acest
<<ochi sufletesc>, de care vorbeşte Evanghelia (Matei 6.22-33), ca fiind conştiinţa omului, care-l ajută să distingă, să deosebească între bine şi rău, între întuneric şi lumină, între păcat şi sfinţenie. Dacă
această conştiinţă este luminată de credinţă, atunci omul se luminează, sufletul lui se îmbracă în lumină.
(Patriarhul Daniel)
Patria este biserica noastră vremelnică, aşa cum biserica este patria noastră eternă. (Henri Lacordaire)
Prezenţa la biserică. 4.2
Prin vocaţia sa, prin cunoştinţele sale teologice, a reuşit să se impună în Franţa ca una dintre principalele
voci ale Ortodoxiei. Mai mult decât atât, a reuşit, prin implicarea sa în dialogul dintre Biserica Ortodoxă şi cea Catolică, să „facă cunoscute Ortodoxia Orientală în Franţa şi mesajul Occidentului în Biserica de Răsărit“, cum mărturisea Jean-François Colosimo, profesor şi coleg cu Olivier Clément
la Institutul „St. Serge“ din Paris. (Ziarul Lumina din 23.12.2014)
Rugăciunea face pe om Biserică a lui Dumnezeu, dar şi preot al Lui, căci şi Hristos însuşi se află în sufletul
care se roagă împreună cu Duhul Sfânt, care se roagă cu suspine negrăite în noi sau se întipăreşte în
eul nostru în rugăciune, pentru că biserica nu este numai locul unde se roagă omul, ci şi locul unde se
află Hristos. (Părintele Dumitru Stăniloae)
Şi binevestind cetăţii aceleia şi făcând ucenici mulţi, s-au înapoiat la Listra, la Iconiu şi la Antiohia, întărind
sufletele ucenicilor, îndemnându-i să stăruie în credinţă şi (arătându-le) că prin multe suferinţe trebuie să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu. Şi hirotonindu-le preoţi în fiecare biserică, rugându-se cu
postiri, i-au încredinţat pe ei Domnului în Care crezuseră. (Faptele Apostolilor 14.21-23)
Şi El este capul trupului, al Bisericii; El este începutul, întâiul născut din morţi, ca să fie El cel dintâi întru
toate. (Coloseni 1.18)
Şi Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui. Şi
îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor şi orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi orice vei
dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri. (Matei 16.18, 19)
Şi Saul pustiia Biserica, intrând prin case şi, târând pe bărbaţi şi pe femei, îi preda la temniţă.
(Faptele Apostolilor 8.3)
Taina celor şapte stele, pe care le-ai văzut în dreapta Mea, şi a celor şapte sfeşnice de aur este: Cele şapte
stele sunt îngerii celor şapte Biserici, iar sfeşnicele cele şapte sunt şapte Biserici. (Apocalipsa 1.20)
Tendinţa scolastică de abordare şi analiză a slujbelor bisericeşti experiată de teologii zilelor noastre şi lipsa
de trăire din timpul Sfintei Liturghii a credincioşlor constituie probleme grave cu care ne confruntăm
în momentul de faţă şi care necesită un răspuns adecvat. Ne îndreptăm atenţia asupra unui mare teolog
contemporan care, cu toate că a predat teologie liturgică întrega sa viaţă, a reuşit, în egală măsură, să îşi
păstreze şi trăirea duhovnicească: părintele Alexander Schmemann. (Părintele Adrian Agachi, autorul
articolului “După această <<Liturghie a înălţării>>, se întorceau în lume”,
publicat în ziarul Lumina din 30.10.2014)
Trupul poate să supravieţuiscă şi fără carne şi toate celelalte. Problema pleacă tot din mintea noastră;
acolo se petrec dorinţele de a mânca de frupt în zi de post şi tot acolo se găsesc şi argumentele pentru
care am fi îndreptăţiţi să nu postim. Aşa dar, să ne cercetăm fiecare şi să vedem ceea ce putem face şi
ce nu. Efectele postului nu se pot simţi imediat. Uneori e nevoie de 40 de zile, alteori , ca în cazul proorocului Ilie, trei ani şi şase luni, sau poate o viaţă întreagă. Cert este faptul că postul ne face mai înţelepţi, ne poate arăta pregătiţi pentru toate ispitele şi valurile vieţii. Alte roade pe care le dobândim în
urma postului sunt tainice. În fiecare biserică îngerii înscriu pe cei care postesc. Ia aminte, dar, ca nu
cumva din pricina unei mici plăceri, ce ţi-o dau bucatele, să suferi paguba de a nu fi înscris de înger,
fugind dinaintea celui care înrolează ostaşi. Este mai mică primejdia când un soldat aruncă pavăza şi
fuge, decât atunci când un creştin aruncă postul, arma cea tare şi puternică. (Sfântul Vasile cel Mare)
Un gând frumos poate fi ca o biserică în care omul îşi odihneşte sufletul. (Regina Maria a României)
Unde este Biserica, acolo este cea mai sigură casă a cugetului tău. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor. (Matei 18.20)
Venirea noastră la biserică într-un număr mare este o dovadă a sănătăţii sufletului nostru. După cum
foamea este un semn de sănătate trupească, tot aşa şi dorul de cuvintele dumnezeieşti este cel mai
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mare semn de sănătate sufletească. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Blestemul politicos 10.3
Boala este încălcarea legilor naturii. (Charles Simmons)
Boala este un mod de a te întâlni cu Dumnezeu. (Sfinţii Părinţi)
Boala/ Aici este boala cea mai gravă pentru oameni, când vor să vindece răul prin rău. (Sofocle)
Arta medicinii constă în a amuza pacientul în timp ce natura vindecă boala. (Voltaire)
Bolile sufletului sunt mult mai periculoase şi mai numeroase decât cele ale trupului. (Cicero)
Bolnavul avea nevoie de vindecare, robul avea nevoie de eliberare, iar cel muritor avea nevoie de
înviere şi de viaţă veşnică. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia proorocul, care zice: "Acesta neputinţele noastre a luat şi
bolile noastre le-a purtat". (Matei 8.17)
Cauza bolilor: desfrânarea. Medicamentul: înfrânarea. (Părintele Arsenie Boca)
Cădem uşor în deznădejde din pricina bolilor sau altor neplăceri. 9.14
Coborârea Fiului lui Dumnezeu este singurul leac al bolii noastre. Prin iconomie, singurul doctor înţelept
al sufletelor noastre, primind în Sine pătimirile noastre, a vindecat boala tuturor.
(Leonţiu de Bizanţ, unul dintre marii scriitori bisericeşti)
Chemând la Sine pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat lor putere asupra duhurilor celor necurate, ca să
le scoată şi să tămăduiască orice boală şi orice neputinţă. (Matei 10.1)
Domnul să-l ajute pe el pe patul durerii lui; în aşternutul bolii lui să-l întărească pe el. (Psalmi 40.3)
Dragostea este cea mai sănătoasă boală. (Euripide)
Dumnezeu nu comunică la nivel de superficial cu omul, ci la nivelul adâncului, la rădăcină. Ori boala, oricare
ar fi ea, nu distruge adâncul. (Episcopul ortodox Antonie Blum din Londra; formaţia lui de bază: medic.)
Fiecare om este autorul propriei sale sănătăţi sau boli. (Buddha)
Gândeşte-te să duci o viaţă binecredinciosă şi aşa crezând, te vei împărtăşi cu binecuvântarea care alungă nu
numai moartea, ci şi bolile din noi, căci venind Hristos în noi slăbeşte legea care stăpâneşte în mod sălbatic
în mădularele trupului nostru, înviorează evlavia faţă de Dumnezeu şi omoară patimile, neţinând seama de
păcatele în care ne aflăm, ci videcându-ne mai degrabă ca pe nişte bolnavi. Căci întăreşte pe cel zdrobit,
ridică pe cel căzut ca un păstor bun care-Şi pune sufletul pentru oile Sale. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
Imaginaţia poate să producă boli în om – şi poate să le şi vindece. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog şi
filosof elveţian)
Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru handicapurile mele, căci prin ele am ajuns la mine însămi, la El, şi am putut
să dau la iveală opera mea. [Scriitoarea americană Helen Keller (1880-1968). Când avea 19 luni, a rămas fără auz şi văz, în urma unei boli, pierzându-şi apoi şi capacitatea de a vorbi. Cinci ani mai târziu şia început educaţia cu Anne Sullivan, care a învăţat-o numele obiectelor prin apăsarea în palmă a alfabetului surdo-muţilor. În cele din urmă, Keller a învăţat să citească şi să scrie în alfabetul Braille.
A scris mai multe cărţi, printre care şi Povestea vieţii mele.]
În acestea zăceau mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, aşteptând mişcarea apei. (Ioan 5.3)
În trândăvie zace o deznădejde permanentă. (Thomas Carlyle)
Lupta contra egoismului cere o metodă mai savantă decât lupta contra tifosului sau holerei. (Alexis Carrel,
medic chirurg şi biolog francez)
Mai înainte ca să vorbeşti, învaţă, şi mai înainte de boală te îngrijeşte. (Ecclesiasticul 18.19)
Mai înainte de boală smereşte-te, şi în vremea păcatelor arată întoarcere. (Ecclesiasticul 18.21)
Marea asceză înseamnă a răbda bolile şi a aduce cântări de mulţumire lui Dumnezeu. (Amma Sincletica)
Minciuna este o boală pe care o videcă adevărul. (Proverb arab)
Ne-am îmbolnăvit prin păcat, să ne vindecăm prin pocăinţă. 6.9
Nebunul scoate ochii cu dojenile lui şi darul celui pizmaş face ochii să lăcrimeze. Mai înainte ca să vorbeşti,
învaţă, şi mai înainte de boală te îngrijeşte. (Ecclesiasticul 18.18)
Nefericirea este cancerul trupului şi nebunia minţii. (Valeria Mahok)
Nu te teme a cerceta pe bolnavi că pentru aceste fapte vei câştiga iubirea. În tot ce faci adu-ţi aminte de
sfârşitul tău şi nu vei păcătui niciodată. (Ecclesiasticul 7.37, 38)
Patimile sunt bolile sufletului. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Progresul tehnologic este ca un topor în mâinile unui criminal patologic. (Albert Einstein)
Prostia din născare, leac în lume nu are; ea este o urâcioasă boală, ce nu se vindecă în şcoale, ba nici în
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spitale. (Ion Creangă)
Raiul este plin de canceroşi care n-au cârtit. (Sfântul Cuviosul Paisie de la Neamţ)
Rugăciunea lui Iezechia, regele lui Iuda, când a căzut bolnav şi s-a tămăduit de boala lui: (Isaia 38.9)
Sănătatea nu este doar absenţa bolii. (Hannah Green)
Sănătatea nu este preţuită până când nu apare boala. (Thomas Fuller)
Se cuvine ca atunci când ne aflăm în dureri să ne rugăm pentru întelegerea bolii noastre, pentru suportarea
cu răbdare şi pentru izbăvirea de ea dacă aşa este voia sfântă a lui Dumnezeu. Este bine, de asemenea,
să cerem şi altora să se roage pentru noi şi în special preoţilor, pentru că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului, aşa cum putem citi în Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iacob.
(Sfântul Ioan de Kronstadt)
Sfântul Vasile cel Mare îmbrăţişa pe cei leproşi, care erau găzduiţi în aşezămâtul creat de el, într-un spital
special pentru leproşi, fără să aibă teamă că lepra se va muta la el, adică se va îmbolnăvi şi el de
lepră. (Patriarhul Daniel)
Superficialitatea e o boală naţională, de aceea nu progresăm. (George Călinescu)
Şi a rânduit pe cei doisprezece, pe care i-a numit apostoli, ca să fie cu El şi să-i trimită să propovăduiască, şi
să aibă putere să vindece bolile şi să alunge demonii. (Marcu 3.14, 15)
Şi auzind El, a zis: Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. (Matei 9.12)
Şi chemând pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere şi stăpânire peste toţi demonii şi să vindece bolile. Şi i-a trimis să propovăduiască împărăţia lui Dumnezeu şi să vindece pe cei bolnavi. (Luca 9.1, 2)
Şi oriunde intra în sate sau în cetăţi sau în sătuleţe, puneau la răspântii pe cei bolnavi, şi-L rugau să le îngăduie să se atingă măcar de poala hainei Sale. Şi câţi se atingeau de El se vindecau. (Marcu 6.56)
Toate problemele din lume – exploatarea copiilor, corupţia – sunt simptome ale unei maladii spirituale: lipsa
de comunicare. (Tenzin Gyatso)
Toţi au nevoie de Tine, chiar cei ce nu ştiu. Cei ce nu ştiu, mai amarnic decât cei ce ştiu. Flămândul îşi închipuie că umblă după pâine, dar îi este foame de Tine. Însetatul crede că vrea să bea apă, dar îi este sete
de Tine. Bolnavul se mângâie că râvneşte sănătate, dar boala lui nu-i dă nicio şansă. În momentul în
care Îl găsesc pe Hristos, toate îşi găsesc rezolvare. (Giovanni Papini)
Zis-a Amma: Bine este a nu te mânia. De ce urăşti pe omul care te-a mâhnit? Nu el ţi-a făcut nedreptate,
ci diavolul. Urăşte boala, nu pe cel bolnav.
Bogăţia cuiva slujeşte la răscumpărarea lui; cel sărac nu se teme nici chiar de ameninţare. (Solomon 13.8)
Bogăţia e făcută să slujească, nu să conducă. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Bogăţia/ Adu-ţi aminte că, după scurtă vreme, ori bogăţia te va lăsa, ori tu vei lăsa bogăţia. (Mitropolitul Filaret)
Auzind Iisus i-a zis: Încă una îţi lipseşte: Vinde toate câte ai şi le împarte săracilor şi vei avea comoară în
ceruri; şi vino de urmează Mie. Iar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat.
(Luca 18.22, 23)
Averea este fericirea celor săraci cu duhul. (Jules Renard)
Bogat nu este cel care adună mult, ci acela care dăruieşte mult. (Sfântul Vasile cel Mare)
Bogaţii au sărăcit şi au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul, nu se vor lipsi de tot binele.
(Psalmi 33.10)
Bogaţii procură săracilor mijloace pentru hrană, iar săracii mijloace pentru mântuirea lor.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Care om, îndestulat cu hrană îmbelşugată şi trăit într-o necontenită desfătare, a primit vreun har duhovnicesc? (Sfântul Vasile cel Mare)
Când bogăţia lui va fi la culme, tulburarea îl va apuca deodată şi toate loviturile nenorocirii vor cădea în
capul lui. (Iov 20.22)
Cea mai mare bogăţie dintre toate este să te mulţumeşti cu ceea ce ai. (Epicur, citat de Cuviosul
Clement Alexandrinul)
Cel care Îl vede pe Dumnezeu în lucrările Sale şi crede în El văzându-le, acela este cu adevărat bogat.
(Paracelsus, alchimist, medic, astrolog şi filosof elveţian)
Cel încet la mânie este bogat în înţelepciune, iar cel ce se mânie degrabă îşi dă pe faţă nebunia.
(Solomon 14.29)
Comorile dobândite cu limbă mincinoasă sunt deşertăciune trecătoare şi laţuri ale morţii. (Solomon 21.6)
Credinţa dă stabilitate şi sens vieţii lăuntrice. Omul credincios stă în preajma valorilor permanente, este
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bun şi bogat. Când trece peste el o încercare a vieţii, nu se năruie, ci creşte. Omul credincios se
aseamănă copiilor, râde cu lacrimi pe obraz. Încercările, necazurile, greutăţile prin care trece
omul, în momentul în care Îl află pe Hristos, sunt depăşite. (Ernest Bernea)
Dacă nu vei căuta să te dai în vânt după cuvinte, vei fi la bătrâneţe o comoară de înţelepciune. (Platon)
Dacă toată bogăţia unui om se află în mintea sa, nimeni nu va putea să i-o fure. (Benjamin Franklin)
Dacă ţi-ai pierdut averea, n-ai pierdut nimic. Dacă ţi-ai pierdut sănătatea, ai pierdut ceva, dar dacă ţi-ai
pierdut speranţa şi curajul, totul e pierdut. (Predicatorul american Norman Vincent Peale)
Dar grijile veacului şi înşelăciunea bogăţiei şi poftele după celelalte, pătrunzând în ei, înăbuşă cuvântul
şi îl fac neroditor. (Marcu 4.19)
Din pricina banilor, mulţi au păcătuit şi cine caută să se îmbogăţească îşi întoarce ochiul de la dreptate.
(Ecclesiasticul 27.1)
Dumnezeiasca Scriptură nu vorbeşte în zadar şi la întâmplare, ci chiar o silabă, chiar un semn are ascuns
în el comoara. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dumnezeu nu pedepseşte bogăţia, ci neomenia. (Sfântul Vasile cel Mare)
E mare bogăţie să te mulţumeşti cu puţin. (Ioan Slavici)
Fericirea nu depinde de ce eşti sau de ce ai, ci doar de ceea ce gândeşti. Mulţumirea aduce fericire chiar şi
săracului, iar nemulţumirea aduce sărăcie chiar şi bogatului. Viitorul vine către noi bucăţică după bucăţică, puţin câte puţin. Nu ştim niciodată ce ne aşteaptă, dar dacă păstrăm o atitudine pozitivă, va fi
mereu loc pentru o nouă şansă şi vom putea fi mulţumiţi. (Confucius)
Fii curat cu inima şi bogat cu duhul. (Din Epistola lui Barnaba)
Fiind deci neamul lui Dumnezeu, nu trebuie să socotim că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite de meşteşugul şi de iscusinţa omului. (Faptele Apostolilor 17.29)
Fraţilor, prea-săturarea este maica desfrânării, iar postul şi înfrânarea este bogăţia sufletului. (Patericul)
Gradometrul cultural al popoarelor e literatura, căci ea reprezintă averea sufletească a lor.
(Geoge Coşbuc)
Iar Iisus, privind la el cu dragoste, i-a zis: Un lucru îţi mai lipseşte: Mergi, vinde tot ce ai, dă săracilor şi vei
avea comoară în cer; şi apoi, luând crucea, vino şi urmează Mie. (Marcu 10.21)
Iar trei lucruri a urât sufletul meu şi foarte m-am scârbit de viaţa lor: Săracul trufaş, bogatul mincinos şi bătrânul desfrânat şi lipsit de înţelepciune. În tinereţile tale n-ai adunat, şi cum vei afla la bătrâneţile tale?
(Ecclesiasticul 25.3-5)
Iubeşte sărăcia lu Hristos, ca să te îmbogăţeşti cu dumnezeirea Lui. 2.9
În fiecare om Dumnezeu a ascuns o comoară. Să săpăm adânc pentru a o putea descoperi.
(Părintele Dumitru Păduraru)
Înţelepciunea depăşeşte orice avere. (Sofocle)
Înţeleptul totdeauna este bogat, dar rareori bogatul este înţelept. (Thales)
Învăţându-l pe altul îl faci mai bogat, fără ca tu să devii mai sărac. (Proverb indian)
La nimic nu foloseşte bogăţia în ziua mâniei; numai dreptatea izbăveşte de moarte. (Solomon 11.4)
Mai bun este puţinul celui drept, decât bogăţia multă a păcătoşilor. (Psalmi 36.16)
Mai uşor se mântuieşte bogatul harnic, drept şi milostiv decât săracul cârcotaş. (Părintele Ilie Cleopa)
Majoritatea persoanelor îşi irosesc sănătatea pentru a face avere apoi pentru a o avea înapoi.
(A. J. Reb Materi)
Mama reprezintă o adevărată comoară. (Anne Brontë)
Mâna leneşilor pricinuieşte sărăcie, iar mâna celor înţelepţi adună avuţii. (Solomon 10.4)
Meditează mai des asupra morţii, şi nu vei mai dori nici cinste, nici slavă, nici bogăţie, nici alte întâietăţi şi
plăceri lumeşti. (Ignatie, episcopul Caucazului)
Mita e-n stare să pătrundă orişiunde în ţara aceasta, pentru mită capetele cele mai de sus ale administraţiei
vând sângele şi averea unei generaţii. (Mihai Eminescu)
Mulţi şi-au părăsit avutul pentru Hristos. (Sfântul Ioan Casian)
Nimic nu te fereşte mai bine de plictiseală, care este flagelul vieţii omeneşti, decât bogăţia spirituală.
(Arthur Schopenhauer)
Nu dori nimic şi vei fi omul cel mai bogat din lume. (Miguel de Cervantes)
Nu întârzia a te întoarce la Domnul şi nu amâna din zi în zi. Că fără de veste va izbucni mânia Domnului şi
în vremea răzbunării vei fi dat pieirii. Nu te încrede în avuţiile câştigate pe nedrept, că nimic nu-ţi
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vor folosi în ziua judecăţii. (Psalmi 5.8-10)
Nu nădăjduiţi spre nedreptate şi spre jefuire nu poftiţi; bogăţia de ar curge nu vă lipiţi inima de ea.
(Psalmi 61.10)
Nu te încrede în avuţiile câştigate pe nedrept, că nimic nu-ţi vor folosi în ziua judecăţii.
(Ecclesiasticul 5.10)
Nu te osteni să ajungi bogat; nu-ţi pune iscusinţa ta în aceasta. (Solomon 23.4)
Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde molia şi rugina le strică şi unde furii le sapă şi le fură. Ci adunaţi-vă
comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă şi nu le fură.
(Matei 6.19, 20)
O mare avere este o mare robie. (Proverb englezesc)
O, adâncul bogăţiei şi al înţelepciunii şi al ştiinţei lui Dumnezeu! Cât sunt de necercetate judecăţile Lui şi
cât sunt de nepătrunse căile Lui! (Romani 11.33)
Omul bogat este înţelept în ochii lui, dar cel sărac şi priceput îl dovedeşte cu mintea. (Solomon 28.11)
Ori faci avere în lumea aceasta, ori în cealaltă; cale de mijloc nu există. (Stendhal)
Pacea e mai de preţ decât orice avere. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Peştera în care ţi-e frică să intri acunde comoara pe care o cauţi. (Joseph Campbell)
Podoaba voastră să nu fie cea din afară: împletirea părului, podoabele de aur şi îmbrăcarea hainelor
scumpe, ci să fie omul cel tainic al inimii, întru nestricăcioasa podoabă a duhului blând şi liniştit,
care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. (I Petru 3.3, 4)
Pentru ca să supravieţuieşti trebuie să munceşti. Dar ca să te îmbogăţeşti trebuie să inventezi ceva.
(Alphonse Karr)
Preferă să ai un nume bun decât bogăţie. Este greu de purtat o faimă rea şi este greu să scapi de ea.
(Hesiod)
Prietenul credincios este acoperământ tare; şi cel ce l-a aflat pe el aflat-a comoară. (Ecclesiasticul 6.14)
Prin credinţă, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a ales mai bine să pătimească cu poporul lui Dumnezeu, decât să aibă dulceaţa cea trecătoare a păcatului, socotind că batjocorirea pentru Hristos este mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, fiindcă se uita la răsplătire.
(Evrei 11.24-26)
Robul pântecelui socoteşte cu ce mâncăruri va sărbători praznicul, pe când robul Domnului, cu ce daruri
se va îmbogăţi. (Sfântul Ioan Casian)
Rodul umilinţei şi a temerii de Dumnezeu sunt: bogăţia, mărirea şi viaţa. (Solomon 22.4)
Sănătatea e comoara cea mai preţioasă şi cea mai uşor de pierdut; totuşi cel mai prost păzită.
(Emile Augier)
Sănătatea este o comoară pe care puţini ştiu să o păzească, deşi aproape toţi se nasc cu ea. (Hipocrate)
Săracii care se iubesc sunt bogaţi. (Oscar Wilde)
Săracul este dispreţuit chiar şi de prietenul lui, pe când prietenii celui bogat sunt fără de număr.
(Solomon 14.20)
Sărăcia nu-i răpeşte nimănui nobleţea, însă bogăţia da. (Boccaccio)
Sărmana făptură omenească! E capabilă de toate relele, dar în ea se găseşte şi comoara binelui.
(Mihail Sadoveanu)
Stă la pândă în ascuns cu cei bogaţi ca să ucidă pe cel nevinovat; ochii lui spre cel sărac privesc.
(Psalmi 9.28)
Sunteţi orbiţi de aurul din casele celor bogaţi? Vedeţi ceea ce au, dar nu vedeţi şi ceea ce le lipseşte.
(Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Şi a zis către ei: Vedeţi şi păziţi-vă de toată lăcomia, căci viaţa cuiva nu stă în prisosul avuţiilor sale.
(Luca 2.15)
Şi cele semănate între spini sunt cei ce ascultă cuvântul, dar grijile veacului şi înşelăciunea bogăţiei şi poftele după celelalte, pătrunzând în ei, înăbuşă cuvântul şi îl fac neroditor. (Marcu 4.18, 19)
Timpul tău, orele pe care le petreci pe pământ, reprezintă cea mai importantă avere a ta. Este ireparabil
şi de neînlocuit. (Herbert Harris)
Un mormânt scump este imaginea unei averi prefăcute în piatră. (Anaxagora)
Un nume (bun) este mai de preţ decât bogăţia; cinstea este mai preţioasă decât argintul şi decât aurul.
Bogatul şi săracul se întâlnesc unul cu altul; dar Cine i-a făcut este Domnul. (Solomon 22.1, 2)
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Un om bogat, care asupreşte pe cei săraci, e ca ploaia care trânteşte tot la pământ, iar pâinea nu se face.
(Solomon 28.3)
Un surâs nu costă nimic, dar produce mult / El îi îmbogăţeşte pe cei ce-l primesc / Fără a-i sărăci pe cei
care îl dăruiesc / El nu durează decât o clipă / Dar uneori amintirea lui e eternă / Nimeni nu e atât de bogat încât să nu se lipsească de el / Dar nici atât de sărac încât să nu-l merite / El crează fericirea în cămin, / El e semnul sublim al prieteniei. / Un surâs dă odihnă celui celui obosit, / Dă curaj celor deznădăjduiţi / Nu poate fi cumpărat, împrumutat sau furat / Pentru că e ceva care nu are valoare / Decât în momentul când este dăruit. / Şi dacă vreodată întâlniţi o persoană / Care nu mai ştie cum cum să aibă un
surâs / Fiţi generos, dăruiţi-l pe al vostru, / Căci nimeni nu are atâta nevoie de un surâs / Precum acela
care nu-l poate da altora. (Mahatma Gandhi, poezia Surâsul)
Unde-ţi este comoara, acolo-ţi este şi inima. 1.4
Unii se dau drept bogaţi şi n-au nimic, alţii trec drept săraci, cu toate că au multe averi. (Solomon 13.7)
Unui om bogat i-a rodit din belsug ţarina. Şi el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n-am unde să adun
roadele mele? Şi a zis: Aceasta voi face: Voi strica jitniţele mele şi mai mari le voi zidi şi voi strânge
acolo tot grâul şi bunătăţile mele. …. Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această noapte vor cere de
la tine sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi? Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună comori
sieşi şi nu se îmbogăţeşte în Dumnezeu. (Luca 12.16-21)
Unul dă mereu şi se îmbogăţeşte, altul se zgârceşte afară din cale şi sărăceşte. Cel ce binecuvintează va
fi îndestulat, iar cel ce blesteamă va fi blestemat. (Solomon 11.24, 25)
Urâtă este trufaşului smerenia; tot aşa şi bogatului îi este urât săracul. Pe bogat, când se clatină, îl reazimă
prietenii; iar cel sărac, când cade, este respins de prietenii săi. (Ecclesiasticul 13.23, 24)
Virtutea este suveranul bine. Ştiinţa, onorurile, bogăţia sunt bunuri false, care trebuie dispreţuite.
(Diogene din Sinope, citat de Sfântul Vasile cel Mare) Epictet îl socotea pe Diogene model de
înţelepciune şi omul cel mai apropiat de desăvârşire.
Zis-a lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai lipseşte? Iisus i-a zis: Dacă voieşti
să fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor şi vei avea comoară în cer; după aceea, vino
şi urmează-Mi. Ci, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuţii.
(Matei 19.20-22)
Botezul lui Ioan de unde a fost? Din cer sau de la oameni? Iar ei cugetau întru sine, zicând: De vom zice: Din cer, ne
va spune: De ce, dar, n-aţi crezut lui? Iar de vom zice: De la oameni, ne temem de popor, fiindcă toţi îl
socotesc pe Ioan de prooroc. Şi răspunzând ei lui Iisus, au zis: Nu ştim. Zis-a lor şi El: Nici Eu nu vă
spun cu ce putere fac acestea. (Matei 21.25-27)
Botezul lui Ioan era îndepărtarea de păcat. Botezul creştin este unire cu Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)
Botezul/ Căci dacă nu ştie cineva să-şi rânduiască propria lui casă, cum va purta grijă de Biserica lui Dumnezeu?
Episcopul să nu fie de curând botezat, ca nu cumva, trufindu-se, să cadă în osânda diavolului.
(I Timotei 3.5, 6)
Căci Hristos nu m-a trimis ca să botez, ci să binevestesc, dar nu cu înţelepciunea cuvântului, ca să nu
rămână zadarnică crucea lui Hristos. (I Corinteni 1.17)
Cei care nu primesc botezul, nu pot ieşi din necurăţia păcatului primar săvârşit de Adam si Eva. 9.6
Dar văzând Ioan pe mulţi din farisei şi saduchei venind la botez, le-a zis: Pui de vipere, cine v-a arătat să fugiţi de mânia ce va să fie? (Matei 3.7)
Eu unul vă botez cu apă spre pocăinţă, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine; Lui nu sunt
vrednic să-I duc încălţămintea; Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc. (Matei 3.11)
Foc am venit să arunc pe pământ şi cât aş vrea să fie acum aprins! Şi cu botez am a Mă boteza, şi câtă
nerăbdare am până ce se va îndeplini! (Luca 12.49, 50)
Hristos nu S-a făcut cunoscut când S-a născut, ci când S-a botezat. (Sfântul Vasile cel Mare)
Iar această mântuire prin apă închipuia botezul, care vă mântuieşte astăzi şi pe voi, nu ca ştergere a necurăţiei trupului, ci ca deschiderea cugetului bun către Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos, Care, după
ce S-a suit la cer, este de-a dreapta lui Dumnezeu, şi se supun Lui îngerii şi stăpâniile şi puterile.
(I Petru 3.21, 22)
Iar un oarecare Anania, bărbat evlavios, după Lege, mărturisit de toţi iudeii care locuiau în Damasc, venind
la mine şi stând alături, mi-a zis: Frate Saule, vezi iarăşi! Şi eu în ceasul acela l-am văzut. Iar el a zis:
Dumnezeul părinţilor noştri te-a ales de mai înainte pe tine ca să cunoşti voia Lui şi să vezi pe Cel Drept
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şi să auzi glas din gura Lui; că martor vei fi Lui, în faţa tuturor oamenilor, despre cele ce ai văzut şi auzit.
Şi acum de ce zăboveşti? Sculându-te, botează-te şi spală-ţi păcatele, chemând numele Lui.
(Faptele Apostolilor 22.12-16)
Ioan însă Îl oprea, zicând: Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine? (Matei 3.14)
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor. Şi viaţa veacului ce va să vie. Amin! (Crezul, partea finală
12.11)
Nu-i suficient să fii botezat în Biserică, ci trebuie să devii mădular viu al lui Hristos. (Sadhu Sundar Singh,
un vestit hindus convertit la creştinism în secolul trecut)
Şi au venit la El Iacov şi Ioan, fiii lui Zevedeu, zicându-I: Învăţătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de
la Tine. Iar El le-a zis: Ce voiţi să vă fac? Iar ei I-au zis: Dă-ne nouă să şedem unul de-a dreapta Ta, şi
altul de-a stânga Ta, întru slava Ta. Dar Iisus le-a răspuns: Nu ştiţi ce cereţi! Puteţi să beţi paharul pe
care îl beau Eu sau să vă botezaţi cu botezul cu care Mă botez Eu? Iar ei I-au zis: Putem. Şi Iisus le-a
zis: Paharul pe care Eu îl beau îl veţi bea, şi cu botezul cu care Eu mă botez vă veţi boteza. Dar a şedea de-a dreapta Mea, sau de-a stânga Mea, nu este al Meu a da, ci celor pentru care s-a pregătit.
(Marcu 10.35-40)
Şi cu botez am a Mă boteza, şi câtă nerăbdare am până ce se va îndeplini! (Luca 12.50)
Şi tot poporul auzind, şi vameşii s-au încredinţat de dreptatea lui Dumnezeu, botezându-se cu botezul lui
Ioan. (Luca 7.29)
Taina botezului 9.6
Taina botezului este îmbrăcarea în moarte, în moartea lui Hristos, pentru a învia cu El. 11.13
Braţele/ Acest chip avea capul de aur curat, pieptul şi braţele de argint, pântecele şi coapsele de aramă, pulpele de
fier, iar picioarele o parte de fier şi o parte de lut. Tu priveai şi iată o piatră desprinsă, nu de mână, a lovit chipul peste picioarele de fier şi de lut şi le-a sfărâmat. Atunci au fost sfărâmate în acelaşi timp fierul,
lutul, arama, argintul şi aurul şi au ajuns ca pleava de pe arie vara şi vântul le-a luat cu sine fără ca să
se găsească locul lor; iar piatra care a lovit chipul a crescut munte mare şi a umplut tot pământul.
(Daniel 2.31-34)
Că braţele păcătoşilor se vor zdrobi, iar Domnul întăreşte pe cei drepţi. (Psalmi 36.17)
Cu mână tare şi cu braţ înalt, că în veac este mila Lui. (Psalmi 135.12)
Dacă nu ştii să ierţi, rămâi în braţele satanei. 10.4
Dar un tânăr cu numele Eutihie, şezând pe fereastră, pe când Pavel ţinea lungul său cuvânt, a adormit adânc
şi, doborât de somn, a căzut jos de la catul al treilea, şi l-au ridicat mort. Iar Pavel, coborându-se, s-a
plecat peste el şi, luându-l în braţe, a zis: Nu vă tulburaţi, căci sufletul lui este în el.
(Faptele Apostolilor 20.9, 10)
Făcut-a tărie cu braţul Său, risipit-a pe cei mândri în cugetul inimii lor. (Luca 1.51)
Rugăciunea este braţul cu care omul apucă puterea iubirii divine. (Ellen G. White)
Şi aduceau la El copii, ca să-Şi pună mâinile peste ei, dar ucenicii certau pe cei ce-i aduceau. Iar Iisus, văzând, S-a mâhnit şi le-a zis: Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu. Adevărat zic vouă: Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un copil nu va intra
în ea. Şi, luându-i în braţe, i-a binecuvântat, punându-Şi mâinile peste ei. (Marcu 10.13-16)
Şi din îndemnul Duhului a venit la templu; şi când părinţii au adus înăuntru pe Pruncul Iisus, ca să facă pentru
El după obiceiul Legii, el L-a primit în braţele sale şi a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis: Acum slobozeşte pe robul Tău, după cuvântul Tău, în pace, că ochii mei văzură mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău Israel.
(Luca 2.27-32)
Zdrobeşte braţul celui păcătos şi rău, păcatul lui va fi căutat şi nu se va afla. (Psalmi 9.35)
Brazda/ Adapă brazdele lui, înmulţeşte roadele lui şi se vor bucura de picături de ploaie, răsărind. (Psalmi 64.11)
Ca o brazdă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitu-s-au oasele lor lângă iad. (Psalmi 40.7)
Durerea taie în suflet brazdele prin care curge apoi izvorul viu al harului dumnezeiesc. (Nicolae Iorga)
Ei spun vorbe deşarte, jură strâmb, încheie legăminte şi prefac dreptatea în otravă; judecata va creşte pe
brazdele câmpului! (Osea 10.4)
Fiule! Nu semăna pe brazdele nedreptăţii, ca să nu seceri de pe ele cu şapte părţi mai mult.
(Ecclesiasticul 7.3)
În Galaad au săvârşit închinări la idoli, în Ghilgal au jertfit demonilor. Jertfelnicele lor să fie dărâmate – gră-
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mezi de pietre pe brazdele ogorului! (Osea 12.12)
Nu cumva ogoarele mele cer răzbunare împotriva mea şi brazdele lor sunt prididite de lacrimi? (Iov 31.38)
Bucuria e semnul libertăţii. 11.19
Bucuria este întotdeauna legată de dragoste. 11.19
Bucuria este starea de spirit normală a omului. Cu cât dezvoltarea intelectuală şi morală a omului este mai ridicată,
cu atât omul este mai liber şi viaţa îi dă mai multă satisfacţie. (Anton Pavlovici Cehov)
Bucuria morţii 7.6
Bucuria nu este în lucruri, ci în noi. (Richard Wagner)
Bucuria rugăciunii 3.4
Bucuria şi durerea noastră măsoară rău orele: prima le face secunde, cealaltă secole. (Victor Hugo)
Bucuria trebuie să existe, chiar şi în întristări. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Bucuria/ Admiraţia este suprema bucurie a înţelegerii. (Albert Camus)
Ardoarea în rugăciune vine de la propia voinţă, pe când bucuria vine de la har.(Sfântul Macarie Egipteanul)
Atunci când cineva voieşte să-şi rânduiască viaţa după voia lui Dumnezeu, se bucură de atâta ajutor de
Sus, încât i se împlineşte tot ceea ce voieşte. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng. (Romani 12.15)
Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă fiţi răbdători; la rugăciune stăruiţi. (Romani 12.12)
Bucuraţi-vă pururea. Rugaţi-vă neîncetat. Daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu,
întru Hristos Iisus, pentru voi. (I Tesaloniceni 5.16-18)
Bucurie se face în cer pentru un păcătos care se căieşte. 11.1
Când a întors Domnul robia Sionului ne-am umplut de mângâiere. Atunci s-a umplut de bucurie gura noastră şi limba noastră de veselie; atunci se zicea între neamuri: "Mari lucruri a făcut Domnul cu ei!"
(Psalmi 125.1, 2)
Când eşti în pace şi nu ai altă luptă, atunci mai mult te smereşte, ca nu cumva bucurie străină intrând,
să ne lăudăm şi să fim daţi la război. Că de multe ori Dumnezeu pentru neputinţele noastre,
nu ne lasă să fim daţi spre luptă, ca să nu pierim. (Avva Visarion)
Când te afli în lărgime să nu te bucuri şi când te afli în necazuri să nu te întristezi şi să nu le socoteşti pe
acestea ca străine de calea lui Dumnezeu, căci pe calea Lui se umblă din veac şi din neam în neam,
prin cruce şi moarte. (Sfântul Isaac Sirul)
Copile, eu mă bucur de succesele tale, cum mă bucur de succesele mele! (Părintele Serafim Popescu,
citat de părintele Teofil Pârâin, căruia i-a adresat aceste cuvinte)
Dacă ispita plăcerii trebuie respinsă, ispita durerii trebuie acceptată. Ispita plăcerii aduce plăcere
simţurilor şi întristare sufletului, iar încercarea, adică ispita durerii, aduce întristare simţirii şi bucurie
sufletului. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Dacă ştii să te bucuri de viaţă, nu-ţi este greu să păstrezi sentimentul de uimire. (Ray Bradbury)
Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se
bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. (I Corinteni 13.5-7)
Dumnezeu ne trimite darurile cu o bucurie mai mare decât cea cu care le primim noi.
(Sfântul Grigorie de Nazianz)
Durerea din timpul rugăciunii se preface în bucurie şi astfel mai facem un pas către mântuire. 11.9
Duşmanii noştri se bucură, bat din palme şi se veselesc atunci când, din pricina mulţimii necazurilor, ne pierdem nădejdea, nu mai putem judeca şi renunţăm să ducem mai departe lupta. (Sfântul Vasile cel Mare)
Fericirea nu stă în bani; stă în bucuria realizărilor, în emoţia efortului creativ. (Franklin D. Roosevelt)
Iar plecând ele în grabă de la mormânt, cu frică şi cu bucurie mare au alergat să vestească ucenicilor Lui.
(Matei 28.8)
Iată, v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii, şi peste toată puterea vrăjmaşului, şi nimic nu
vă va vătăma. Dar nu vă bucuraţi de aceasta, că duhurile vi se pleacă, ci vă bucuraţi că numele
voastre sunt scrise în ceruri. (Luca 10.19, 20)
Ironia este veselia gândirii şi bucuria înţelepciunii. (Anatole France)
În credinţă ne întâlnim cu Dumnezeu şi trăim cu El. Răsplata imediată a acestei trăiri este o bucurie sfântă,
religioasă. E bucuria unui dor împlinit, bucuria vederii fiinţei cele dragi, bucuria negrăită a
întâlnirii cu Dumnezeu. (Părintele Ilarion Felea)
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În Hristos putem să cunoaştem această sfântă bucurie. 11.19
În tăcere suntem inundaţi de energia lui Dumnezeu care ne ajută să facem toate lucrurile în bucurie.
(Maica Tereza)
În zi de fericire fii bucuros, iar în zi de nenorocire gândeşte-te că Dumnezeu a făcut şi pe una şi pe cealaltă, aşa ca omul să nu descopere nimic din cele viitoare. (Ecclesiastul 7.14)
Marea calitate a unui şef de şcoală este de a fi bucuros când e depăşit de elevii săi. (Grigore Moisil)
Mergând mergeau şi plângeau, aruncând seminţele lor, dar venind vor veni cu bucurie, ridicând snopii lor.
(Psalmi 125.6)
Nu ajungi la bucurie decât trecând prin suferinţă. 6.15
Nu există bucurie mai mare ca aceea pe care o simţi atunci când învingi dificultătile. (Samuel Johnson)
Nu există bucurie mai mare decât cea venită pe neaşteptate. (Sofocle)
Nu există durere mai mare decât amintirea zilelor de bucurie în clipele de nenorocire. (Dante Alighieri)
Nu ştii tu oare că de mult de tot, din zilele când omul a fost aşezat pe pământ, desfătarea celor fără de lege
ţine foarte puţin şi bucuria făţarnicului nu stă decât o clipă? (Iov 20.4, 5)
Numai valorile sufleteşti ne procură bucuria. (Alexis Carrel, medic chirurg şi biolog francez)
O bucurie împărtăşită este o bucurie dublă, o durere împărtăşită este o jumătate de durere.
(Jacques Deval)
O operă de artă este o bucurie veşnică. (John Keats)
O soartă nefericită e mai de folos oamenilor decât o soartă fericită. Aceasta din urmă, totdeauna sub
masca fericirii, când se arată, minte. Cea dintâi este însă totdeauna adevărată, când se arată nestatornică prin schimbarea sa. Una înşeală, alta instruieşte. Una sub masca unor bunuri mincinoase
înlănţuie minţile celor ce se bucură de ea, cealaltă, prin cunoaşterea fericirii fragile, eliberează.
(Betius, scriitor bisericesc)
Omul care descoperă pe Dumnezeu se trezeşte ca dintr-o beţie: întreaga lui viaţă i se pare o pierdere
de timp. Dar omul necredincios face şi vorbeşte lucruri vrednice de râs; dacă-i dai bani se bucură
şi dacă îl lauzi te slujeşte ca un catâr. De tânăr îşi părăseşte casa în care s-a născut şi pleacă de-şi
pierde frumuseţea şi cinstea printre străini. (Părintele Savatie Baştovoi)
Orice creştin trebuie să găsească un loc în inima sa, atât pentru tristeţea răstignirii, dar şi pentru speranţa şi
bucuria învierii. (Părintele Dumitru Păduraru)
Pe cel care se bucură în Domnul, niciun necaz nu-l va scoate din bucuria lui. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Pentru aceasta, bucuraţi-vă ceruri şi cei ce locuiţi în ele. Vai vouă, pământule şi mare, fiindcă diavolul a
coborât la voi având mânie mare, căci ştie că timpul lui e scurt. (Apocalipsa 12.12)
Pentru cel drept bucuria cea dumnezeiască şi cerească este continuă. (Sfântul Vasile cel Mare)
Plângerea de sine umple sufletul de o fericită bucurie. (Sfântul Grigorie Palama)
Pocăinţa e îndreptată mai mult spre bucurie decât spre întristare. Pocăinţa nu este un accent de
remuşcări şi autocompătimiri, ci o convertire, o recentrare a întregii noastre vieţi pe Sfânta
Treime. Căinţa nu înseamnă privirea în jos la imperfecţiunile proprii, ci în sus spre iubirea
lui Dumnezeu. Să priveşti nu ceea ce n-ai reuşit să fii, ci ceea ce poţi încă deveni cu harul
lui Hristos. (Mitropolitul Kallistos Ware)
Pocăinţa este starea de trecere de la iluzie la realitatea care contează pentru mântuire. Păcatul este întotdeauna o iluzie. Sfinţii Părinţi spun că atunci când demonii ne ispitesc, dau o strălucire deosebită lucrurilor şi persoanelor, le amplifică o valoare pe care nu o au. “În păcat este o căutare infinită a lucrurilor
finite”, cum spunea Maurice Blondel. Deci, pocăinţa însemnează revenire la un realism, se văd lucrurile trecătoare în dimensiunea lor de lucruri limitate şi de aceea ne întoarcem spre cele ce nu sunt limitate, nu sunt trecătoare, spre valorile veşnice şi astfel ajungem la bucurie. (Patriarhul Daniel)
Postul este şi el astfel, nu un prilej de tristeţe, ci de bucuria împărtăşirii aceleiaşi vieţi în Hristos. 5.8
Postul, bucuria împărtăşirii aceleiaşi vieţi în Hristos. 5.8
Prietenia îndoieşte bucuriile şi înjumătăţeşte necazurile. (Francis Bacon)
Prin iubirea de Dumnezeu pătrundem în veşnicie, în bucuria veşnică, în învierea veşnică. 11.19
Raiul este bucuria comuniunii de iubire a oamenilor cu Dumnezeu şi cu semenii lor, iar iadul este suferinţa
neîmplinirii sau durerea vidului spiritual din sufletul omului, pentru că nu a răspuns iubirii milostive a lui
Dumnezeu cât timp a trăit pe pământ. (Patriarhul Daniel)
Regula de bază a bucuriei autentice este să o împărtăşeşti cu cei din jur. (George Byron)
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Sau care femeie, având zece drahme, dacă pierde o drahmă, nu aprinde lumina şi nu mătură casa şi nu caută cu grijă până ce o găseşte? Şi găsind-o, cheamă prietenele şi vecinele sale, spunându-le: Bucuraţivă cu mine, căci am găsit drahma pe care o pierdusem. Zic vouă, aşa se face bucurie îngerilor lui
Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăieşte. (Luca 15.8-10)
Să ne rânduim viaţa după voia lui Dumnezeu, pentru că numai aşa ni se pot împlini dorinţele, mai ales
cele care ţin de viaţa veşnică şi de bucuria sufletească. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Să nu cumva să mijlociţi şi să fiu lipsit de bucuria de a fi mucenic. Sunt grâul lui Dumnezeu, lăsaţi-mă să
fiu măcinat de dinţii fiarelor, ca să mă fac pâine neprihănită lui Hristos. (Sfântul Ignatie Teoforul)
Săvârşirea la timp a faptelor bune constituie cel mai mare bine al vieţii omeneşti. Este cu adevărat singurul
bine, bucurie neîntreruptă pe care ţi-o dau faptele bune. Căci împlinirea poruncilor bucură întru
nădejde pe făcătorul faptelor bune. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Singura cale să te menţii fericit, e să înveţi să te bucuri de necazuri. (Proverb englezesc)
Slujiţi Domnului cu frică şi vă bucuraţi de El cu cutremur. (Psalmi 2.11)
Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată
eşti tu între femei. (Luca 1.28)
Trebuie să citim Biblia aşa cum un tânăr citeşte scrisoarea de la iubita lui, bucurându-se la gândul că
aceasta este scrisă pentru el. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Viaţa e o luptă de care trebuie să ne bucurăm, nu ceva pe care e nevoie să-l îndurăm. (Sfinţii Părinţi)
Zis-a Avva Ilie: De nu va căuta mintea cu trupul, în zadar este osteneala, căci de iubeşte cineva necazul,
mai pe urmă i se face lui spre bucurie şi odihnă.
Bun este bărbatul care se îndură şi împrumută; îşi rânduieşte vorbele sale cu judecată, că în veac nu se va clinti.
(Psalmi 111.5)
Bun/ A mers deci vestea la casa lui Faraon, spunându-se: "Au venit fraţii lui Iosif". Şi s-a bucurat Faraon şi slujitorii
lui. Şi a zis Faraon către Iosif: "Spune fraţilor tăi: Iată ce să faceţi: Încărcaţi dobitoacele voastre cu pâine
şi vă duceţi în pământul Canaan; şi luând pe tatăl vostru şi familiile voastre, veniţi la mine şi vă voi da cel
mai bun loc din ţara Egiptului şi veţi mânca din belşugul pământului". (Facerea 45.16-18)
Acţiunile sunt cea mai bună traducere a gândurilor. (James Joyce)
Adevărul este în principiu cea mai bună soluţie împotriva calomniei. (Abraham Lincoln)
Agonisindu-şi lor bună temelie în veacul viitor, ca să dobândească, cu adevărat, viaţa veşnică.
(II Timotei 6.19)
Ai grijă de nume, că acesta-ţi va rămâne mai mult decât o mie de comori mari de aur. Viaţa cea bună are zilele numărate; iar numele cel bun în veci rămâne. (Ecclesiasticul 41.16)
Bătaia de joc este o obrăznicie faţă de buna-cuviinţă. (Aristotel)
Biciul este bun pentru cal, frâul pentru măgar, iar varga pentru spatele celor nebuni. Nu răspunde nebunului
după nebunia lui, ca să nu te asemeni şi tu cu el. Răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă
înţelept în ochii lui. (Solomon 26.3-5)
Buna creştere a tineretului este garanţia cea mai sigură a fericirii unui stat. (Oxenstierna)
Buna ironie denotă o inteligenţă nativă. (Vasile Ponea)
Bună e la gust pâinea agonisită cu înşelăciune, dar după aceea gura se umple de pietricele.(Solomon 20.17)
Bună este ispitirea, că aceasta face pe om mai lămurit. (Avva Pimen)
Bună este milostenia ca pocăinţă a păcatului. (Sfântul Clement Romanul)
Bună parte din vorbirea meşteşugită consistă în a şti cum să minţi. (Erasmus)
Bunul simţ este ceea ce judecă lucrurile furnizate de celelalte simţuri. (Leonardo da Vinci)
Bunul simţ este geniul îmbrăcat în haine de lucru. (Ralph Waldo Emerson)
Bunul simţ este instinct. Destul bun simţ este geniu. (George Bernard Shaw)
Bunul simţ este un instinct al adevărului. (Max Jacob)
Bunul simţ, nu vârsta, descoperă înţelepciunea. (Publilous Syrus)
Că de n-ar fi avut nădejde că vor învia cei care mai înainte au căzut, deşert şi de râs lucru ar fi a se ruga pentru
cei morţi. Şi a văzut că celor care cu bună cucernicie au adormit, foarte bun dar le este pus. Drept aceea,
sfânt şi cucernic gând a fost, că a adus jertfă de curăţie pentru cei morţi, ca să se slobozească de păcat.
(II Macabei 12.44-46)
Că povaţa este un sfeşnic bun şi legea o lumină, iar îndemnurile care dau învăţătură sunt calea vieţii.
(Solomon 6.23)
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Că Tu, Doamne, bun şi blând eşti şi mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. (Psalmi 85.4)
Câinele este mai bun dacât mine, căci şi dragoste are şi la judecată nu vine. (Avva Xantie)
Când povestim viaţa celor care au strălucit prin bună credinţă, slăvim întâi pe Stăpân, prin robii Săi.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Când se află în dubiu, omul bun urmăreşte drumul indicat de intuiţie. (Kalidasa)
Ce se va întâmpla cu omul, când Dumnezeu îşi va întoarce pivirea Sa dreaptă asupra sufletului său şi nu va găsi nimic bun întrânsul? Aduceţi-vă aminte ce-a păţit smochinul în care Domnul nu a găsit niciun fel de rod.
(Sfântul Tihon din Zadonsk)
Cea mai bună filosofie e a acţiunii. (Nicolae Iorga)
Cea mai bună viziune este înţelegerea. (Malcom Forbes)
Cei mai buni medici din lume sunt: dr. Dietă, dr. Linişte şi dr. Veselie. (Jonathan Swift)
Cei răi pot avea noroc. Numai cei buni pot fi fericiţi. Norocul? De când alergi după el, ţi-l făceai singur.
(Alexandru Vlahuţă)
Cel bun dobândeşte har de la Domnul, iar pe omul viclean îl osândeşte Domnul. (Solomon 12.2)
Cel ce nu ia asupra sa de bună voie ostenelile pentru adevăr, e certat mai aspru de cele fără de voie.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Cel mai bun caracter are momente de răutate şi cele mai mari genii, îngustimi de spirit. (Arthur Schopenhauer)
Cel mai bun doctor oferă întotdeauna cât mai puţine medicamente. (Benjamin Franklin)
Cel mai bun fel de a-i cinsti pe sfinţi, este imitarea lor. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Cel mai bun lucru pentru muritori este ordinea, şi cel mai rău dezordinea. (Hesiod)
Cel mai bun mod de a crea o idee de calitate înaltă este să creezi o mare cantitate de idei. (Joey Reiman)
Cel mai bun prieten îţi poate ajunge cel mai mare duşman, şi invers. (Machiavelli)
Cel mai bun şi cel mai mare câstig este un prieten adevărat; şi cea mai mare pierdere este pierderea timpului.
(Pitagora)
Cel mai bun test de inteligenţă constă în ceea ce facem cu timpul nostru liber. (Laurence J. Peter)
Cerând totdeauna în rugăciunile mele ca să am cumva, prin voinţa Lui, vreodată, bun prilej ca să vin la voi.
(Romani 1.10)
Ci iubiţi pe vrăjmaşii voştri şi faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi nimic în schimb, şi răsplata
voastră va fi multă şi veţi fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei nemulţumitori şi răi. (Luca 6.35)
Cine este bun, mai bun să se facă şi cine a biruit ispita, să se roage pentru cel care e încă în ispite.
(Părintele Paisie Olaru)
Cine vrea să dobândească o memorie bună trebuie s-o cultive, s-o întărească prin exerciţiu zilnic.
(Denis Diderot)
Cinstea este cea mai bună strategie atunci când implică bani. (Mark Twain)
Civilizaţia este doar un proces lent prin care învăţăm să fim mai buni. (Charles L. Lucas)
Conştiinţa bună se află prin rugăciune, iar rugăciunea curată prin conştiinţă. Căci una are trebuinţă de alta,
prin fire. (Sfântul Marcu Ascetul)
Credinţa dă stabilitate şi sens vieţii lăuntrice. Omul credincios stă în preajma valorilor permanente, este bun şi
bogat. Când trece peste el o încercare a vieţii, nu se năruie, ci creşte. Omul credincios se aseamănă copiilor, râde cu lacrimi pe obraz. Încercările, necazurile, greutăţile prin care trece omul, în momentul în
care Îl află pe Hristos, sunt depăşite. (Ernest Bernea)
Cultura înseamnă să ştii ce s-a spus şi ce s-a gândit mai bun şi valoros în lume. (Matthew Arnold)
Dacă îl cauţi pe om de bun, bun îl găseşti. Dacă îl cauţi de rău, şi rău îl găseşti. (Părintele Teofil Pârâian)
De aceea femeia, socotind că rodul pomului este bun de mâncat şi plăcut ochilor la vedere şi vrednic de dorit,
pentru că dă ştiinţă, a luat din el şi a mâncat şi a dat bărbatului său şi a mâncat şi el. Atunci li s-au deschis
ochii la amândoi şi au cunoscut că erau goi, şi au cusut frunze de smochin şi şi-au făcut acoperăminte.
(Facerea 3.6, 7)
De bună credinţă sunt rănile pricinuite de un prieten, iar sărutările celui ce te urăşte sunt viclene.
(Solomon 27.6)
Decât să-ţi faci o fală din merite străine, cu bruma ta de bunuri te-ai mulţumi mai bine. (Phaedrus)
Diavolul este un foarte bun contabil. Nu pierde nimic din catastiful lui, nu-i scapă niciun amănunt, însă Dumnezeu nu este un bun contabil. Registrelele Lui sunt pline de ştersături. (Părintele Nicolae Steinhardt)
Dobândirea înţelepciunii este mai bună decât aurul, iar câştigarea priceperii este mai de preţ decât argintul.
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(Solomon 16.16)
Două sunt criteriile care arată dacă ţinta pe care o urmărim este un lucru bun şi cinstit, şi anume: la timp şi cu
măsură. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Dumnezeu este ocrotitorul cel bun al răbdării noastre. Dacă ai lăsat pe seama Lui nedreptatea altora, El este
răzbunător, pentru daune - despăgubitor, pentru durere – medic, pentru moarte – dătător de viaţă. Cât
de mult poate răbdarea să-L aibă pe Dumnezeu datornic. (Tertulian)
După roadele lor îi veţi cunoaşte. Au doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Aşa
că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele. Nu poate pom bun să facă roade
rele, nici pom rău să facă roade bune. Iar orice pom care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în
foc. De aceea, după roadele lor îi veţi cunoaşte. (Matei 7.16-20)
E frumos să fii bun, dar trebuie să fii şi bun la ceva. (Tudor Muşatescu)
E uşor să fii prieten cu cei amabili. Dar a fi prietenul celui ce se crede duşmanul tău este chintesenţa oricărei
religii. (Mahatma Gandhi)
Educaţia este cea mai bună asigurare pentru bătrâneţe. (Aristotel)
Este un lucru bun să citeşti cărţi de citate, pentru că citatele, atunci când sunt gravate în memorie,
îţi aduc gânduri bune. (Winston Churchill)
Eu cred că Biblia este cel mai mare dar dat omului. Tot ce este mai bun de la Mântuitorul lumii ne este dat
prin intermediul acestei cărţi. (Abraham Lincoln)
Fapta bună devine păcat atunci când este aflată de alţii. (Părintele Savatie Baştovoi)
Fă ceva bun mereu, pentru ca diavolul să te găsescă întotdeauna ocupat. (Fericitul Ieronim)
Fărădelege a gândit în aşternutul său, în toată calea cea bună n-a stat şi răutatea n-a urât. (Psalmi 35.4)
Femeia nu este stăpână pe trupul său, ci bărbatul; asemenea nici bărbatul nu este stăpân pe trupul său, ci femeia. Să nu vă lipsiţi unul de altul, decât cu bună învoială pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi
cu rugăciunea, şi iarăşi să fiţi împreună, ca să nu vă ispitească satana, din pricina neînfrânării voastre.
Şi aceasta o spun ca un sfat, nu ca o poruncă. (I Corinteni 7.4-6)
Fericirea este un bun pe care dacă-l dobândeşti, nu mai poţi dori nimic altceva. (Berţius, scriitor bisericesc)
Feriţi-vă de iubirea de argint şi îndestulaţi-vă cu cele ce aveţi, căci însuşi Dumnezeu a zis: "Nu te voi lăsa, nici
nu te voi părăsi". Pentru aceea, având bună îndrăzneală, să zicem: "Domnul este într-ajutorul meu;
nu mă voi teme! Ce-mi va face mie omul?". (Iacob 13.5, 6)
Fiecare faptă bună este o cruce. (Sfântul Marcu Ascetul)
Fiţi amabili ori de câte ori e posibil. Întotdeauna e posibil. (Dalai Lama)
Fiul meu, ia aminte la înţelepciunea mea şi la sfatul meu cel bun pleacă urechea ta, ca să-ţi poţi păstra judecata şi ca buzele tale să păzească ştiinţa. (Solomon 5.1, 2)
Fiul meu, mănâncă miere, căci e bună şi un fagure de miere este dulce gurii tale. Să ştii că înţelepciunea este
la fel pentru sufletul tău; dacă o dobândeşti, ai un viitor, iar nădejdea ta nu este pierdută.
(Solomon 24.13, 14)
Furul nu vine decât ca să fure şi să junghie şi să piardă. Eu am venit ca viaţă să aibă şi din belşug să aibă.
Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale. (Ioan 10.10, 11)
Geometria este cea mai bună şi mai simplă dintre toate logicile, cea mai potrivită să dea inflexibilitate judecăţii
şi raţiunii. (Denis Diderot)
Gluma e o trăsură bună pentru adevăr. (Francis Bacon)
Iar această mântuire prin apă închipuia botezul, care vă mântuieşte astăzi şi pe voi, nu ca ştergere a necurăţiei
trupului, ci ca deschiderea cugetului bun către Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos, Care, după ce
S-a suit la cer, este de-a dreapta lui Dumnezeu, şi se supun Lui îngerii şi stăpâniile şi puterile.
(I Petru 3.21, 22)
Iar cea de pe pământ bun sunt cei ce, cu inimă curată şi bună, aud cuvântul, îl păstrează şi rodesc întru răbdare. (Luca 8.15)
Iar Domnul Dumnezeu a mirosit mireasmă bună şi a zis Domnul Dumnezeu în inima Sa: "Am socotit să nu mai
blestem pământul pentru faptele omului, pentru că cugetul inimii omului se pleacă la rău din tinereţile lui
şi nu voi mai pierde toate vietăţile, cum am făcut. De acum, cât va trăi pământul, semănatul şi seceratul,
frigul şi căldura, vara şi iarna, ziua şi noaptea nu vor mai înceta!" (Facerea 8.21, 22)
Iar Marta se silea cu multă slujire şi, apropiindu-se, a zis: Doamne, au nu socoteşti că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i deci să-mi ajute. Şi, răspunzând, Domnul i-a zis: Marto, Marto, te îngrijeşti şi
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pentru multe te sileşti; dar un lucru trebuie: căci Maria partea bună şi-a ales, care nu se va lua de la ea.
(Luca10.40-42)
Iar sămânţa semănată în pământ bun este cel care aude cuvântul şi-l înţelege, deci care aduce rod şi face:
unul o sută, altul şaizeci, altul treizeci. (Matei 13.23)
Iar ţinta poruncii este dragostea din inimă curată, din cuget bun şi din credinţă nefăţarnică, de la care unii rătăcind s-au întors spre deşartă vorbire, (I Timotei 1.5, 6)
Iată acum ce este bun şi ce este frumos, decât numai a locui fraţii împreună! Aceasta este ca mirul pe cap,
care se coboară pe barbă, pe barba lui Aaron, care se coboară pe marginea veşmintelor lui. Aceasta
este ca roua Ermonului, ce se coboară pe munţii Sionului, că unde este unire acolo a poruncit Domnul
binecuvântarea şi viaţa până în veac. (Psalmi 132.1-3)
Iată securea stă la rădăcina pomilor şi tot pomul care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc.
(Matei 3.10)
Inima bună 3.3
Inteligenţii se împart în două: buni şi răi, proştii se împart în una: răi. (Garabet Ibrăileanu)
În practica toleranţei, duşmanul îţi este cel mai bun învăţător. (Dalai Lama)
Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu.
(Psalmi 142.10, 11)
Învăţătorule bun, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică? De ce-Mi zici bun? Nimeni nu este bun decât unul
Dumnezeu. (Marcu 10.17, 18)
Jertfa trebuie dăruită lui Dumnezeu, o, Paladie, ca un miros de bună mireasmă şi ca o datorie, o petrecere
sfântă şi strălucirile unei vieţi alese. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul. Şi pământul era netocmit şi gol. Întuneric era deasupra adâncului şi Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor. Şi a zis Dumnezeu: "Să fie lumină!" Şi a fost lumină. Şi a văzut Dumnezeu că este bună lumina, şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric. Lumina
a numit-o Dumnezeu ziuă, iar întunericul l-a numit noapte. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua întâi.
(Facerea 1.1-5)
Luaţi învăţătura mea mai degrabă decât argintul şi ştiinţa mai mult decât aurul cel mai curat, căci înţelepciunea
este mai bună decât pietrele preţioase şi nici lucrurile cele mai preţioase nu au valoarea ei.
(Solomon 8.10, 11)
Luptă-te lupta cea bună a credinţei, cucereşte viaţa veşnică la care ai fost chemat şi pentru care ai dat bună
mărturie înaintea multor martori. (II Timotei 6.12)
Mai bine să pui răul înainte şi să laşi ce e mai bun ca o surpriză. (Jules Verne)
Mai bun este cel care înţelege puţin cu frică, decât cel care prisoseşte cu mintea şi calcă legea.
(Ecclesiasticul 19.21)
Mai bun este necazul decât râsul, căci întristarea feţei este bună pentru inimă. (Ecclesiastul 7.3)
Mai bun este puţinul celui drept, decât bogăţia multă a păcătoşilor. (Psalmi 36.16)
Mai bun este sfârşitul unui lucru decât începutul lui; mai de preţ este un duh răbdător decât un duh semeţ.
(Ecclesiastul 7.8)
Mai bună este moartea decât viaţa amară sau decât boala necontenită. (Ecclesiasticul 30.17)
Mai bună este o bucată de pâine uscată în pace, decât o casă plină cu carne de jertfe, dar cu vrajbă.
(Solomon 17.1)
Mai de preţ este un nume bun decât untdelemnul cel binemirositor şi ziua morţii decât ziua naşterii.
(Ecclesiastul 7.1)
Marea aceasta este mare şi largă; acolo se găsesc târâtoare, cărora nu este număr, vietăţi mici şi mari. Acolo
corăbiile umblă; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea. Toate către Tine
aşteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. (Psalmi 103.26-28)
Măsurile cele mai bune, planurile cele mai bine concepute riscă să dea greş, dacă nu sunt puse îndată în
aplicare. (Oxenstierna)
Mândria este un cancer al sufletului: distruge posibilitatea iubirii, sau a fericirii sau chiar a bunului simţ.
(Clive Stamples Lewis)
Mincinosul are nevoie de memorie bună. (Pierre Corneille)
Mireasma unui pom în floare se face simţită până departe, ca şi balsamul unei fapte bune. (în Upanishade)

368/782
Nebunia este, deseori, logica unei minţi pline de bun simţ, oprimate. (Oliver Wendell Holmes)
Nebunul îşi bate joc de jertfa pentru păcat, însă între oamenii drepţi este bună înţelegere. (Solomon 14.9)
Nelegiuitul se va sătura de căile sale şi omul bun de roadele sale. (Solomon 14.14)
Nenorocirea este cel mai bun dascăl; îşi are metoda ei proprie, dar greş nu dă. (Mihai Eminescu)
Neştiinţa sufletului nu este bună iar cel ce umblă repede dă greş. (Solomon 19.2)
Nimic nu e mai bun decât Dumnezeu. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Nimic nu este mai bun pentru om decât să mănânce şi să bea şi să-şi desfăteze sufletul cu mulţumirea din
munca sa. Şi am văzut că şi aceasta vine numai din mâna lui Dumnezeu. (Ecclesiastul 2.24)
Niciun om nu este îndeajuns de înţelept, nici îndeajuns de bun, ca să îi fie încredinţată o putere nelimitată.
(Charles Caleb Colton)
Norocul merge alături de cei care dau tot ce au mai bun în ei înşişi. (H. Jackson Brown, Jr.)
Norocul şi ghinionul sunt buni vecini. (Proverb german)
Noul Testament este cea mai bună carte care a fost sau va fi cunoscută în lume. (Charles Dickens)
Nu dispreţui vorba celor bătrâni, că şi ei au învăţat de la părinţii lor. Că de la ei vei învăţa înţelepciunea
şi îndemânarea de a da răspuns bun la nevoie. (Ecclesiasticul 8.9)
Nu există semn mai bun al reuşitei decât ura şi invidia celorlalţi. (Gabriel Liiceanu)
Nu te încrede în lungimea vieţii lor şi nu nădăjdui întru mulţimea lor. Că mai bun este unul decât o mie şi a muri fără de fii, decât a avea fii fără de frica lui Dumnezeu. Că un înţelept va umple cetatea de locuitori; iar
neamul celor nelegiuiţi se va pustii. (Ecclesiasticul 16.3-5)
Numesc merit îmbinarea unui talent adevărat cu o inimă bună. (Jose Cadalso)
O dată însă a fiert Iacov linte, iar Isav a venit ostenit de la câmp. Şi a zis Isav către Iacov: "Dă-mi să mănânc
din această fiertură roşie, că sunt flămând!" De aceea Isav s-a mai numit şi Edom. Iacov însă i-a răspuns
lui Isav: "Vinde-mi mai întâi dreptul tău de întâi-născut!" Şi Isav a răspuns: "Iată eu mor. La ce mi-e bun
dreptul de întâi-născut?" Zisu-i-a Iacov: "Jură-mi-te acum!" Şi i s-a jurat Isav şi a vândut lui Iacov
dreptul său de întâi-născut. (Facerea 25.29-33)
O memorie bună este un avantaj imens. (Stendhal)
O singură ambiţie este legitimă: aceea de a fi mai buni. (Vladimir Ghika)
Oamenii sunt ca vinul: timpul îi acreşte pe cei răi, dar sporeşte calitatea celor buni. (Cicero)
Obraznicul nu piere, dar nici nume bun nu are. (Proverb)
Ocultarea cu bună ştiinţă sau din ignoranţă a acestei dimensiuni a creştinismului, duce la o diluare a acestuia
şi la transformarea sa dintr-un mod de viaţă, într-o simplă ideologie. 8.20
Omul bun este prietenul a tot ce trăieşte. (Mahatma Gandhi)
Omul bun munceşte şi se roagă. (Ernest Bernea)
Omul de viţă bună sfătuieşte cele cuviincioase şi stăruieşte în cuviinţa lui. (Isaia 32.8)
Omul este bun de la natură, dar societatea este aceea care îl corupe. (Jean-Jacques Rousseau)
Omul este totuşi cel mai bun calculator. (John F. Kennedy)
Orbul miluit e o bună călăuză spre împărăţia cerurilor. (Mitropolitul Filaret)
Păziţi-vă să nu se mândrească inima voastră şi să nu vă abateţi, nici să vă apucaţi să slujiţi altor dumnezei şi să
vă închinaţi lor. Că atunci se va aprinde mânia Domnului asupra voastră, va închide cerul şi nu va fi
ploaie şi pământul nu-şi va da roadele sale; iar voi veţi pieri curând de pe pământul cel bun pe care
Domnul vi-l dă. (Deutoronomul 11.16, 17)
Pe prietenul tău şi pe prietenul tatălui tău nu-i părăsi; în casa fratelui tău nu intra în ziua restriştii tale. Mai bun
e un vecin aproape de tine, decât un frate departe. (Solomon 27.10)
Pentru a asigura o stare bună de sănătate mănâncă superficial, respiră adânc, fii moderat şi menţine un interes
în viaţă. (William Londen)
Platon este prietenul meu, Aristotel este prietenul meu, dar cel mai bun prieten al meu este adevărul.
(Isaac Newton)
Postul, bun păzitor al sufletului, întemeiere împreună lucrătoare a trupului. 2.9
Pot dărui creierilor mei altceva mai bun decât alcool. Băutura este pentru creier ceea ce este nisipul pentru
rulmenţii unei maşinării. (Thomas Alva Edison)
Pot trăi două luni de pe urma unui compliment bun. (Mark Twain)
Practica este cel mai bun profesor. (Publius Syrus)
Preferă să ai un nume bun decât bogăţie. Este greu de purtat o faimă rea şi este greu să scapi de ea. (Hesiod)
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Prin înţelepciune se ridică o casă, prin bună chibzuială se întăreşte şi prin ştiinţă se umplu cămările ei de tot
felul de avuţie scumpă şi plăcută. (Solomon 24.3, 4)
Profesorul mediocru spune. Profesorul bun explică şi demonstrează. Profesorul perfect inspiră.
(William George Ward)
Profesorul mediocru vorbeşte. Profesorul bun explică. Profesorul foarte bun demonstrează. Profesorul
eminent inspiră. (William Arthur Ward)
Punându-le înaintea fraţilor acestea, vei fi bun slujitor al lui Hristos Iisus, hrănindu-te cu cuvintele credinţei şi
ale bunei învăţături căreia ai urmat; iar de basmele cele lumeşti şi băbeşti, fereşte-te şi deprinde-te cu
dreapta credinţă. Căci deprinderea trupească la puţin foloseşte, dar dreapta credinţă spre toate este
de folos, având făgăduinţa vieţii de acum şi a celei ce va să vină. (I Timotei 4.6-8)
Rău este că generozitatea poate fi şi o bună afacere. (Ugo Ojetti)
Răzbunarea cea mai cruntă este când duşmanul tău e silit a recunoaşte că eşti bun şi dânsul e rău. (Bogdan
Peticeicu Haşdeu)
Rugăciunea este folosirea cea mai autentică şi mai bună a intelectului. (Evagrie Ponticul)
Să fii bun şi blând la toate, după cum se poate. (Tudor Arghezi)
Sănătatea şi buna tărie este mai bună decât tot aurul, şi trupul sănătos şi eu putere, decât avuţia nenumărată.
Nu este mai bună avuţia decât sănătatea trupului şi nu este bucurie mai mare decât bucuria inimii.
(Ecclesiasticul 30.15, 16)
Se ştie că un profesor bun e cel care te face ca lucrurile grele să ţi se pară uşoare. (Grigore Moisil)
Seriozitatea o numim mai bună decât gluma şi veselia. (Aristotel)
Sfatul bun la timpul potrivit este o milostenie mai mare decât sumele de bani, pentru că este sfatul Cuvântului
spre folos pentru mântuire. (Patriarhul Daniel)
Simţul umorului face parte din arta de a conduce, de a te înţelege cu oamenii, de a duce lucrurile la bun sfârşit.
(Dwight David Eisenhower)
Smerenia este singura faptă bună care nu poate fi imitată de diavol. (Sfinţii Părinţi)
Speranţa este singurul bun comun tuturor oamenilor; cei care nu posedă nimic au totuşi speranţa. (Thales)
Sufletul care a ales cea mai bună vieţuire schimbă pământul cu cerul. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Suportă-ţi cu inimă bună necazul; atunci vei vedea singur pentru ce ţi-a fost trimis. (Mitropolitul Filaret)
Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru. (Nicolae Iorga)
Şi am zis: "Mai bună este înţelepciunea decât puterea; dar înţelepciunea celui sărac este urgisită, şi cuvintele
lui nu sunt luate în seamă". (Ecclesiastul 9.16)
Şi când a ajuns la Ierusalim, toţi s-au închinat lui Dumnezeu, iar după ce poporul s-a curăţit, a adus arderi de
tot, prinoasele lor de bună voie şi darurile lor. Şi Iudita a afierosit lui Dumnezeu ca dar, toate lucrurile
lui Olofern, câte i le dăduse poporul, precum şi perdeaua pe care ea o ridicase de la patul lui, a dat-o
ca afierosire pentru Domnul. (Baruh 16.18, 19)
Şi când nunul a gustat apa care se făcuse vin şi nu ştia de unde este, ci numai slujitorii care scoseseră apa
ştiau, a chemat nunul pe mire, şi i-a zis: Orice om pune întâi vinul cel bun şi, când se ameţesc, pune
pe cel mai slab. Dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum. (Ioan 2.9, 10)
Şovăiala nu e bună în nimic, ci doar în mânie. (Publilius Syrus)
Ştim că cel mai bun lucru este cercetarea unită cu credinţa care, pe temelia credinţei, zideşte cunoaşterea
cea măreaţă a adevărului. (Cuviosul Clement Alezandrinul)
Timpul este cel mai bun profesor. Din păcate, el îşi omoară toţi elevii. (Hector Berlioz)
Trebuie să ne folosim de fiecare întâmplare din viaţa noastră pentru a dobândi răsplata cea bună a alegerii pe
care o facem. Este de neaparată trebuinţă să învăţăm cum să folosim fiecare din întâmplările care vin peste
noi, pentru ca printr-o bună vieţuire raţională să ajungem la viaţa veşnică. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Trebuie să nu pierdem din vedere nicio clipă ţelurile şi principiile esenţiale şi să ştim unde suntem şi unde vrem
să ajungem. Astfel ne vom menţine pe drumul cel bun al pozitivităţii. (Colin Turner)
Tu pe cei trei tineri în Babilon care de bună voie şi-au dat focului viaţa lor, ca să nu se închine celor deşarte,
răcorind cuptorul cel aprins, i-ai izbăvit, păzindu-le şi părul nevătămat, trimiţând para focului asupra tuturor vrăjmaşilor; Tu pe Daniel, cel de învinuirile cele pline de pizmă, aruncat în groapă spre mâncare
leilor, nevătămat l-ai scos la lumină. (III Macabei 6.6, 7)
Ţine dreptarul cuvintelor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, cu credinţa şi cu iubirea ce este în Hristos
Iisus. Comoara cea bună ce ţi s-a încredinţat, păzeşte-o cu ajutorul Sfântului Duh, Care sălăşluieşte
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întru noi. (II Timotei 1.13, 14)
Uitarea este cel mai bun medicament. (Proverb)
Uitarea este cel mai bun remediu pentru injurii. (Seneca)
Un cap bun şi o inimă bună sunt întotdeauna o formidabilă combinaţie. (Nelson Mandela)
Un nume bun este a doua moştenire. (Proveb american)
Un om bun poate face dintr-o zi întunecată o zi luminată. (Sfinţii Părinţi)
Un om de ştiinţă bun este o persoană cu ideii originale. Un inginer bun este o persoană care face un proiect
care funcţionează cu cât mai puţine idei originale posibil. (Freeman Dyson)
Un om deştept găseşte să înveţe ceva bun şi de la un prost. (Profesorul Oscar Kreindler)
Un om nu este mediocru când are bun simţ şi sentimente bune. (Joseph Joubert)
Un orator bun dar cu viaţă imorală este un pericol social. (Cicero)
Un politician bun este la fel de neconceput ca un hoţ cinstit. (Scriitorul american Henry Louis Mencken)
Un zâmbet sau o vorbă bună spusă unui bătrân este a-i dărui o zi mai mult de viaţă. (Vasile Conta)
Vă îndemn, deci, fraţilor, pentru îndurările lui Dumnezeu, să înfăţişaţi trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă,
bine plăcută lui Dumnezeu, ca închinarea voastră cea duhovnicească, şi să nu vă potriviţi cu acest veac, ci
să vă schimbaţi prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi care este voia lui Dumnezeu, ce este bun şi plăcut şi
desăvârşit. (Romani 12.1, 2)
Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre. Căci jugul Meu e
bun şi povara Mea este uşoară. (Matei 11.28-30)
Viaţa în acţiune este cel mai bun învăţător. (Nicolae Iorga)
Voi sunteţi sarea pământului; dacă sarea se va strica, cu ce se va săra? De nimic nu mai e bună decât să fie
aruncată afară şi călcată în picioare de oameni. (Matei 5.13)
Vrei ca oamenii să gândească lucruri bune despre tine? Nu te lăuda. (Blaise Pascal)
Zis-a Avva Macarie: Prin cuvânt rău şi pe cei buni îi faci răi, iar prin cuvânt bun şi pe cei răi îi faci buni.
Zis-a Avva Sisoe: Orice fel de ispită va veni omului, să zică: Pentru păcatele mele s-a întâmplat aceasta. Iar
dacă vreun lucru bun se va întâmpla lui, să zică: Din mila lui Dumnezeu este aceasta.
Zis-a un bătrân: Sufletul sporeşte în priveghere, în rugăciune, în post şi în tăcere liniştită; şi mai ales de toate în
smerenie, căci aceasta este sporirea cea adevărată a sufletului, ca în tot ceasul să fii smerit,
şi tuturor plecat, zicând în sine că tot omul este mai vrednic şi mai bun decât tine. Fără
smerenie nu e nicio nădejde în mântuire.
Bunăvoinţa după putere este bine plăcută lui Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)
Bunăvoinţa Domnului este în cei ce se tem de El şi în cei ce nădăjduiesc în mila Lui. (Psalmi 146.11)
Bunăvoinţa/ Adu-Ţi aminte de noi, Doamne, întru bunăvoinţa Ta faţă de poporul Tău; cercetează-ne pe noi cu
mântuirea Ta, ca să vedem întru bunătăţi pe aleşii Tăi, să ne bucurăm de veselia poporului Tău şi
să ne lăudăm cu moştenirea Ta. (Psalmi 105.4, 5)
Căci dacă este bunăvoinţă, bine primit este darul, după cât are cineva, nu după cât nu are.
(II Corinteni 8.12)
Cel care slujeşte lui Dumnezeu, cu bunăvoinţă va fi primit şi rugăciunea lui până la nori va ajunge. Rugăciunea celui smerit va pătrunde norii şi nu se va mângâia până nu va ajunge acolo.
(Ecclesiasticul 35.17, 18)
Cine vrea, poate să se ridice de la pământ la cer. Nu are nevoie pentru aceasta decât de bunăvoinţă
şi de virtute. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dragostea nu se arată cu sărutarea, ci cu bunăvoinţa. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Fraţilor, bunăvoinţa inimii mele şi rugăciunea mea către Dumnezeu, pentru Israel, este spre mântuire.
(Romani 10.1)
Mila şi adevărul să nu te părăsească; leagă-le împrejurul gâtului tău, scrie-le pe tabla inimii tale; atunci
vei afla har şi bunăvoinţă înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor. (Solomon 3.3, 4)
Să izgonim invidia din sufletul nostru, ca să atragem asupra noastră bunăvoinţa lui Dumnezeu.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Unii, e drept, vestesc pe Hristos din pizmă şi din duh de ceartă, alţii însă din bunăvoinţă.
(Filipeni 1.15)
Buruienile/ Cei pe care adevărul şi înţelepciunea îi conduc în viaţă, pot aduna miere şi de buruieni.
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(William Cowper)
Iar unul dintr-înşii, ieşind la câmp să adune verdeţuri, a găsit o buruiană sălbatică, agăţătoare, a cules din
ea roade o poală plină şi, venind, le-a aruncat în căldarea cu fiertură, fără să le cunoască. Apoi le-a
dat să mănânce. Dar îndată ce au început a mânca, au strigat: "Omul lui Dumnezeu, în căldare este
moarte!" şi n-au mai putut să mănânce. Iar el a zis: "Aduceţi făină!" Şi a presărat-o în căldare şi a
zis către Ghehazi: "Dă oamenilor să mănânce!" şi n-a mai rămas în căldare nimic vătămător.
(IV Regi 4.39-41)
Ironia nu ofileşte: ea arde numai buruienile. (Jules Renard)
Ispitele nu sunt lecuire pentru cel trufaş, că buruiană rea s-a înrădăcinat în inima lui.
(Ecclesiasticul 3.27)
Papura care creşte lângă apă şi lângă ţărmurile râului, mai înainte de toată buruiana se smulge.
(Ecclesiasticul 40.18)
Pe când încă este în floare şi nu este tăiat, el se usucă, mai înainte decât orice buruiană. (Iov 8.11)
Precum grădinarul, dacă nu pliveşte buruienile îneacă legumele, aşa şi mintea, dacă nu curăţeşte gândurile pierde cunoştinţa adevărului. (Sfântul Talasie Libianul)
Butoiul/ Butoaiele goale fac gălăgie multă. (Sofocle)
Când văd proştii locuind în cele mai strălucitoare palate, înţeleg de ce Diogene locuia într-un butoi.
(Traian Demetrescu)
Diogene a fost întrebat: Ce-ai să faci dacă ţi se sparge butoiul în care trăieşti? Nu mă frământă, răspunse filosoful. Locul pe care îl ocup eu nu se poate sparge. (Diogene din Sinope)
Buzele care spun adevărul vor dăinui totdeauna, iar limba grăitoare de minciună numai pentru o clipă.
(Solomon 12.19)
Buzele celor fără minte vorbesc mereu de alţii; iar cuvintele celor înţelepţi se vor cumpăni. (Ecclesiasticul 21.27)
Buzele celui drept călăuzesc pe mulţi oameni, iar cei nebuni mor din pricină că nu sunt pricepuţi. (Solomon 10.21)
Buzele/ Cel ce voieşte să iubească viaţa şi să vadă zile bune să-şi oprească limba de la rău şi buzele sale să nu
grăiască vicleşug. (I Petru 3.10)
Cine îşi păzeşte gura îşi păzeşte sufletul său; cel ce deschide prea tare buzele o face spre pieirea lui.
(Solomon 13.3)
Cum lacrima iese din ochi, astfel iese gândirea pe buze. (Mihai Eminescu)
Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile
de tot nu le vei binevoi. (Psalmi 50.16, 17)
Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-dimineaţă. Însetat-a de Tine sufletul meu, suspinat-a
după Tine trupul meu, în pământ pustiu şi neumblat şi fără de apă. Aşa în locul cel sfânt m-am arătat Ţie,
ca să văd puterea Ta şi slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viaţa; buzele mele Te vor lăuda. Aşa
Te voi binecuvânta în viaţa mea şi în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu şi de grăsime să se
sature sufletul meu şi cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. (Psalmi 62.1-6)
Greşalele drepţilor sunt împrejurul buzelor, iar ale păcătoşilor izvorăsc din tot trupul. Pentru aceea cântă
David: “Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele, şi: zis-am,
păzi-voi căile Tale, ca să nu greşesc cu limba mea!” (Sfântul Epifanie, episcopul Ciprului)
În gura celui nebun este varga mândriei lui; buzele pe cei înţelepţi îi păzesc. (Solomon 14..3)
Închide uşa chiliei tale oamenilor, uşa buzelor tale cuvintelor, şi uşa gândurilor tale duhurilor necurate. 3.1
Înmulţitu-s-au slăbiciunile celor ce aleargă după alţi dumnezei. Nu voi lua parte la adunările lor cu jertfe
de sânge, nici nu voi pomeni numele lor pe buzele mele. (Psalmi 15.4)
Întărâtarea ta împotriva Mea, trufia ta au ajuns până la urechile Mele. De aceea voi pune belciug în nările
tale şi frâul Meu buzelor tale şi te voi întoarce pe calea pe care ai venit! (Isaia 37.29)
Lucrul să fie în mâini şi rugăciunea pe buze. 4.2
Mântuieşte-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios, că s-a împuţinat adevărul de la fiii oamenilor. Deşertăciuni a
grăit fiecare către aproapele său, buze viclene în inimă şi în inimă rele au grăit. Pierde-va Domnul toate
buzele cele viclene şi limba cea plină de mândrie. (Psalmi 11.1-3)
Mormânt deschis este gâtlejul lor; viclenii vorbit-au cu limbile lor; venin de viperă este sub buzele lor.
(Romani 3.13)
Nu te făţărnici înaintea oamenilor, şi buzelor tale ia aminte. Nu te înălţa, ca să nu cazi şi să aduci necinste
sufletului tău. (Ecclesiasticul 1.28)
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Nu te lăuda cu ziua de mâine, că nu ştii la ce poate da naştere. Să te laude altul şi nu gura ta, un străin şi nu
buzele tale. (Solomon 27.1, 2)
Nu te uita la femeia linguşitoare, căci buzele celei străine picură miere şi cerul gurii sale e mai alunecător
decât untdelemnul, dar la sfârşit ea este mai amară decât pelinul, mai tăioasă decât o sabie cu două
ascuţişuri. (Solomon 5.3)
Pe buzele omului priceput se află înţelepciunea; toiagul este pentru spatele celui lipsit de chibzuinţă.
(Solomon 10.13)
Pierde-va Domnul toate buzele cele viclene şi limba cea plină de mândrie. (Psalmi 11.3)
"Poporul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lor este departe de Mine. Şi zadarnic Mă cinstesc ei,
învăţând învăţături ce sunt porunci ale oamenilor". (Matei 15.8, 9)
Pune Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire, împrejurul buzelor mele. Să nu abaţi inima mea spre
cuvinte de vicleşug, ca să-mi dezvinovăţesc păcatele mele; iar cu oamenii cei care fac fărădelege
nu mă voi însoţi cu aleşii lor. (Psalmi 140.3, 4)
Treptele rugăciunii (rugăciunea cu buzele, cu gândul, cu mintea coborâtă în inimă). 3.1
Calea către Paradis are doar lărgimea unei persoane şi înăţimea unei cruci (Vladimir Ghika)
Calea celui nebun este dreaptă în ochii lui, iar cel înţelept ascultă de sfat. (Solomon 12.15)
Calea drepţilor e ca zarea dimineţii ce se măreşte mereu până se face ziua mare; iar calea celor fără de lege e ca
întunericul şi ei nici nu bănuiesc de ce se pot împiedica. (Solomon 4.18, 19)
Calea lui Hristos este Crucea de fiecare zi. Nimeni nu s-a urcat vreodată la cer prin comoditate. (Sfântul Isaac Sirul)
Calea păcătoşilor este netezită cu pietre, la sfârşitul ei este groapa iadului. (Ecclesiasticul 21.11)
Calea providenţei (+) şi calea judecăţii (-) 7.14
Calea smereniei este pavată cu pietrele răbdării. (Părintele Dumitru Păduraru)
Calea/ A poseda un mare intelect nu este o cale spre fericire. (Stephen Fry)
A rezolva o problemă înseamnă a găsi o cale de a ocoli un obstacol. (George Polya)
Astfel, pe una o vezi alergând de ici colo şi totdeuna uitând de sine, pe alta o vezi sobră, reţinută şi prudentă
în exercitarea adversităţii sale. În sfârşit, soarta fericită, prin mângâierile ei abate şi pe cei slabi din calea
adevăratului bine, cea nefericită adesea târăşte cu sila la adevăratele bunuri pe cei rătăciţi.
(Betius, scriitor bisericesc)
Aşadar noi am rătăcit de la calea adevărului şi lumina dreptăţii n-a strălucit pentru noi şi nouă soarele nu
ne-a răsărit. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 5.6)
Boala poate fi un prilej de asceză, de apropiere de Dumnezeu. Este o transformare, o transfigurare chiar
a urmării păcatului, care este boala, într-un instrument de curăţire de patimi şi de înţelegere a lui Dumnezeu. Răbdarea şi încrederea în Dumnezeu pot fi calea către unirea cu Acesta. (Amma Sincletica)
Că lesne este înaintea Domnului, în ziua sfârşitului, să dea omului după căile lui. (Ecclesiasticul 11.28)
Când căile omului sunt plăcute înaintea Domnului, chiar şi pe vrăjmaşii lui îi sileşte la pace. (Solomon 16.7)
Când te afli în lărgime să nu te bucuri şi când te afli în necazuri să nu te întristezi şi să nu le socoteşti pe acestea ca străine de calea lui Dumnezeu, căci pe calea Lui se umblă din veac şi din neam în neam, prin
cruce şi moarte. (Sfântul Isaac Sirul)
Cea mai lungă cale este calea de la minte la inimă. (Părintele Arsenie Boca)
Ceea ce urăşti tu însuţi, aceea nimănui să nu faci. Vin până la îmbătare să nu bei şi beţia să nu călătorească
cu tine pe cale! (Tobit 4.15)
Cei care au ajuns la această treaptă a posului (a patra), pot stăpâni cu uşurinţă trupul şi gândurile, şi pot
spori mult pe calea rugăciunii. 11.11
Cel ce rătăceşte pe cei drepţi pe o cale rea va cădea în groapa (pe care a săpat-o); cei fără prihană vor fi
fericiţi. (Solomon 28.10)
Cel ce umblă întru dreptate se teme de Domnul, iar cel ce umblă pe căi strâmbe Îl dispreţuieşte.
(Solomon 14.2)
Cuvintele noastre sunt cărările faptelor noastre. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Da, avem mulţi savanţi şi oameni de ştiinţă, dar atât de ignoranţi în realităţile divine; avem o mulţime de filosofi, dar atât de puţini oameni ai lui Dumnezeu, pentru care Hristos este totul şi care pot să arate
semenilor drumul drept spre mântuire. (Sadhu Sundar Singh, un vestit hindus convertit
la creştinism în secolul trecut)
De aceea vă voi judeca pe voi din casa lui Israel, pe fiecare după căile sale, zice Domnul Dumnezeu: pocăiţi-
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vă şi vă întoarceţi de la toate nelegiuirile voastre, ca necredinţa să nu vă fie piedică. (Iezechiel 18.30)
Doamne, povăţuieşte-mă întru dreptatea Ta din pricina duşmanilor mei! Îndreptează înaintea mea calea Ta.
(Psalmi 5.8)
El a zis: Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie: "Îndreptaţi calea Domnului", precum a zis Isaia proorocul.
(Ioan 1.23)
Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. (Ioan 14.6)
Evangheliile sunt calea tămăduirii de orice boală, luptă împotriva amintirilor prin cultivarea virtuţilor.
(Cuviosul Talasie)
Fie găsim o cale, fie ne facem una. (Hannibal)
Fiecare om trebuie să-şi inventeze propriul drum. (Jean-Paul Sartre)
Frica de Dumnezeu este urgisirea răului. Mândria şi obrăznicia, calea răutăţii şi gura cea aprigă le urăsc eu.
(Solomon 8.13)
Frica ta de Dumnezeu nu-ţi dă încredere şi desăvârşirea căilor tale nu-ţi dă nădejde? (Iov 4.6)
Iar eu, întru mulţimea milei Tale, voi intra în casa Ta, închina-mă-voi spre sfânt locaşul Tău, întru frica Ta.
Doamne, povăţuieşte-mă întru dreptatea Ta din pricina duşmanilor mei! Îndreptează înaintea
mea calea Ta. (Psalmi 5.7, 8)
Iar Saul - care se numeşte şi Pavel - plin fiind de Duh Sfânt, a privit ţintă la el, şi a zis: O, tu cel plin de toată
viclenia şi de toată înşelăciunea, fiule al diavolului, vrăjmaşule a toată dreptatea, nu vei înceta de a
strâmba căile Domnului cele drepte? Şi acum, iată mâna Domnului este asupra ta şi vei fi orb, nevăzând soarele până la o vreme. Şi îndată a căzut peste el pâclă şi întuneric şi, dibuind împrejur,
căuta cine să-l ducă de mână. (Faptele Apostolilor 13.9-11)
Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine. (Ioan 14.6)
Intraţi prin poarta cea strâmtă, că largă este poarta şi lată este calea care duce la pieire şi mulţi sunt cei care
o află. Şi strâmtă este poarta şi îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt care o află.
(Matei 7.13, 14)
Intuiţia este o aptitudine spirituală şi nu explică, ci doar indică calea. (Florence Scovel Shinn)
Iubirea este o cale spre desăvârşire. (Origen)
Înainte să porneşti pe calea răzbunării, sapă două morminte. (Confucius)
Întoarce ochii mei ca să nu vadă deşertăciunea; în calea Ta viază-mă. (Psalmi 118.37)
Înţeleptul merge pe cărarea vieţii ce duce în sus, ca să ocolească drumul iadului care merge în jos.
(Solomon 15.24)
Lenea este creativă: progresul este realizat de către oamenii leneşi care caută căi mai uşoare pentru a realiza
lucrurile. (Robert Heinlein)
M-am ţinut cu pasul meu după pasul Lui, am păzit calea Lui şi nu m-am abătut din ea. (Iov 23.11)
Minciuna e o potecă de cenuşă. (Proverb african)
Nelegiuitul se va sătura de căile sale şi omul bun de roadele sale. (Solomon 14.14)
Noi, în viaţă, continuăm calea greşită pe care a ales-o Adam. 8.9
Nu te întovărăşi cu omul mânios şi cu cel înfierbântat de furie să n-ai nici un amestec, ca să nu te deprinzi pe
calea lui şi să-ţi întinzi o cursă pentru viata ta. (Solomon 22.24, 25)
Nu-ţi abate privirea spre exemplul celor mulţi, care merg pe calea lată, căci în iad va fi locul celor mulţi.
(Mitropolitul Filaret)
O mare piedică în calea progresului omenirii este faptul că oamenii nu ascultă pe aceia care vorbesc prudent,
ci pe aceia care strigă mai tare. (Arthur Schopenhauer)
O, adâncul bogăţiei şi al înţelepciunii şi al ştiinţei lui Dumnezeu! Cât sunt de necercetate judecăţile Lui şi cât
sunt de nepătrunse căile Lui! (Romani 11.33)
Ochiul Meu nu te va cruţa, nici nu te va milui, ci-ţi voi răsplăti după căile tale, ticăloşiile tale vor fi peste tine
şi vei cunoaşte că Eu sunt Domnul". (Iezechiel 7.4)
Oricât ar fi muntele de înalt, tot există o cărăruie până în vârf. (Proverb afgan)
Orice vale se va umple şi orice munte şi orice deal se va pleca; căile cele strâmbe se vor face drepte şi cele
colţuroase, drumuri netede. (Luca 3.5)
Ori faci avere în lumea aceasta, ori în cealaltă; cale de mijloc nu există. (Stendhal)
Pe calea cea împărătească să umblaţi şi milele să număraţi şi să nu defăimaţi. (Avva Veniamin)
Pe calea lui Dumnezeu, a sta pe loc înseamnă a da înapoi. (Sfântul Bernard Clairvaux)
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Postul, calea pocăinţei şi ziditor al lacrimilor. 2.9
Rugăciunea este o practică de-a dreptul crucială pentru calea salvării. 7.3
Să fii de folos în lume este singura cale spre fericire. (Hans Christian Andersen)
Se poate crede că omul este obligat, pentru a atinge sfinţenia, să aleagă în viaţă calea cea mai marcată de
cruce. Se poate crede că putem să fim mai dom al lui Hristos căutând suferinţa, dar astfel cădem în
orgoliu spiritual. ….( Teologul catolic Marko Rupnik, vezi Crucea/)
Singura cale de a scăpa de efectul coruptibil al laudelor este să continui să lucrezi. (Albert Einstein)
Succesul este simplu. Fă ceea ce este potrivt, pe calea potrivită, la timpul potrivit. (Arnold H. Glasow)
Şi ei n-au cunoscut căile Mele, că M-am jurat întru mânia Mea: "Nu vor intra întru odihna Mea".
(Psalmi 94.12)
Şi intrând în casă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui, şi căzând la pământ, s-au închinat Lui; şi
deschizând vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, tămâie şi smirnă. Iar luând înştiinţare în vis să
nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în ţara lor. (Matei 2.11, 12)
Talentul este un subţirel izvor de munte. Trebuie să-i sapi calea în piatră şi să-l captezi cu înaltă osteneală.
(Gala Galaction)
Tânăr sau bătrân, nu este niciodată prea târziu pentru a porni pe calea cea bună. (Jim Rohn)
Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar numai Domnul este Cel ce cercetează duhul. (Solomon 16.2)
Un om care rătăceşte de pe drumul înţelepciunii, se va odihni curând în adunarea celor morţi.
(Solomon 21.16)
Unele căi par drepte în ochii omului, dar sfârşitul lor sunt căile morţii. (Solomon 14.12)
Unul dă mereu şi se îmbogăţeşte, altul se zgârceşte afară din cale şi sărăceşte. Cel ce binecuvintează va fi
îndestulat, iar cel ce blesteamă va fi blestemat. (Solomon 11.24, 25)
Urechea este bulevardul către inimă. (Voltaire)
Zis-a Avva Isidor: Mulţi oameni poftesc fapta cea bună, dar pe calea ce duce spre dânsa pregetă să meargă.
Calmul/ A observa liniştea şi a respira profund şi calm este cel mai uşor mod de a-ţi deschide inima. (Paul Ferrini)
Cu calm şi cumpătare, doar astfel, răzbunarea-i o încântare. (Richard Wagner)
Fericirea înseamnă nervi calmi. (W. C. Fields)
În faţa minţii liniştite, întreg universul se predă. (Lao Tse)
Râsul este un calmant fără efecte secundare. (Arnold H. Glasow)
Calul este gata pentru ziua de război, însă biruinţa vine de la Domnul. (Solomon 21.31)
Calul neîmblânzit ajunge nărăvaş, aşa şi un copil lăsat în voia lui ajunge rău-crescut. (Ecclesiasticul 30.8)
Calul/ Biciul este bun pentru cal, frâul pentru măgar, iar varga pentru spatele celor nebuni. Nu răspunde nebunului
după nebunia lui, ca să nu te asemeni şi tu cu el. Răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă
înţelept în ochii lui. (Solomon 26.3-5)
În ziua aceea", zice Domnul, "voi lovi toţi caii cu spaimă şi pe călăreţi cu nebunie; şi voi deschide ochii Mei
asupra lui Iuda şi pe toţi capii popoarelor îi voi lovi cu orbire. (Zaharia 12.4)
Linişteşte-ţi inima mânioasă şi înfuriată, sileşte-ţi mânia să asculte de raţiune, ca şi calul de frâu. 12.2
Nu în puterea calului este voia Lui, nici în cel iute la picior bunăvoinţa Lui. Bunăvoinţa Domnului este în cei ce
se tem de El şi în cei ce nădăjduiesc în mila Lui. (Psalmi 146.10, 11)
Nu se mântuieşte împăratul cu oştire multă şi uriaşul nu se va mântui cu mulţimea tăriei lui. Mincinos este calul
spre scăpare şi cu mulţimea puterii lui nu te va izbăvi. (Psalmi 32.16, 17)
Pentru că puterea cailor este în gura lor şi în cozile lor; căci cozile lor sunt asemenea şerpilor, având capete,
şi cu acestea vatămă. (Apocalipsa 9.19)
Postul este frâu călugărului asupra păcatului. Cel ce îl leapădă, cal turbat după parte femeiască se află.
(Avva Yperehie)
Regatul meu pentru un cal! (William Shakespeare)
Şi am văzut un înger stând în soare; şi a strigat cu glas puternic, grăind tuturor păsărilor care zboară spre înaltul cerului: Veniţi şi vă adunaţi la ospăţul cel mare al lui Dumnezeu, ca să mâncaţi trupuri de împăraţi şi trupuri de căpetenii de oşti şi trupurile celor puternici, şi trupurile cailor şi ale călăreţilor lor, şi trupurile tuturor celor slobozi şi celor robi, şi ale celor mici şi celor mari. (Apocalipsa 19.17, 18)
Unii se laudă cu căruţele lor, alţii cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru.
(Psalmi 19.8)
Cancerul/ Corupţia este un cancer; un cancer care roade încrederea cetăţenilor în democraţie, diminuează instinctul
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pentru inovare şi creativitate. (Joe Biden)
Dacă nu alăptaţi copii, veţi alăpta cancer. (Părintele Arsenie Boca)
Mândria este un cancer al sufletului: distruge posibilitatea iubirii, sau a fericirii sau chiar a bunului simţ.
(Clive Stamples Lewis)
Nefericirea este cancerul trupului şi nebunia minţii. (Valeria Mahok)
Păcatul este boala sufletului, patima este cancerul vieţii spirituale. (Părintele Ioan Teşu)
Raiul este plin de canceroşi care n-au cârtit. (Sfântul Cuviosul Paisie de la Neamţ)
Candela/ Apoi Iov a mers mai departe cu pildele sale şi a zis: "O, dacă aş fi încă o dată ca în lunile de mai înainte,
ca în zilele când Dumnezeu mă ocrotea, ca atunci când El ţinea strălucitoare deasupra capului meu
candela Sa şi, luminat de ea, eu străbăteam prin întuneric! (Iov 29.1-3)
De asemenea a făcut Solomon toate lucrurile pentru templul Domnului, jertfelnicul cel de aur şi mesele pentru pâinile punerii înainte; sfeşnicele şi candelele lor de aur curat, ca să fie aprinse după rânduială înaintea
Sfintei Sfintelor. Mucările, candelele şi tăviţele de aur, din cel mai curat aur. (II Paralipomena 4.18-20)
Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare, care luând candelele lor, au ieşit în întâmpinarea mirelui. Cinci însă dintre ele erau fără minte, iar cinci înţelepte. Căci cele fără minte, luând candelele, n-au
luat cu sine untdelemn. Iar cele înţelepte au luat untdelemn în vase, odată cu candelele lor. Dar mirele
întârziind, au aţipit toate şi au adormit. Iar la miezul nopţii s-a făcut strigare: Iată, mirele vine! Ieşiţi întru
întâmpinarea lui! Atunci s-au deşteptat toate acele fecioare şi au împodobit candelele lor. Şi cele fără
minte au zis către cele înţelepte: Daţi-ne din untdelemnul vostru, că se sting candelele noastre. Dar cele înţelepte le-au răspuns, zicând: Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă şi nici vouă. Mai bine mergeţi la cei ce vând şi cumpăraţi pentru voi. Deci plecând ele ca să cumpere, a venit mirele şi cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă şi uşa s-a închis. Iar mai pe urmă, au sosit şi celelalte fecioare, zicând:
Doamne, Doamne, deschide-ne nouă. Iar el, răspunzând, a zis: Adevărat zic vouă: Nu vă cunosc pe
voi. Drept aceea, privegheaţi, că nu ştiţi ziua, nici ceasul când vine Fiul Omului. (Matei 25.1-13)
Pe el Aaron va arde tămâie mirositoare în fiecare dimineaţă, când pregăteşte candelele. Când va aprinde
Aaron seara candelele, iar va arde miresme. Această tămâiere neîntreruptă se va face pururea
înaintea Domnului din neam în neam. Să nu aduceţi pe el nici o ardere de tămâie străină, nici ardere
de tot, nici dar de pâine, nici turnare să nu turnaţi pe el. Aaron va săvârşi jertfa de curăţire peste coarnele lui o dată pe an; cu sânge din jertfa de curăţire cea pentru păcat îl va curăţi el o dată pe an; în neamul
vostru aceasta este mare sfinţenie înaintea Domnului". (Ieşirea 30.7-10)
Sfeşnicul l-a aşezat în cortul adunării, în fata mesei, în partea de miazăzi a cortului, şi a aprins candelele
lui înaintea Domnului, precum poruncise Domnul lui Moise. (Ieşirea 40.24, 25)
Şi a fost cuvântul Domnului către mine şi mi-a zis: "Mâinile lui Zorobabel au pus temelia acestui templu şi
tot mâinile lui îl vor termina, şi tu vei şti că Domnul Savaot m-a trimis la voi. Căci cine a dispreţuit vremea acestor începuturi mici? Ei se vor bucura văzând cumpăna zidarului în mâna lui Zorobabel. Iar
aceste şapte (candele) sunt ochii Domnului care cutreieră tot pământul". (Zaharia 4.8-10)
Şi a grăit Domnul cu Moise şi a zis: "Porunceşte fiilor lui Israel să-ii aducă untdelemn de măsline, curat şi
limpede, pentru candele, ca să ardă sfeşnicul necontenit, înaintea perdelei din cortul adunării, şi-l va aprinde Aaron şi fiii lui înaintea Domnului, ca să ardă totdeauna, de seara până dimineaţa. Acesta este
aşezământ veşnic în neamul vostru. Candelele să le pună în sfeşnicul cel de aur curat de dinaintea
Domnului, ca să ardă sfeşnicul de seara până dimineaţa. (Leviticul 24.1-4)
Şi s-a întors îngerul care grăia cu mine şi m-a deşteptat, ca pe un om pe care îl trezeşti din somn. Şi mi-a
zis: "Ce vezi?" şi am zis: "Iată văd un candelabru cu totul de aur, cu şapte candele, iar deasupra candelabrului este un vas cu untdelemn din care pornesc şapte ţevi către cele şapte candele; iar alături,
doi măslini, unul de-a dreapta vasului cu untdelemn şi altul de-a stânga". (Zaharia 4.1-3)
Trecutul e noaptea – iar amintirile, candele care cu vremea se sting. (Octavian Goga)
Cantitatea/ Alături de hidrogen, prostia e cea care se găseşte în cea mai mare cantitate în univers. (Thomas Alva
Edison)
Algebra este instrumentul intelectual care a fost creat pentru redarea clară a aspectelor cantitative ale
lumii. (Alfred North Whitehead)
Calitatea nu este decât cantitate condensată. (Iulia Haşdeu)
Cei ce vorbesc cel mai mult despre progres îl măsoară în cantitate şi nu în calitate. (George Santayana)
Puterea banilor nu stă în calitate, ci în cantitate. (Mladen Fain)
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Capacitatea/ A fi incapabil de entuziasm este un semn de mediocritate. (Honoré de Balzac)
Dacă capacitatea de a gândi nu este însoţită de capacitatea de a acţiona, mintea superioară este torturată. (Benedetto Croce)
Deci, logica crucii e logica iubirii. A avea un raport înţelept cu crucea înseamnă a avea capacitatea să
jertfeşti liber din ceea ce ai pentru a dărui. Şi când eşti dispus să jerfeşti, orice necaz ţi s-ar întâmpla nu provoacă disperare şi cârteală, ci te ajută să rămâi senin şi lucid, o stare necesară pentru a
reuşi şi s-o iei totdeauna de la capăt. (Teologul catolic Marko Rupnik)
Dumnezeu nu l-a creat pe om muritor, şi nici nemuritor. Dumnezeu l-a creat capabil şi de una şi de alta,
în funcţie de libera lui alegere. (Sfântul Teolit al Antiohiei)
Geniul este capacitatea de a suporta dureri infinite. (Thomas Carlyle)
Gloria este un scop la care aspiră orice suflet deosebit, dar la care nu se ajunge cu dorinţa, ci cu capacitatea. (Lorenzo Stramusoli)
Iubirea este singura forţă capabilă să transforme un inamic într-un prieten. (Martin Luther King)
Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru handicapurile mele, căci prin ele am ajuns la mine însămi, la El, şi am
putut să dau la iveală opera mea. [Scriitoarea americană Helen Keller (1880-1968). Când avea 19
luni, a rămas fără auz şi văz, în urma unei boli, pierzându-şi apoi şi capacitatea de a vorbi. Cinci ani
mai târziu şi-a început educaţia cu Anne Sullivan, care a învăţat-o numele obiectelor prin apăsarea în
palmă a alfabetului surdo-muţilor. În cele din urmă, Keller a învăţat să citească şi să scrie în alfabetul
Braille. A scris mai multe cărţi, printre care şi Povestea vieţii mele.]
În ortodoxie, clipa nu este doar un pas spre moarte, ca în filosofia lui Heidegger, ci clipa oferă şi posibilitatea valorificării potenţelor umane creatoare, nealterate de păcat. Ea poate releva capacitatea
noastră de a dobândi, în condiţiile temporalităţii, valori eterne şi poate redescoperi vocaţia originară.
Clipa poate răscumpăra timpul pierdut, când se restabileşte în ea comuniunea cu Dumnezeu, sau
poate pierde un timp bun, de o viaţă întreagă, când în ea se săvârşeşte, prin păcat, ruperea
comuniunii cu Dumnezeu. (Patriarhul Daniel)
Ochii sufletelor celor mulţi sunt incapabili să suporte viziunea divinului. (Platon)
Poate că singura demnitate adevărată a omului stă în capacitatea de a se depăşi pe sine. (Miguel de
Unamuno)
Sărmana făptură omenească! E capabilă de toate relele, dar în ea se găseşte şi comoara binelui.
(Mihail Sadoveanu)
Toţi am fost creaţi capabili să dobândim virtutea, dar prin învăţătură şi exerciţiu unul se apropie mai
mult de ea, altul mai puţin . De aceea unii ajung până la o virtute desăvârşită, alţii ajung până la o
oarecare virtute, iar alţii, pentru că nu şi-au dat niciun interes, deşi prin firea lor erau în stare, s-au
îndreptat spre fapte contrarii. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Unii oameni dispreţuiesc tot ce sunt incapabili să înţeleagă. (Alexandru Paleologu)
Capătul/ A fi religios înseamnă a fi găsit un răspuns la întrebarea: “Care este capătul, nu însă scopul vieţii.
(Michel de Montaigne)
Blânzi sunt aceia care pun capăt luptei de nepotolit din sufletul lor împotriva mâniei, a poftei şi a patimilor
înrudite cu acestea. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Cel ce pune capăt rugăciunii, începe să păcătuiască. (Sfântul Efrem Sirul)
Cu ajutorul lui Dumnezeu, să duceţi până la capăt crucea căsătoriei. (Părintele Paisie Olaru)
Deci, logica crucii e logica iubirii. A avea un raport înţelept cu crucea înseamnă a avea capacitatea să jertfeşti liber din ceea ce ai pentru a dărui. Şi când eşti dispus să jerfeşti, orice necaz ţi s-ar întâmpla nu
provoacă disperare şi cârteală, ci te ajută să rămâi senin şi lucid, o stare necesară pentru a reuşi şi
s-o iei totdeauna de la capăt. (Teologul catolic Marko Rupnik)
Duceţi dar acum până la capăt fapta, ca precum aţi fost gata să voiţi, tot aşa să şi îndepliniţi din ce aveţi.
(II Corinteni 8.11)
Dumnezeu n-a venit în lume ca să pună capăt suferinţei umane. El n-a venit în lume nici măcar să
explice suferinţa. Dumnezeu a venit în lume să umple suferinţa umană de prezenţa Lui.
(Paul Claudel)
E de datoria noastră să punem capăt dominaţiei politice a unei minorităţi care schilodeşte instituţiile economice şi sociale ale tării noastre, umilind şi sărăcind pe toată lumea. (Martin Luther King)
Însă Iov trebuie cercetat până la capăt cu privire la acele răspunsuri vrednice de nişte nelegiuiţi.
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(Iov 34.36)
La capătul puterilor vine harul lui Dumnezeu. (Sfinţii Părinţi)
Moartea este capătul, nu însă scopul vieţii. (Michel de Montaigne)
Nu e nimic mai tare decât blândeţea. După cum apa aruncată pe foc a stins de multe ori focul, tot aşa şi un
cuvânt spus cu blândeţe, stinge o mânie mai aprinsă decât cuptorul şi îndoit ne este câştigul. Câştigăm
prin aceea că ne-am purtat cu blândeţe şi prin aceea că slobozim de tulburare mintea fratelui nostru
punând capăt mâniei……. Căci ce este apa pentru foc, aceea e blândeţea şi bunătatea pentru mânie.
(Sfântul Ioan Gură de Aur).
Nu o duce până la capăt cu omul iute la mânie, ca să nu fie o cursă întinsă înaintea buzelor tale.
(Ecclesiasticul 8.11)
"O astfel de femeie frumoasă la chip şi înţeleaptă la vorbe nu se află nicăieri, de la un capăt şi până la celălalt al pământului!" (Iudita 11.21)
Omenirea trebuie să pună capăt războiului, altfel războiul va pune capăt omenirii. (John F. Kennedy)
Omul priceput are înaintea ochilor lui înţelepciunea, iar ochii celui nebun se uită la capătul pământului.
(Solomon 17.24)
Pentru oamenii credincioşi, Dumnezeu se află la început, pentru oamenii de ştiinţă - la capătul consideraţiilor lor. (Max Planck)
Politicienii sunt oamenii care, atunci când văd luminiţa de la capătul tunelului, aleargă şi mai cumpără tunel.
(John Quinton)
Spovedania este suprimarea voluntară a ascunderii. Ea nu înseamnă că nu ai nimic de ascuns, ci că nimic
nu trebuie ascuns până la capăt. (Gabriel Liiceanu)
Capul/ Acest chip avea capul de aur curat, pieptul şi braţele de argint, pântecele şi coapsele de aramă, pulpele de
fier, iar picioarele o parte de fier şi o parte de lut. Tu priveai şi iată o piatră desprinsă, nu de mână, a lovit chipul peste picioarele de fier şi de lut şi le-a sfărâmat. Atunci au fost sfărâmate în acelaşi timp fierul,
lutul, arama, argintul şi aurul şi au ajuns ca pleava de pe arie vara şi vântul le-a luat cu sine fără ca să se
găsească locul lor; iar piatra care a lovit chipul a crescut munte mare şi a umplut tot pământul.
(Daniel 2.31-34)
Am cusut un sac pe trupul meu şi am vârât în ţărână capul meu. (Iov 16.15)
Apoi s-a dus repede în cortul unde era sălaşul Iuditei, dar n-a găsit-o. Şi alergând apoi în mulţime, a strigat:
"O, roabe viclene! O singură femeie evreică a făcut de ocară casa regelui Nabucodonosor. Olofern
zace la pământ, cu capul retezat!" (Iudita 14.17, 18)
Ce uşor e să-i faci pe oameni să creadă o minciună şi ce greu e să le-o scoţi din cap. (Mark Twain)
Cea mai scumpă podoabă a capului este coroana caracterului frumos. (Valeria Mahok)
Cel care îşi bate capul cu înţelepciunea îndeplineşte desăvârşirea minţii şi cel care îşi pierde somnul pentru
ea va fi în curând fără de grijă. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 6.15)
Cinsteşte pe doctor cu cinstea ce i se cuvine, că şi pe el l-a făcut Domnul. Că de la Cel Preaînalt este leacul
şi de la rege va lua dar. Ştiinţa doctorului va înălţa capul lui şi înaintea celor mari va fi minunat.
(Ecclesiasticul 38.1-3)
Creştin sunt, lasă-mă la mama mea! (Sfântul Mucenic Chiric, în vârstă de trei ani. Dregătorul l-a aruncat pe
treptele tronului său, s-a lovit la cap şi a murit. Sfânta Muceniţă Iulita, mama pruncului,
a fost decapitată)
Din multe documente ale monahismului din primele veacuri se vede că monahii stăteau la rugăciune, în
singurătatea chiliei, cu mâinile ridicate. Astfel se rugau cuvioşii Pahomie cel Mare, Sisoe cel Mare;
probabil astfel se rugau foarte mult; aşa ne sfătuieşte să ne rugăm Sfântul Ioan Scărarul. O asemenea
poziţie a trupului ajută şi sufletul să ajungă într-o astfel de stare; să se înalţe spre cele de sus. Însă
trebuie să ne ferim să întindem mâinile prea tare şi să le ridică cât mai sus, ca să nu ajungem în stare
de fierbinţeală şi de extaz, de la care este numai un pas până la înşelare de sine şi amăgire drăcească.
Mâinile trebuie întinse moderat, ca duhul să rămână în linişte, smerenie şi umilinţă; trebuie să dăm trupului poziţia celui atârnat pe cruce, iar nu poziţia celui ce zboară spre cer. Capul să fie plecat în jos,
iar mâinile ridicate.
(Din cartea “Tâlcuiri la Patericul egiptean”, pagina 31, a Sfântului Ignatie Briancianinov)
Doamne, cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc! Mulţi se scoală asupra mea; Mulţi zic sufletului meu: "Nu
este mântuire lui, întru Dumnezeul lui! " Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, slava mea şi Cel
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ce înalţi capul meu. (Psalmi 3.1-3)
Iar când vor începe să fie acestea, prindeţi curaj şi ridicaţi capetele voastre, pentru că răscumpărarea
voastră se apropie. (Luca 21.28)
În urma unei adevărate nevoi, monahului îi este îngăduit să bea vinul cu măsură (cumpătat), ca vinul să
lucreze în stomac, nu şi în cap. (Avva Xoie)
În ziua aceea", zice Domnul, "voi lovi toţi caii cu spaimă şi pe călăreţi cu nebunie; şi voi deschide ochii Mei
asupra lui Iuda şi pe toţi capii popoarelor îi voi lovi cu orbire. (Zaharia 12.4)
Înţelepciunea înalţă capul celui smerit şi-l face să şadă între cei mari. (Ecclesiasticul 11.1)
Învăţătura dată rău se sparge în capul tău. (Anton Pann)
Luaţi aminte să nu vă fure minţile cineva cu filozofia şi cu deşarta înşelăciune din predania omenească, după
înţelesurile cele slabe ale lumii şi nu după Hristos. Căci întru El locuieşte, trupeşte, toată plinătatea Dumnezeirii, şi sunteţi deplini întru El, Care este cap a toată domnia şi stăpânirea. (Coloseni 2.8-10)
Mita e-n stare să pătrundă orişiunde în ţara aceasta, pentru mită capetele cele mai de sus ale administraţiei
vând sângele şi averea unei generaţii. (Mihai Eminescu)
Nimeni să nu se ruşineze de cruce, simbolul sfânt al mântuirii noastre, capul bunătăţilor pentru care trăim
şi pentru care suntem. Ca pe o cunună, aşa să purtăm crucea lui Hristos. Prin cruce se săvârşesc
toate cele ale noastre. Dacă trebuie să te naşti din nou, crucea este alături. Dacă trebuie să te hrăneşti cu hrana cea tainică, dacă trebuie să te hirotoneşti, dacă trebuie să faci orice, pretutindeni este
alături de noi crucea, semnul biruinţei. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nu porni la drum cu cel cutezător ca să nu-ţi cadă povară, căci el nu face decât după capul său, şi nebunia
lui te va pierde. (Ecclesiasticul 8.15)
Păcatul este un bumerang pe care ştii când îl arunci, dar nu ştii când se întoarce şi te loveşte în cap.
(Robert Frost)
Pentru că puterea cailor este în gura lor şi în cozile lor; căci cozile lor sunt asemenea şerpilor, având
capete, şi cu acestea vatămă. (Apocalipsa 9.19)
Poate să-ţi vină smerenia după slavă şi se poate ca, după smerenie, să ridici capul până la slavă.
(Ecclesiasticul 20.10)
Rugăciunea este capul tuturor virtuţilor. 4.7
Să-ţi fereşti capul de frig şi de prostie. (Părintele Arsenie Boca)
Şi capul lui a fost adus pe tipsie şi a fost dat fetei, iar ea l-a dus mamei sale. Şi, venind ucenicii lui, au luat
trupul lui şi l-au înmormântat şi s-au dus să dea de ştire lui Iisus. (Matei 14.11, 12)
Şi El este capul trupului, al Bisericii; El este începutul, întâiul născut din morţi, ca să fie El cel dintâi întru
toate. (Coloseni 1.18)
Şi împletind o cunună de spini, I-au pus-o pe cap şi în mâna Lui cea dreaptă trestie; şi, îngenunchind înaintea
Lui îşi băteau joc de El, zicând: Bucură-Te, regele iudeilor! Şi scuipând asupra Lui, au luat trestia
şi-L băteau peste cap. Iar după ce L-au batjocorit, L-au dezbrăcat de hlamidă, L-au îmbrăcat
cu hainele Lui şi L-au dus să-L răstignească. (Matei 27.29-31)
Şi intrând îndată, cu grabă, la rege, i-a cerut, zicând: Vreau să-mi dai îndată, pe tipsie, capul lui Ioan
Botezătorul. (Marcu 6.25)
Şi regele s-a mâhnit adânc, dar pentru jurământ şi pentru cei ce şedeau cu el la masă, n-a voit s-o întristeze.
Şi îndată trimiţând regele un paznic, a poruncit a-i aduce capul. (Marcu 6.26, 27)
Şi, stând la spate, lângă picioarele Lui, plângând, a început să ude cu lacrimi picioarele Lui, şi cu părul
capului ei le ştergea. Şi săruta picioarele Lui şi le ungea cu mir. (Luca 7.38)
Tăcerea capul filosofiei este. (Dimitrie Cantemir)
Un cap bun şi o inimă bună sunt întotdeauna o formidabilă combinaţie. (Nelson Mandela)
Caracterul are drept fundament voinţa şi inteligenţa. (Boccaccio)
Caracterul celui care vorbeşte este acela care convinge, nu vorba. (Menandru)
Caracterul este întruchiparea unor principii generale de acţiune. (Titu Maiorescu)
Caracterul este o deprindere îndelungată. (Plutarh)
Caracterul este proprietatea ce nu se poate preţui. (Samuel Smiles)
Caracterul fără înţelepciune poate mult, dar înteligenţa fără caracter nu valorează nimic. (Cicero)
Caracterul unui om poate fi judecat după gusturile sale muzicale. (Platon)
Caracterul unui om se formează în generaţii şi se transmite genetic. (Platon)
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Caracterul/ Acţiunea înseamnă caracter. (Francis Scott Key Fitzgerald)
Adevăratele trăsături ale ignoranţei sunt vanitatea, mândria şi aroganţa. (Samuel Butler)
Adevăratul test al caracterului unui om este cum se comportă cu cei de care nu are nevoie.
(Lee Corso)
Blândeţea firii şi umilinţa inimii să-l caracterizeze pe preot. (Sfântul Vasile cel Mare)
Caracteristica vinovaţilor este neliniştea. (Seneca)
Ce este toleranţa? Este consecinţa umanitătii. Cu toţii suntem caracterizaţi de slăbiciuni şi erori; să
ne iertăm reciproc pentru acest lucru – acesta este cea dintâi lege a naturii. (Voltaire)
Cea mai scumpă podoabă a capului este coroana caracterului frumos. (Valeria Mahok)
Ceea ce deosebeşte ştiinţa teologică de ştiinţa umană e tocmai caracterul nemodificabil al Revelaţiei,
care e obiectul ei. (Nichifor Cainic)
Cel mai bun caracter are momente de răutate şi cele mai mari genii, îngustimi de spirit.
(Arthur Schopenhauer)
Copilul imită tot ceea ce vede. Totul îi este pildă în formarea obiceiurilor, gesturilor, apucăturilor, vorbirii şi caracterului său. (Samuel Smiles)
Destinul conduce jumătate din viaţa unui om. Pe cealaltă o conduce caracterul. (Alfred de Vigni)
Eşecul ne învaţă despre tăria noastră de caracter. Ne provoacă să săpăm mai adânc în resursele noastre atunci când ne lovim de piedici. (Hal Urban)
Între caractere şi inteligenţe n-ar trebui să existe alegere. Inteligenţele se găsesc foarte adesea, caracterele foarte rar. (Mihai Eminescu)
Mama este exemplul viu pe care copiii îl au necontenit în faţa ochilor, pe care-l urmăresc şi pe care-l
imită. Obiceiurile mamei devin acelea ale copiilor, iar caracterul ei se reflectă vădit într-al lor.
(Samuel Smiles)
Mulţi şi-au mărit nenorocirea din cauză că nu au ştiut să o suporte. Mai mult decât întâmplarea sau norocul, le-a fost potrivnic propriul lor caracter. (Accius)
Munca unui om se poate plăti. Caracterul, cultura lui, nicicând. (Mihai Eminescu)
Nenorocirea dă pe faţă caracterul, iar fericirea îl ascunde. (Horaţiu)
O naţiune nu are caracter decât atunci când este liberă. (Madame de Staël)
Podoaba vieţii este talentul, cununa talentului - caracterul. (Simion Mehedinţi)
Trebuie să învăţăm muzica pentru împodobirea şi liniştirea caracterului. (Cuviosul Clement
Alexandrinul)
Carnea/ Căci dorinţa cărnii este moarte dar dorinţa Duhului este viaţă şi pace; fiindcă dorinţa cărnii este vrăjmăşie
împotriva lui Dumnezeu, căci nu se supune legii lui Dumnezeu, că nici nu poate. Iar cei ce sunt în carne
nu pot să placă lui Dumnezeu. (Romani 8.6-8)
Dar Satan a răspuns Domnului şi a zis: "Cojoc pentru cojoc! Că tot ce are omul dă pentru viaţa lui. Dar ia
întinde-Ţi mâna şi atinge-Te de osul şi de carnea lui! Să vedem dacă nu Te va blestema în faţă!" Şi
Domnul a zis către Satan: "Îl dau în puterea ta! Numai nu te atinge de viaţa lui". (Iov 2.4-6)
În orice zi Te voi chema, degrabă auzi-mă! Că s-au stins ca fumul zilele mele şi oasele mele ca uscăciunea
s-au făcut. Rănită este inima mea şi s-a uscat ca iarba; că am uitat să-mi mănânc pâinea mea. De glasul
suspinului meu, osul meu s-a lipit de carnea mea. (Psalmi 101.3-6)
În pustia aceasta toată obştea fiilor lui Israel a cârtit împotriva lui Moise şi Aaron. Şi au zis către ei fiii lui Israel: "Mai bine muream bătuţi de Domnul în pământul Egiptului, când şedeam împrejurul căldărilor cu
carne şi mâncam pâine de ne săturam! Dar voi ne-aţi adus în pustia aceasta, ca toată obştea aceasta
să moară de foame". (Ieşrea 16.2, 3)
Mai bună este o bucată de pâine uscată în pace, decât o casă plină cu carne de jertfe, dar cu vrajbă.
(Solomon 17.1)
Milă fie-vă de mine, aveţi milă de mine, o, voi, prietenii mei, căci mâna lui Dumnezeu m-a lovit! De ce mă
prigoniţi cu urgia lui Dumnezeu şi nu vă mai săturaţi de carnea mea? (Iov 19.21, 22)
Şi pe când vorbeau ei acestea, El a stat în mijlocul lor şi le-a zis: Pace vouă. Iar ei, înspăimântându-se şi
înfricoşându-se, credeau că văd duh. Şi Iisus le-a zis: De ce sunteţi tulburaţi şi pentru ce se ridică astfel
de gânduri în inima voastră? Vedeţi mâinile Mele şi picioarele Mele, că Eu Însumi sunt; pipăiţi-Mă şi
vedeţi, că duhul nu are carne şi oase, precum Mă vedeţi pe Mine că am. (Luca 24.36-39)
Şi să mănânce în noaptea aceea carnea lui friptă la foc; dar s-o mănânce cu azimă şi cu ierburi amare.
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(Ieşirea 12.8)
Tot ce se mişcă şi ce trăieşte să vă fie de mâncare; toate vi le-am dat, ca şi iarba verde. Numai carne cu
sângele ei, în care e viaţa ei, să nu mâncaţi. (Facerea 9.3)
Trupul poate să supravieţuiscă şi fără carne şi toate celelalte. Problema pleacă tot din mintea noastră; acolo se petrec dorinţele de a mânca de frupt în zi de post şi tot acolo se găsesc şi argumentele pentru
care am fi îndreptăţiţi să nu postim. Aşa dar, să ne cercetăm fiecare şi să vedem ceea ce putem
face şi ce nu. … (vezi Trupul/)
Uitaţi-vă la mine şi miraţi-vă foarte şi puneţi mâna la gură. Căci, când mă gândesc, mă apucă groaza şi toată
carnea de pe mine tremură. Pentru ce ticăloşii au viaţă, ajung la adânci bătrâneţe şi sporesc în putere?
Urmaşii lor se ridică voinici în faţa lor şi odraslele lor dăinuiesc sub ochii lor. (Iov 21.5-8)
Cartea e ca şi o conversaţie cu un om deştept. (Lev Tolstoi)
Cartea/ Adaugă fărădelege la fărădelegea lor şi să nu intre întru dreptatea Ta; şterşi să fie din cartea celor vii şi cu
cei drepţi să nu se scrie. (Psalmi 68.31, 32)
Am văzut apoi, în mâna dreaptă a Celui ce şedea pe tron, o carte scrisă înăuntru şi pe dos, pecetluită cu şapte peceţi. Şi am văzut un înger puternic, care striga cu glas mare: Cine este vrednic să deschidă cartea şi
să desfacă toate peceţile ei? Dar nimeni în cer, nici pe pământ, nici sub pământ nu putea să deschidă cartea, nici să se uite în ea. Şi am plâns mult, fiindcă nimeni n-a fost găsit vrednic să deschidă cartea, nici să
se uite în ea. Şi unul dintre bătrâni mi-a zis: Nu plânge. Iată, a biruit leul din seminţia lui Iuda, rădăcina lui
David, ca să deschidă cartea şi cele şapte peceţi ale ei. Şi am văzut, la mijloc, între tron şi cele patru fiinţe şi în mijlocul bătrânilor, stând un Miel, ca înjunghiat, şi care avea şapte coarne şi şapte ochi, care sunt
cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul. Şi a venit şi a luat cartea, din dreapta Celui
ce şedea pe tron. (Apocalipsa 5.1-7)
Arta medicinei nu poate fi moştenită şi nici nu poate fi copiată din cărţi. (Paracelsus, alchimist, medic,
astrolog şi filosof elveţian)
Biblia nu este doar o carte - este putere vie. (Napoleon Bonaparte)
Biblie – Cartea cea mai veche din lume. (Gustave Flaubert)
Memoria este biblioteca minţii. (Francis Fauvel-Gouraud)
Cărţile sunt oglinzile sufletului. (Virginia Woolf)
Cărţile, ca şi proverbele, dovedesc valoare prin pecetea şi stima timpurilor pe care le-au străbătut.
(Sir William Temple)
Cel ce biruieşte va fi astfel îmbrăcat în veşminte albe şi nu voi şterge deloc numele lui din cartea vieţii şi voi
mărturisi numele lui înaintea părintelui Meu şi înaintea îngerilor Lui. (Apocalipsa 3.5)
Cele nelucrate ale mele le-au cunoscut ochii Tăi şi în cartea Ta toate se vor scrie; zi de zi se vor săvârşi şi
nici una din ele nu va fi nescrisă. (Psalmi 138.16)
Conştiinţa este o carte naturală; cel ce o citeşte cu fapta, face experienţa ajutorului dumnezeiesc. Domnul
e ascuns în poruncile Sale şi cel ce-L caută pe El Îl găsesc pe măsura împlinirii lor. (Sfântul
Marcu Ascetul)
Deci şi alte multe minuni a făcut Iisus înaintea ucenicilor Săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta.
(Ioan 20.30)
Doar binele e cartea de indentitate a fiecărui creştin. (Părintele Dumitru Păduraru)
Drept aceea orice descoperire este pentru voi ca graiurile dintr-o carte pecetluită. Dacă le dai cuiva care ştie
carte şi-i zici: "Citeşte!" el iţi răspunde: "Nu pot, căci ea este pecetluită!" Şi dacă o dai cuiva care nu ştie
carte şi-i zici: "Citeşte!", el îţi va răspunde: "Nu ştiu carte!" Şi a zis Domnul: "De aceea poporul acesta
se apropie de Mine cu gura şi cu buzele Mă cinsteşte, dar cu inima este departe, căci închinarea înaintea
Mea nu este decât o rânduială omenească învăţată de la oameni. (Isaia 28.11-13)
Este un lucru bun să citeşti cărţi de citate, pentru că citatele, atunci când sunt gravate în memorie,
îţi aduc gânduri bune. (Winston Churchill)
Eu cred că Biblia este cel mai mare dar dat omului. Tot ce este mai bun de la Mântuitorul lumii ne este dat
prin intermediul acestei cărţi. (Abraham Lincoln)
Eu în lume las o dâră/ De o carte tăinuită/ Care face după moarte/ Toată viaţa mea, vădită. (Sfântul Ioan
Iacob de la Neamţ)
Ficţiunea este doar adevărul scriitorului, ţipând la pagină. (Monique Lloyd)
Fiecare dintre noi e ca o carte neclintită pentru vecinii de viaţă. (Ionel Teodoreanu)
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Între coperţile unei singure cărţi, Biblia, sunt toate răspunsurile la toate problemele cu care ne confruntăm
azi – numai să le citim şi să le credem. (Ronald Reagan)
Înţelepciune fără carte şi fapte, nu se poate, / Înţelepciune fără credinţă, nu e cu putinţă. (Valeria Mahok)
Înţelepciunea cărturarului pe încet se câştigă şi cel care nu ia aminte prea mult la grijile vieţii se va înţelepţi.
(Ecclesiasticul 38.26)
Limba este cartea de nobleţe a unui neam. (Vasile Alecsandri)
Mamă va zice Sionului omul şi om s-a născut în el şi Însuşi Cel Preaînalt l-a întemeiat pe el. Domnul va povesti în cartea popoarelor şi a căpeteniilor acestora, ce s-au născut în el. (Psalmi 86.4, 5)
Noul Testament este cea mai bună carte care a fost sau va fi cunoscută în lume. (Charles Dickens)
Nu trebuie să confundăm (cum fac unii oameni complexaţi) orice ironie cu batjocura, desconsiderarea, insulta. Ironia civilizată face parte din panoplia dialogului. S-au scris cărţi despre ironie (Jankélévitch). (George Pruteanu)
O cameră fără cărţi este ca un corp fără suflet. (Cicero)
O carte de succes de public este mormântul poleit al unui talent mediocru. (Logan Pearsall Smith)
Prima şi probabil singura carte care merită să fie studiată de toţi este Biblia. Vorbesc în cunoştinţă de cauză: Studiaţi Scripturile! (John Quincy Adams)
Şi iudeii se mirau zicând: Cum ştie Acesta carte fără să fi învăţat? (Ioan 7.15)
Şi m-am dus la înger şi i-am zis să-mi dea cartea. Şi mi-a răspuns: Ia-o şi mănânc-o şi va amărî pântecele
tău, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Atunci am luat cartea din mâna îngerului şi am mâncat-o; şi era
în gura mea dulce ca mierea, dar, după ce-am mâncat-o pântecele meu s-a amărât. Şi apoi mi-a zis: Tu
trebuie să prooroceşti, încă o dată, la popoare şi la neamuri şi la limbi şi la mulţi împăraţi. (Apocalipsa
10.9-12)
Şi m-am uitat când a deschis pecetea a şasea şi s-a făcut cutremur mare, soarele s-a făcut negru ca un sac
de păr şi luna întreagă s-a făcut ca sângele, şi stelele cerului au căzut pe pământ, precum smochinul îşi
leapădă smochinele sale verzi, când este zguduit de vijelie. Iar cerul s-a dat în lături, ca o carte de
piele pe care o faci sul şi toţi munţii şi toate insulele s-au mişcat din locurile lor. (Apocalipsa 6.12-14)
Şi văzând ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan şi ştiind că sunt oameni fără carte şi simpli, se mirau, şi îi
cunoşteau că fuseseră împreună cu Iisus. (Faptele Apostolilor 4.13)
Un ziar este o bibliotecă de împrumut cu hipertensiune. (Bugs Baer)
Casa/ Acolo unde este biserica, acolo este cea mai sigură casă a cugetului nostru. (Sfântul Ambrozie al
Mediolanului)
Apoi s-a dus repede în cortul unde era sălaşul Iuditei, dar n-a găsit-o. Şi alergând apoi în mulţime, a strigat:
"O, roabe viclene! O singură femeie evreică a făcut de ocară casa regelui Nabucodonosor. Olofern zace
la pământ, cu capul retezat!" (Iudita 14.17, 18)
Atunci a fost cuvântul Domnului către Ilie Tesviteanul, pentru Ahab, şi a zis Domnul: "Vezi cum s-a smerit
Ahab înaintea Mea? Fiindcă s-a smerit înaintea Mea, de aceea nu voi aduce necazurile în zilele lui,
ci în zilele fiului lui voi aduce necazurile peste casa lui!" (III Regi 21.28, 29)
Casele memoriale sunt templele unui popor. (Ana Blandiana)
Căci ştim că, dacă acest cort, locuinţa noastră pământească, se va strica, avem zidire de la Dumnezeu, casă
nefăcută de mână, veşnică, în ceruri. (II Corinteni 5.1)
Cel care îşi zideşte casă cu bani străini asemenea este celui care îşi adună pietre de mormânt.
(Ecclesiasticul 21.9)
"Cerul este tronul Meu şi pământul aşternut picioarelor Mele. Ce casă Îmi veţi zidi Mie? - zice Domnul – sau
care este locul odihnei Mele? Nu mâna Mea a făcut toate acestea?" (Faptele Apostolilor 7.49, 50)
Dar ca să ştiţi că putere are Fiul Omului pe pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogului: Scoală-te, ia-ţi patul
şi mergi la casa ta. Şi, sculându-se, s-a dus la casa sa. (Matei 9.6, 7)
De aceea vă voi judeca pe voi din casa lui Israel, pe fiecare după căile sale, zice Domnul Dumnezeu: pocăiţivă şi vă întoarceţi de la toate nelegiuirile voastre, ca necredinţa să nu vă fie piedică. (Iezechiel 18.30)
De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi la îndeplineşte asemăna-se-va bărbatului înţelept care a
clădit casa lui pe stâncă. (Matei 7.24)
Era frumoasă vremea când casele erau biserici, faţă de acum, când bisericile sunt case. (Sfântul Ioan
Gură de Aur)
Fericire: să ai căldură în iglu, petrol în lampă şi linişte în suflet. (Proverb eschimos)
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Ia seama la relele tale, nu ale altuia; şi nu se va jefui de tâlhari casa de lucru a minţii tale.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Iar eu, întru mulţimea milei Tale, voi intra în casa Ta, închina-mă-voi spre sfânt locaşul Tău, întru frica Ta.
Doamne, povăţuieşte-mă întru dreptatea Ta din pricina duşmanilor mei! Îndreptează înaintea mea
calea Ta. (Psalmi 5.7, 8)
Mic eram între fraţii mei şi tânăr în casa tatălui meu; păşteam oile tatălui meu. Mâinile mele au făcut harpa şi
degetele mele au întocmit psaltirea. (Psalmi 151.1, 2)
Nebunul se uită în casă din uşă, iar omul cel învăţat stă afară. Semn de om prost este a asculta la uşă; iar cel
înţelept se va îndepărta de astfel de necinste. (Ecclesiasticul 21.25, 26)
Nimeni nu dispreţuieşte un hoţ pentru că a furat ca să-şi astâmpere foamea; dar când a fost prins, el dă înapoi înşeptit, întoarce tot ceea ce are în casa lui. (Solomon 6.30, 31)
Nu-ţi lega inima ta de casă, în vremea pelerinajului tău pământesc. Niciun om chibzuit nu-şi zideşte casă
trainică în timpul când este călător. (Avva Feren)
Omul care descoperă pe Dumnezeu se trezeşte ca dintr-o beţie: întreaga lui viaţă i se pare o pierdere
de timp. Dar omul necredincios face şi vorbeşte lucruri vrednice de râs; dacă-i dai bani se bucură
şi dacă îl lauzi te slujeşte ca un catâr. De tânăr îşi părăseşte casa în care s-a născut şi pleacă de-şi
pierde frumuseţea şi cinstea printre străini. (Părintele Savatie Baştovoi)
Pe prietenul tău şi pe prietenul tatălui tău nu-i părăsi; în casa fratelui tău nu intra în ziua restriştii tale. Mai bun
e un vecin aproape de tine, decât un frate departe. (Solomon 27.10)
Prin înţelepciune se ridică o casă, prin bună chibzuială se întăreşte şi prin ştiinţă se umplu cămările ei de tot
felul de avuţie scumpă şi plăcută. (Solomon 24.3, 4)
Şansa bate de mai multe ori la uşă, dar de cele mai multe ori nu este nimeni acasă. (William Rogers)
Şi în acele zile, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în ţinutul muntos într-o cetate a seminţiei lui Iuda. Şi a intrat în casa lui Zaharia şi a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutul Mariei, pruncul a săltat
în pântecele ei şi Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt, şi cu glas mare a strigat şi a zis: Binecuvântată eşti
tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău. Şi de unde mie aceasta, ca să vină la mine
Maica Domnului meu? (Luca 1.39-43)
Iar oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le îndeplineşte, asemăna-se-va bărbatului nechibzuit care şi-a
clădit casa pe nisip. Şi a căzut ploaia şi au venit râurile mari şi au suflat vânturile şi au izbit casa
aceea, şi a căzut. Şi căderea ei a fost mare. (Matei 7.26, 27)
Şi venind Iisus în casa lui Petru, a văzut pe soacra acestuia zăcând, prinsă de friguri. Şi S-a atins de mâna ei,
şi au lăsat-o frigurile şi s-a sculat şi Îi slujea Lui. (Matei 8.14, 15)
Toată albina îşi apără căscioara cu acele şi cu veninul său. (Grigore Ureche)
Cauza bolilor: desfrânarea. Medicamentul: înfrânarea. (Părintele Arsenie Boca)
Cauza principală a dezordinii din noi înşine este căutarea realităţii promise de o altă persoană. (Krishnamurti,
filosof indian)
Cauza/ Cele mai multe dezbinări se ivesc în cetăţi din cauza ambiţiei. (Aristotel)
Dar vei zice: Au fost tăiate ramurile, ca să fiu altoit eu. Bine! Din cauza necredinţei au fost tăiate, iar tu stai
prin credinţă. Nu te îngâmfa, ci temete; căci dacă Dumnezeu n-a cruţat ramurile fireşti, nici pe tine nu
te va cruţa. (Romani 11.19-21)
Din cauza păcatelor cu care aţi păcătuit înaintea lui Dumnezeu, veţi fi duşi robi în Babilon de Nabucodonosor, regele Babilonului. Şi după ce veţi intra în Babilon, veţi rămâne acolo ani mulţi şi pentru mult timp,
până la al şaptelea neam; iar după aceea vă voi scoate în pace de acolo. Şi veţi vedea în Babilon dumnezei de argint şi de aur şi de lemn, purtaţi pe umeri şi care insuflă teamă neamurilor. Păziţi-vă! Nu vă
asemănaţi cu cei de alt neam şi teama să nu vă cuprindă înaintea acestor dumnezei, (Epistola lui
Ieremia 1.1-4)
Din cauza păcatului neascultării protopărinţilor nostri, Adam si Eva, am pierdut haina de lumină protectoare
dumnezeiască. 4.12
E mai bine să mori din cauza proştilor decât să fii lăudat de ei. (Anton Pavlovici Cehov)
E mai bine să plângă copilul din cauza tatălui, iar nu tatăl din cauza copilului. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Ia seama, nu te duce la nedreptate, căci ea este adevărata cauză a suferinţei. (Iov 36.21)
Iar Iisus a zis: S-a atins de Mine cineva. Căci am simţit o putere care a ieşit din Mine. Şi, femeia, văzânduse vădită, a venit tremurând şi, căzând înaintea Lui, a spus de faţă cu tot poporul din ce cauză s-a
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atins de El şi cum s-a tămăduit îndată. Iar El i-a zis: Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit.
Mergi în pace. (Luca 8.46-48)
Iubirea de sine, pentru orice om, este cauza tuturor păcatelor. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Întristarea din cauza durerilor trupului este un ajutor de a păzi poruncile lui Dumnezeu. (Patericul)
La începutul domniei lui Ioiachim, fiul lui Iosia, a fost cuvântul acesta de la Domnul: "Aşa zice Domnul: Stai
în curtea templului Domnului şi grăieşte tuturor cetăţilor lui Iuda, care vin la închinare în templul Domnului,
toate cuvintele ce îţi voi porunci să le grăieşti, să nu laşi nici un cuvânt. Poate vor asculta şi se vor întoarce
de la calea cea rea şi atunci Îmi va părea rău de nenorocirea pe care aveam de gând să le-o fac din
cauza faptelor lor rele. (Ieremia 26.1-3)
Lumina care străluceşte în inimă descoperă o altă lumină, mai lăuntrică, mai tainică şi mai adâncă. În această
lumină, în această contemplare plină de dulceaţă, afundându-se, omul nu mai este stăpân pe sine, devine
ca un străin pentru lumea aceasta, iar lucrul acesta se face din cauza iubirii şi a plăcerii care-l copleşeşte,
datorită tainelor celor ascunse care i se descoperă. În acel timp, omul acela fiind eliberat de povara celor trecătoare, ajunge la măsura desăvârşirii, curat şi liber de păcat. (Sfântul Macarie Egipteanul)
Luxul, moliciunea şi trândăvia sunt cauze de decadenţă pentru un neam. (Al. Fouillée)
Mulţi oameni de pe această planetă suferă din cauza nemulţumirii faţă de sine şi a vinovăţiei. Acesta este un
simplu gând, iar gâdurile pot fi schimbate. (Louise L. Hay)
Mulţi şi-au mărit nenorocirea din cauză că nu au ştiut să o suporte. Mai mult decât întâmplarea sau norocul,
le-a fost potrivnic propriul lor caracter. (Accius)
Nici bunătăţile pământeşti nu se obţin fără osteneli. De ce renunţăm atunci la cele cereşti din cauza ostenelilor? (Sfântul Nil Ascetul)
Prima cauză de prăbuşire a diavolului a fost trufia, prin care a meritat să fie numit şarpe, iar prăbuşirea a
doua a urmat din cauza invidiei. Între cele două prăbuşiri el încă putea să se ridice şi să vorbească cu
oamenii în tovărăşie cu ei, dar hotărârea dreaptă a Domnului l-a aruncat atât de jos, încât de aici încolo n-a mai putut să privească în sus şi nici să meargă cu statura dreaptă, ci să se târască pe pământ
umilit şi să se hrănească din lucrarea viciilor pământeşti. La început era vrăjmaş ascuns al omului, dar
Dumnezeu l-a dat pe faţă ca fiind duşman primejdios, să nu mai poată face rău omului prin prietenii
înşelătoare. (Sfântul Ioan Casian)
Prima cauză de prăbuşire a fost trufia. (Sfântul Ioan Casian)
Prima şi probabil singura carte care merită să fie studiată de toţi este Biblia. Vorbesc în cunoştinţă de cauză:
Studiaţi Scripturile! (John Quincy Adams)
Tot ce se întâmplă în lume, deci şi în viaţa noastră, are la origine trei cauze: Dumnezeu, diavolul şi oamenii.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Ţine minte, fie că trăieşti, fie că mori, este de prea mică importanţă. Ce contează cu adevărat, ce-ar trebuie
să conteze şi pentru tine şi pentru alţii, este pentru ce raţiune trăieşti şi pentru ce cauză eşti gata
să-ţi dai viaţa. (Testamentul tatălui mitropolitului Antonie de Suroj)
Căderea/ Această amăgire, căderea în propria lumină a minţii, l-a doborât chiar şi pe Lucifer, prinţul luminii. 2.7
Aceştia s-au împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am sculat şi ne-am îndreptat. (Psalmi 19.9)
Ai curaj! Şterge-ţi ochii! Adesea, căderea e un mijloc de a te ridica mai sus. (William Shakespeare)
Ajută pe aproapele tău după puterea ta şi ia aminte să nu cazi. (Ecclesiasticul 29.23)
Calea Domnului este o întăritură pentru cel desăvârşit şi o prăbuşire pentru cei ce săvârşesc fărădelegi.
(Solomon 10.29)
Că ai căzut nu are nicio importanţă deoarece numai modul în care te ridici contează. (Nelson Mandela)
Că şi Hristos n-a căutat plăcerea Sa, ci, precum este scris: "Ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine,
au căzut asupra Mea". (Romani 15.3)
Cel smerit nu cade niciodată. (Sfântul Macarie Egipteanul)
Ci în acele zile, după necazul acela, soarele se va întuneca şi luna nu-şi va mai da lumina ei. Şi stelele vor
cădea din cer şi puterile care sunt în ceruri se vor clătina. Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe
nori, cu putere multă şi cu slavă. (Marcu 13.24-26)
Cine se aşează singur sus, acela îşi va găsi singur căderea. (Mitropolitul Filaret)
Cunoaşterea de sine este acea frânghie subţire de care ne putem agăţa pentru a nu cădea în prăpastia
păcatului.(Sfântul Vasile cel Mare)
Dacă voi vă temeţi a încălca porunca împăratului, cu atât mai mult ne temem noi, creştinii, să călcăm porun-
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cii lui Dumnezeu, ca să nu cădem în chinurile veşnice gătite celor ce se leapădă de El.
(Sfântul Mucenic Proclu, chinuit, răstignit şi săgetat)
De aceea, cel căruia i se pare că stă neclintit să ia seama să nu cadă. Nu v-a cuprins ispită care să fi fost
peste puterea omenească. Dar credincios este Dumnezeu; El nu va îngădui ca să fiţi ispitiţi mai mult decât puteţi, ci odată cu ispita va aduce şi scăparea din ea, ca să puteţi răbda. (I Corinteni 10.12, 13)
Dragostea nu cade niciodată. Cât despre proorocii - se vor desfiinţa; darul limbilor va înceta;
ştiinţa se va sfârşi; pentru că în parte cunoaştem şi în parte proorocim. Dar când va veni ceea
ce e desăvârşit, atunci ceea ce este în parte se va desfiinţa. (I Corinteni 13.8-10)
Eşecul nu este căderea, ci actul de a nu te ridica. (Mary Pickford)
Fii sigur că un stat în care nu există pedeapsă pentru neobrăzare şi pentru libertatea de a face orice sfârşeşte prin a se prăbuşi. (Sofocle)
Iar cine nu va cădea la pământ şi nu se va închina, chiar în acea clipă va fi aruncat în mijlocul unui cuptor
cu foc arzător!" (Daniel 3.6)
Iar Saul - care se numeşte şi Pavel - plin fiind de Duh Sfânt, a privit ţintă la el, şi a zis: O, tu cel plin de toată viclenia şi de toată înşelăciunea, fiule al diavolului, vrăjmaşule a toată dreptatea, nu vei înceta de a
strâmba căile Domnului cele drepte? Şi acum, iată mâna Domnului este asupra ta şi vei fi orb, nevăzând soarele până la o vreme. Şi îndată a căzut peste el pâclă şi întuneric şi, dibuind împrejur, căuta
cine să-l ducă de mână. (Faptele Apostolilor 13.9-11)
Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchii lui Iisus, zicând: Ieşi de la mine, Doamne, că sunt om
păcătos. Căci spaima îl cuprinsese pe el şi pe toţi cei ce erau cu el, pentru pescuitul peştilor pe
care îi prinseseră. (Luca 5.8, 9)
Izbânzile monahilor sunt căderile mirenilor şi izbânzile mirenilor sunt căderile monahilor. 1.8
Înaintea prăbuşirii merge trufia şi semeţia înaintea căderii. (Solomon 16.18)
Luxul, moliciunea şi trândăvia sunt cauze de decadenţă pentru un neam. (Al. Fouillée)
Mai cumplită este deznădejdea decât păcatul. Cel care şi-a pierdut speranţa a pierdut totul. Şi Iuda şi Petru au păcătuit; cel dintâi a căzut în deznădejde, curmându-şi viaţa, cel de al doilea a căzut în deznădejde, dar s-a ridicat prin speranţă, iar căinţa i-a adus iertarea lui Dumnezeu. (Ioan Carpatinul)
Mai tare mă clatină groaza căderii decât lovitura. (Michel de Montaigne)
Mânia celui nedrept nu poate să aibă îndreptăţire, că iuţimea mâniei lui cădere îi este.
(Ecclesiasticul 1.21)
Nicio victorie nu e dată fără înfrângere şi nicio cădere nu e dată fără speranţă. (Andrei Pleşu)
Nu porni la drum cu cel cutezător ca să nu-ţi cadă povară, căci el nu face decât după capul său, şi nebunia lui te va pierde. (Ecclesiasticul 8.15)
O cădere nu este atât de rea ca o recădere. (Sfântul Bernard Clairvaux)
O picătură de apă ce cade neîncetat sapă şi piatra. (Bion)
Orice înălţare îmi dă de gândit, deoarece cred că după ea poate veni căderea. (Petrarca)
Prăbuşirea Imperiului Roman este o meritată pedeapsă a Cerului şi o dovadă elocventă a guvernării lui
Dumnezeu în lume. (Salvianus, scriitor bisericesc din veacul al cincilea)
Soarta e o prăpastie în care cădem numai dacă privim prea mult în ea. (Lucian Blaga)
Sunt cuvinte care se înalţă ca flacăra şi altele care cad ca ploaia. (Marie d’Agoult)
Sunt succese care te înjosesc şi înfrângeri care te înalţă. (Nicolae Iorga)
Şi deşteptându-se temnicerul şi văzând deschise uşile temniţei, scoţând sabia, voia să se omoare, socotind
că cei închişi au fugit. Iar Pavel a strigat cu glas mare, zicând: Să nu-ţi faci nici un rău, că toţi suntem
aici. Iar el, cerând lumină, s-a repezit înăuntru şi, tremurând de spaimă, a căzut înaintea lui Pavel şi a
lui Sila; şi scoţându-i afară (după ce pe ceilalţi i-a zăvorât la loc), le-a zis: Domnilor, ce trebuie să fac
ca să mă mântuiesc? (Faptele Apostolilor 16.27-30)
Şi iată un înger al Domnului a venit deodată, iar în cameră a strălucit lumină. Şi lovind pe Petru în
coastă, îngerul l-a deşteptat, zicând: Scoală-te degrabă! Şi lanţurile i-au căzut de la mâini.
(Faptele Apostolilor 12.7)
Şi iată un om având mâna uscată. Şi L-au întrebat, zicând: Cade-se, oare, a vindeca sâmbăta? Ca să-L
învinuiască. El le-a zis: Cine va fi între voi omul care va avea o oaie şi, de va cădea ea sâmbăta în
groapă, nu o va apuca şi o va scoate? Cu cât se deosebeşte omul de oaie! De aceea se cade
a face bine sâmbăta. (Matei 12.10-12)
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Şi intrând în casă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui, şi căzând la pământ, s-au închinat Lui;
şi deschizând vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, tămâie şi smirnă. Iar luând înştiinţare în vis
să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în ţara lor. (Matei 2.11, 12)
Şi întorcându-Se către ele, Iisus le-a zis: Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeţi pe Mine, ci pe voi plângeţivă şi pe copiii voştri. Căci iată, vin zile în care vor zice: Fericite sunt cele sterpe şi pântecele care
n-au născut şi sânii care n-au alăptat! Atunci vor începe să spună munţilor: Cădeţi peste noi;
şi dealurilor: Acoperiţi-ne. (Luca 23.28-30)
Şi m-am uitat când a deschis pecetea a şasea şi s-a făcut cutremur mare, soarele s-a făcut negru ca un sac
de păr şi luna întreagă s-a făcut ca sângele, şi stelele cerului au căzut pe pământ, precum smochinul îşi
leapădă smochinele sale verzi, când este zguduit de vijelie. Iar cerul s-a dat în lături, ca o carte de piele
pe care o faci sul şi toţi munţii şi toate insulele s-au mişcat din locurile lor. (Apocalipsa 6.12-14)
Şi sfinţii cad, numai că ei se ridică repede. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Şi strângând Pavel grămadă de găteje şi punându-le în foc, o viperă a ieşit de căldură şi s-a prins de mâna
lui. Şi când locuitorii au văzut vipera atârnând de mâna lui, ziceau unii către alţii: Desigur că ucigaş este
omul acesta, pe care dreptatea nu l-a lăsat să trăiască, deşi a scăpat din mare. Deci el, scuturând vipera în foc, n-a pătimit niciun rău. Iar ei aşteptau ca el să se umfle, sau să cadă deodată mort. Dar aşteptând ei mult şi văzând că nu i se întâmplă nimic rău, şi-au schimbat gândul şi ziceau că el este un zeu.
(Faptele Apostolilor 28.3-6)
Şi vor cădea de ascuţişul săbiei şi vor fi duşi robi la toate neamurile, şi Ierusalimul va fi călcat în picioare
de neamuri, până ce se vor împlini vremurile neamurilor. (Luca 21.24)
Şi, căzând la pământ, a auzit un glas, zicându-i: Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti? Iar el a zis: Cine eşti,
Doamne? Şi Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe Care tu Îl prigoneşti. Greu îţi este să izbeşti cu piciorul în
ţepuşă. Şi el, tremurând şi înspăimântat fiind, a zis: Doamne, ce voieşti să fac? Iar Domnul i-a zis:
Ridică-te, intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci. (Faptele Apostolilor 9.4-6)
Un lucru mărunt poate duce la o cădere cruntă. (Dintr-un comentariu la pilda Fiului Risipitor)
Urâtă este trufaşului smerenia; tot aşa şi bogatului îi este urât săracul. Pe bogat, când se clatină, îl reazimă
prietenii; iar cel sărac, când cade, este respins de prietenii săi. (Ecclesiasticul 13.23, 24)
Valoarea timpului, ca posibilitate a ridicării din păcat şi restabilirii comuniunii cu Dumnezeu, ni se descoperă mai ales în iconomia mântuirii. Fiecare clipă care trece, şi noi n-am luat în ea decizia pentru realizarea sa în bine, este o clipă sau un timp pierdut. Clipa se prezintă astfel ca semn al unei posibile mântuori, dar şi ca semn al unei posibile căderi sau pierderi. Ortodoxia … (Patriarhul Daniel, vezi Clipa/ )
Căinţa/ Atât Adam şi Eva, cât şi Cain au fost blestemaţi de Dumnezeu, nu pentru păcat, ci pentru ocolirea
mărturisirii, a căinţei şi a părerii de rău. (Sfinţii Părinti)
Două categorii de oameni se vor mântui: cei care păcătuiesc şi sunt suficient de puternici încât să se căiască
şi cei care sunt prea slabi să se căiască cu adevărat, dar sunt pregătiţi cu răbdare, smerenie şi recunoştinţă să îndure toată povara consecinţelor păcatelor lor. În smerenia lor, Dumnezeu îi va primi şi pe aceştia.
(Părintele Ambrozie de la Optina, unul dintre ultimii stareţi ruşi de dinainte de venirea comunismului)
Mâniaţi-vă, dar nu greşiţi; de cele ce ziceţi în inimile voastre, întru aşternuturile voastre, vă căiţi.(Psalmi 4.4)
Pocăinţa e îndreptată mai mult spre bucurie decât spre întristare. Pocăinţa nu este un accent de remuşcări şi
autocompătimiri, ci o convertire, o recentrare a întregii noastre vieţi pe Sfânta Treime. Căinţa nu înseamnă privirea în jos la imperfecţiunile proprii, ci în sus spre iubirea lui Dumnezeu. Să priveşti nu
ceea ce n-ai reuşit să fii, ci ceea ce poţi încă deveni cu harul lui Hristos. (Mitropolitul Kallistos Ware)
Prin căinţă se ajunge la adevărata rugăciune. (Sfântul Ioan Casian)
Scapă repede de vină cel ce se căieşte sub apăsarea ei. (Publilius Syrus)
Călăuza/ Aceasta este, oare, cetatea voastră de petrecere, a cărei obârşie se urcă în vremuri vechi şi care îşi călăuzea paşii spre sălaşuri depărtate? (Isaia 23.7)
Bărbaţi fraţi, trebuia să se împlinească Scriptura aceasta pe care Duhul Sfânt, prin gura lui David, a spus-o
dinainte despre Iuda, care s-a făcut călăuză celor ce L-au prins pe Iisus. (Faptele Apostolilor 1.16)
Biserica ne învaţă că uneori popoare întregi sunt călăuzite de un fals Hristos, care le aruncă în sminteală.
8.19
Buzele celui drept călăuzesc pe mulţi oameni, iar cei nebuni mor din pricină că nu sunt pricepuţi.
(Solomon 10.21)
Călăuze oarbe care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila! (Matei 23.24)
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Călăuzit-ai cu mila Ta acest popor şi l-ai izbăvit; Tu îl povăţuieşti cu puterea Ta, Spre locaşul sfinţeniei
Tale. (Ieşirea 15.12)
Ceea ce te inspiră, te şi ghidează şi te apără. (Richard Bach)
Iar când va veni Acela, Duhul Adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul; căci nu va vorbi de la Sine, ci
toate câte va auzi va vorbi şi cele viitoare vă va vesti. (Ioan 16.13)
Iar el a zis: Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva? Şi a rugat pe Filip să se urce şi să
şadă cu el. (Faptele Apostolilor 8.31)
Înţelept este numai cel ce L-a luat pe Dumnezeu drept călăuză pentru a cunoaşte cuibul adevărului.
(Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Lăsaţii pe ei; sunt călăuze oarbe, orbilor; şi dacă orb pe orb va călăuzi, amândoi vor cădea în groapă.
(Matei 15.14)
Orbul miluit e o bună călăuză spre împărăţia cerurilor. (Mitropolitul Filaret)
Orice ciocnire provoacă un zgomot sau o scânteie. Zgomotul călăuzeşte, scânteia luminează.
(Alexandre Dumas)
Preotul, călăuza credincioşilor. 6.17
Sfintele slujbe, călăuza spre Dumnezeu. 6.10
Şi le-a spus şi pildă: Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? (Luca 6.39)
Vai vouă, călăuze oarbe, care ziceţi: Cel ce se va jura pe templu nu este cu nimic legat, dar cel ce se va
jura pe aurul templului este legat. (Matei 23.16)
Văzând însă poporul că Moise întârzie a se pogorî din munte, s-a adunat la Aaron şi i-a zis: "Scoală şi ne
fă dumnezei, care să meargă înaintea noastră, căci cu omul acesta, cu Moise, care ne-a scos din
ţara Egiptului, nu ştim ce s-a întâmplat". (Ieşurea 32.1)
Călcâiul/ Cuvânt nelegiuit spuneau împotriva mea, zicând: "Nu zace, oare? Nu se va mai scula!" Chiar omul cu
care eram în pace, în care am nădăjduit, care a mâncat pâinea mea, a ridicat împotriva mea
călcâiul. (Psalmi 40.8, 9)
Iertarea este mireasma pe care violeta o lasă pe călcâiul care a strivit-o. (Mark Twain)
În pântecele maicii sale, Iacov a ţinut de călcâi pe fratele său, şi ca un viteaz s-a luptat el cu Dumnezeu.
(Osea 12.4)
Locui-vor lângă mine şi se vor ascunde; ei vor păzi călcâiul meu, ca şi cum ar căuta sufletul meu.
(Psalmi 55.6)
Nu zic despre voi toţi; căci Eu ştiu pe cei pe care i-am ales. Ci ca să se împlinească Scriptura: "Cel ce mănâncă pâinea cu Mine a ridicat călcâiul împotriva Mea". (Ioan 13.18)
Paşii lui, altădată vânjoşi, se îngustează şi propriul lui sfat acum îl poticneşte. El dă cu picioarele în laţ şi se
plimbă în reţeaua de sfori. Capcana l-a prins de călcâi şi laţul s-a încolăcit pe el. (Iov 18.7-9)
Şi i-a venit Rebecăi vremea să nască şi iată erau în pântecele ei doi gemeni. Şi cel dintâi care a ieşit era roşu şi peste tot păros, ca o pielicică, şi i-a pus numele Isav. După aceea a ieşit fratele acestuia, ţinându-se
cu mâna de călcâiul lui Isav; şi i s-a pus numele Iacov. Isaac însă era de şaizeci de ani, când i s-au născut aceştia din Rebeca. Copiii aceştia au crescut şi a ajuns Isav om iscusit la vânătoare, trăind pe câmpii; iar Iacov era om liniştit, trăind în corturi. (Facerea 25.24-27)
Zis-a Domnul Dumnezeu către şarpe: "Pentru că ai făcut aceasta, blestemat să fii între toate animalele şi între toate fiarele câmpului; pe pântecele tău să te târăşti şi ţărână să mănânci în toate zilele vieţii tale! Duşmănie voi pune între tine şi între femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei; aceasta îţi va zdrobi capul, iar tu îi
vei înţepa călcâiul". Iar femeii i-a zis: "Voi înmulţi mereu necazurile tale, mai ales în vremea sarcinii tale;
în dureri vei naşte copii; atrasă vei fi către bărbatul tău şi el te va stăpâni". Iar lui Adam i-a zis: "Pentru
că ai ascultat vorba femeii tale şi ai mâncat din pomul din care ţi-am poruncit: "Să nu mănânci", blestemat
va fi pământul pentru tine! Cu osteneală să te hrăneşti din el în toate zilele vieţii tale! (Facerea 3.14-17)
Căldura din timpul rugăciunii. 3.1
Căldura din timpul rugăciunii (căldura interioară). 2.4
Căldura din timpul rugăciunii poate declanşa şi patimi, dacă nu e bine controlată. 2.4
Căldura/ Fericire: să ai căldură în iglu, petrol în lampă şi linişte în suflet. (Proverb eschimos)
Iar Domnul Dumnezeu a mirosit mireasmă bună şi a zis Domnul Dumnezeu în inima Sa: "Am socotit să nu
mai blestem pământul pentru faptele omului, pentru că cugetul inimii omului se pleacă la rău din tinereţile
lui şi nu voi mai pierde toate vietăţile, cum am făcut. De acum, cât va trăi pământul, semănatul şi secera-
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tul, frigul şi căldura, vara şi iarna, ziua şi noaptea nu vor mai înceta!" (Facerea 8.21, 22)
Iar îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: Acestea zice Cel ce este Amin, martorul cel credincios şi adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu: Ştiu faptele tale; că nu eşti nici rece, nici fierbinte. O, de ai fi rece
sau fierbinte! Astfel, fiindcă eşti căldicel - nici fierbinte, nici rece - am să te vărs din gura Mea.
(Apocalipsa 3.14-16)
Cărbunii slujesc pentru căldură, lemnele pentru foc, iar omul certăreţ pentru a aţâţa cearta.
(Solomon 26.21)
De la marginea cerului ieşirea lui, şi oprirea lui până la marginea cerului; şi nu este cine să se ascundă de
căldura lui. (Psalmi 18.7)
Starea de căldură din inimă la rugăciune. 2.4
Şi strângând Pavel grămadă de găteje şi punându-le în foc, o viperă a ieşit de căldură şi s-a prins de mâna
lui. Şi când locuitorii au văzut vipera atârnând de mâna lui, ziceau unii către alţii: Desigur că ucigaş este
omul acesta, pe care dreptatea nu l-a lăsat să trăiască, deşi a scăpat din mare. Deci el, scuturând vipera în foc, n-a pătimit niciun rău. Iar ei aşteptau ca el să se umfle, sau să cadă deodată mort. Dar aşteptând ei mult şi văzând că nu i se întâmplă nimic rău, şi-au schimbat gândul şi ziceau că el este un zeu.
(Faptele Apostolilor 28.3-6)
Tinereţea are o inimă caldă, o nevoie de entuziasm pe care cea mai uşoară atingere o trezeşte.
(Alphonse Daudet)
Un zâmbet cald este limbajul universal al bunătăţii. (William Arthur Ward)
Ziua eram mistuit de căldură, iar noaptea de frig şi somnul nu se lipea de ochii mei. (Facerea 31.40)
Călugărul cel ce nu-şi stăpâneşte limba în vremea mâniei, nici patimile nu-şi va stăpâni. (Avva Yperehie)
Călugărul cu nădejde tare junghie lenea omorând cu sabia acesteia pe aceea. (Sfântul Ioan Scărarul)
Călugărul îmbunătăţit se vede pe sine “mai prejos decât toată zidirea”. (Avva Pimen)
Călugărul/ Acest fel de haină trebuie călugărul să poarte, încât să o pună afară de chilie trei zile şi nimeni
să nu i-o ia. (Avva Pambo)
Când am intrat la început în chinovie, am zis cugetului meu: că tu şi măgarul una sunteţi. Precum măgarul
se bate şi nu grăieşte, se ocărăşte şi nimic nu spune, aşa şi tu. După cum zice psalmistul: dobitoc
m-am făcut la Tine şi eu pururea cu Tine. (Avva Nistero cel din chinovie)
Cununa călugărului este smerita cugetare. (Avva Or)
Dacă mintea ta e furată în vremea rugăciunii, încă n-a cunoscut că se roagă un monah, ci eşti încă un
mirean, care înfrumuseţează cortul din afară. (Evagrie Ponticul)
De mare folos este pentru călugări postul. 11.11
Din multe documente ale monahismului din primele veacuri se vede că monahii stăteau la rugăciune, în
singurătatea chiliei, cu mâinile ridicate. Astfel se rugau cuvioşii Pahomie cel Mare, Sisoe cel Mare;
probabil astfel se rugau foarte mult; aşa ne sfătuieşte să ne rugăm Sfântul Ioan Scărarul. O asemenea
poziţie a trupului ajută şi sufletul să ajungă într-o astfel de stare; să se înalţe spre cele de sus. Însă
trebuie să ne ferim să întindem mâinile prea tare şi să le ridică cât mai sus, ca să nu ajungem în stare
de fierbinţeală şi de extaz, de la care este numai un pas până la înşelare de sine şi amăgire drăcească.
Mâinile trebuie întinse moderat, ca duhul să rămână în linişte, smerenie şi umilinţă; trebuie să dăm trupului poziţia celui atârnat pe cruce, iar nu poziţia celui ce zboară spre cer. Capul să fie plecat în jos,
iar mâinile ridicate.
Iubirea adevărată impune, ca şi monahismul, asceză şi sfinţenie. (Paul Evdokimov)
(Din cartea “Tâlcuiri la Patericul egiptean”, pagina 31, a Sfântului Ignatie Briancianinov)
În urma unei adevărate nevoi, monahului îi este îngăduit să bea vinul cu măsură (cumpătat), ca vinul să
lucreze în stomac, nu şi în cap. (Avva Xoie)
Monahii sunt rugătorii naţiunii, rugătorii poporului. (Împăratul Iustinian al Bizanţului)
Nu poţi să te faci călugăr de nu te vei face ca focul, arzând tot. (Avva Iosif cel din Panefo)
Oglinda călugărului este rugăciunea. (Patericul)
Pe monahul cel din afară îl realizează mulţi, dar pe monahul cel dinlăuntru îl realizează puţini. 1.8
Pentru ce dracii se tem de tine? De când m-am făcut călugăr, mă nevoiesc ca să nu las mânia să se
suie până la gâtlejul meu. (Avva Isidor)
Postul este frâu călugărului asupra păcatului. Cel ce îl leapădă, cal turbat după parte femeiască se află.
(Avva Yperehie)
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Rostul călugărului. 1.10
Trebuie călugărului acestea trei: străinătatea, sărăcia şi tăcerea întru răbdare. (Avva Andrei)
Unii monahi şi-au zdrobit trupurile în asceză, dar, fiindcă nu au avut discernământ, s-au îndepărtat de
Dumnezeu. (Sfântul Antonie cel Mare)
Zis-a Avva Iosif: Nu poţi să te faci călugar dacă nu te vei face ca focul, arzând tot.
Cămara minţii şi a inimii. 7.3
Cămara/ Când vă rugaţi, închideţi uşa cămării voastre şi rugaţi-vă în duh şi în adevăr. 2.13
Deci, de vă vor zice vouă: Iată este în pustie, să nu ieşiţi; iată este în cămări, să nu credeţi. Căci precum
fulgerul iese de la răsărit şi se până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului Omului. (Matei 24.26, 27)
Grămădeşte milostenii în cămările tale şi ele te vor scoate din orice nenorocire. (Ecclesiasticul 29.15)
În soare şi-a pus locaşul Său; şi el este ca un mire ce iese din cămara sa. (Psalmi 18.5)
Omul care şi-a rânduit cu bine postul, va putea să intre cu uşurinţă, dar şi cu evlavie, în cămara lui
Hristos. 10.7
Prin înţelepciune se ridică o casă, prin bună chibzuială se întăreşte şi prin ştiinţă se umplu cămările ei de
tot felul de avuţie scumpă şi plăcută. (Solomon 24.3, 4)
Să faci corăbiei o fereastră la un cot de la acoperiş, iar uşa corăbiei să o faci într-o parte a ei. De asemenea să faci într-însa trei rânduri de cămări: jos, la mijloc şi sus. Şi iată Eu voi aduce asupra pământului
potop de apă, ca să pierd tot trupul de sub cer, în care este suflu de viaţă, şi tot ce este pe pământ va
pieri. Iar cu tine voi face legământul Meu; şi vei intra în corabie tu şi împreună cu tine vor intra fiii tăi,
femeia ta şi femeile fiilor tăi. (Facerea 6.16-18)
Sufletul omului este un sfeşnic de la Domnul; el cercetează toate cămările trupului. (Solomon 20.27)
Trimis-a întuneric şi i-a întunecat, căci au amărât cuvintele Lui; prefăcut-a apele lor în sânge şi a omorât
peştii lor; scos-a pământul lor broaşte în cămările împăraţilor lor. (Psalmi 104.27-29)
Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta şi, închizând uşa, roagă-te Tatălui tău, Care este în ascuns, şi
Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie. (Matei 6.6)
Cămaşa/ Celui ce te loveşte peste obraz, întoarce-i şi pe celălalt; pe cel ce-ţi ia haina, nu-l împiedica să-ţi ia şi
cămaşa; oricui îţi cere, dă-i; şi de la cel care ia lucrurile tale, nu cere înapoi. (Luca 6.29, 30)
Celui ce voieşte să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa. Iar de te va sili cineva să mergi o
milă, mergi cu el două. (Matei 5.40, 41)
Cu o putere năpraznică, Dumnezeu mă tine de haină şi mă strânge de gât ca gulerul cămăşii. Mi-a dat
brânci în noroi şi am ajuns să fiu la fel cu praful şi cu cenuşa. (Iov 30.18, 19)
După ce au răstignit pe Iisus, ostaşii au luat hainele Lui şi le-au făcut patru părţi, fiecărui ostaş câte o parte,
şi cămaşa. Dar cămaşa era fără cusătură, de sus ţesută în întregime. Deci au zis unii către alţii: Să n-o
sfâşiem, ci să aruncăm sorţii pentru ea, a cui să fie; ca să se împlinească Scriptura care zice: "Împărţitau hainele Mele loruşi, şi pentru cămaşa Mea au aruncat sorţii". Aşadar ostaşii acestea au făcut.
(Ioan 19.23, 24)
Împărţit-au hainele mele loruşi şi pentru cămaşa mea au aruncat sorţi. (Psalmi 21.20)
Străpuns-au mâinile mele şi picioarele mele. Numărat-au toate oasele mele, iar ei priveau şi se uitau la mine.
Împărţit-au hainele mele loruşi şi pentru cămaşa mea au aruncat sorţi. (Psalmi 21.18-20)
Cărturarii cârtitori 11.10
Căsătoria este triumful imaginaţiei asupra inteligenţei. (Oscar Wilde)
Căsătoria/ Celor ce sunt necăsătoriţi şi văduvelor le spun: Bine este pentru ei să rămână ca şi mine. Dacă însă nu
pot să se înfrâneze, să se căsătorească. Fiindcă mai bine este să se căsătorească, decât să ardă.
Iar celor ce sunt căsătoriţi, le poruncesc, nu eu, ci Domnul: Femeia să nu se despartă de bărbat!
(I Corinteni 7.8-10)
Cu ajutorul lui Dumnezeu, să duceţi până la capăt crucea căsătoriei. (Părintele Paisie Olaru)
Există premii pentru feciorie, există răsplată pentru văduvie, este loc şi pentru meritele căsătoriei.
(Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Iar după aceste zile, fiecare s-a întors la locul său, şi Iudita s-a întors în Betulia şi şi-a petrecut viaţa la
casa ei. Şi cu înaintarea în vârstă a ajuns vestită în toată ţara. Mulţi au cerut-o în căsătorie, dar ea
n-a cunoscut bărbat în toate zilele vieţii ei, de când murise soţul ei Manase şi se adăugase la
poporul lui. (Baruh 16.21, 22)
Iar voi să nu vă căsătoriţi după trup, ci după Hristos. (Sfântul Ignatie Teoforul)
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Mariam şi Aaron vorbeau însă împotriva lui Moise pentru femeia etiopiancă, pe care o luase Moise, căci
Moise era căsătorit cu o etiopiancă. (Numerii 12.1)
Câinele este mai bun dacât mine, căci şi dragoste are şi la judecată nu vine. (Avva Xantie)
Câinele/ Atunci a ieşit şi filisteanul, înaintând şi apropiindu-se de David; iar purtătorul lui de arme mergea înainte.
Deci căutând filisteanul şi văzând pe David, a privit cu dispreţ la el, căci acesta era tânăr, bălan şi frumos la faţă. A zis filisteanul către David: "Ce vii asupra mea cu toiag şi cu pietre? Au doară eu sunt
câine?" Iar David a răspuns: "Nu, ci mai rău decât un câine". Şi a blestemat filisteanul pe David în
numele dumnezeilor săi. (I Regi 17.41-43)
Atunci a fost cuvântul Domnului către Ilie Tesviteanul: "Scoală şi ieşi în întâmpinarea lui Ahab, regele lui
Israel, care este în Samaria, că iată acum e la via lui Nabot, unde s-a dus ca să o ia în stăpânire, şi
spune-i: Aşa grăieşte Domnul: Ai ucis şi vrei încă să intri în moştenire? Şi să-i mai spui: Aşa zice
Domnul: În locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, acolo vor linge câinii şi sângele tău!",
(III Regi 21.17-19)
Ca un câine care se întoarce unde a vărsat, aşa este omul nebun care se întoarce la nebunia lui.
(Solomon 26.11)
Căci mai bine era pentru ei să nu fi cunoscut calea dreptăţii, decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă
de la porunca sfântă, dată lor. Cu ei s-a întâmplat adevărul din zicală: Câinele se întoarce la vărsătura
lui şi porcul scăldat la noroiul mocirlei lui. (II Petru 2.21, 22)
Diavolul este asemenea unui câine în lanţ; latră, se agită, dar nu te poate muşca. Dar dacă te apropii de el,
îţi poate face mult rău. (Sfinţii Părinţi)
El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci câinilor. Dar ea a zis: Da, Doamne, dar şi câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând, Iisus
i-a zis: O, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie după cum voieşti. Şi s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela.
(Matei 15.26-28)
Iar Tu, Doamne, nu depărta ajutorul Tău de la mine, spre sprijinul meu ia aminte. Izbăveşte de sabie sufletul
meu şi din gheara câinelui viaţa mea. Izbăveşte-mă din gura leului şi din coarnele taurilor smerenia mea.
(Psalmi 21.21-23)
Iar un sărac, anume Lazăr, zăcea înaintea porţii lui, plin de bube, poftind să se sature din cele ce cădeau de
la masa bogatului; dar şi câinii venind, lingeau bubele lui. (Luca 16.20, 21)
Îmi plac porcii. Câinii ne privesc de jos. Pisicile ne privesc de sus. Porcii ne tratează ca pe egali.
(Winston Churchill)
La omul cinstit, ca şi la câinele tăcut, nu vocea e de temut, ci tăcerea. (Aristotel)
Nu daţi cele sfinte câinilor, nici nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce
în picioare şi, întorcându-se, să vă sfâşie pe voi. (Matei 7.6)
Păziţi-vă de câini! Păziţi-vă de lucrătorii cei răi! Păziţi-vă de tăierea împrejur. (Filipeni 3.2)
Şi va fi plângere mare în tot pământul Egiptului, cum n-a mai fost şi cum nu va mai fi. Iar la toţi fiii lui Israel
nici câine nu va lătra, nici la om, nici la dobitoc, ca să cunoaşteţi ce deosebire face Domnul între
Egipteni şi Israeliţi. (Ieşirea 11.6, 7)
Cântarul strâmb este urgisit de Domnul, şi cântărirea dreaptă este plăcerea Lui. Dacă vine mândria, va veni şi ocara,
iar înţelepciunea este cu cei smeriţi. (Solomon 11.1, 2)
Cântarul şi cumpăna dreaptă sunt de la Domnul; toate greutăţile de cântărit sunt lucrarea Lui. (Solomon 16.11)
Cântarul/ Cine a măsurat apele cu pumnul şi cine a măsurat pământul cu cotul? Cine a pus pulberea pământului în
baniţă şi cine a cântărit munţii şi văile cu cântarul? (Isaia 40.12)
Fericit este acela care a putut să stârpescă lăcomia, rădăcina viciilor. Acesta în chip sigur nu se va teme de
cântarul judecăţii de apoi. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
La orice lucru, cântăreşte bine şi începutul şi urmările lui. (Epictet)
"O, dacă durerea mea s-ar cântări şi nenorocirea mea ar fi pusă la cântar! Şi fiindcă este mai grea decât
nisipul mărilor, de aceea cuvintele mele sunt bâlbâite! Pentru că săgeţile Celui Atotputernic stau
înfipte în mine şi duhul meu bea veninul lor, de aceea spaimele lui Dumnezeu vin cete-cete împotriva mea. (Iov 6.2-4)
Să nu faceţi nedreptate la judecată, la măsură, la cântărit şi la măsurătoare. (Leviticul 19.34)
Şi când a deschis pecetea a treia, am auzit pe a treia fiinţă, zicând: Vino şi vezi. Şi m-am uitat şi iată un cal
negru şi cel care şedea pe el avea un cântar în mâna lui. (Apocalipsa 6.5)
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Verdictul dat de un singur înţelept cântăreşte mai mult decât toate părerile proştilor. (Robert Browning)
Cântările/ Aşadar, scrie-ţi cuvintele cântării acesteia şi învaţă pe fiii lui Israel şi le-o pune în gura lor, pentru ca
această cântare să-Mi fie mărturie printre fiii lui Israel. (Deutoronomul 31.19)
Cele mai frumoase cântări ies din cele mai amare lacrimi. (Sfinţii Părinţi)
Credinţa este pasărea care cântă când zorii nu au apărut încă. (Rabindranath Tagore)
Dar cu cine voi asemăna neamul acesta? Este asemenea copiilor care şed în pieţe şi strigă către alţii, zicând: V-am cântat din fluier şi n-aţi jucat; v-am cântat de jale şi nu v-aţi tânguit. (Matei 11.16, 17)
David însă şi toţi Israeliţii jucau înaintea lui Dumnezeu cât puteau cu cântări din gură, din chitară, din
psaltirion, din timpane şi ţimbale şi din trâmbiţe; dar când au ajuns la aria lui Chidon, Uza şi-a întins
mâna, ca să sprijine chivotul, căci boii erau să-l răstoarne. Atunci S-a mâniat Domnul pe Uza şi l-a
lovit, pentru că şi-a întins mâna spre chivot; şi el a murit acolo pe loc înaintea lui Dumnezeu.
(I Paralipomena 13.8-10)
Fluierul şi harpa îndulcesc cântarea, şi decât amândouă acestea mai mult limba cea dulce.
(Ecclesiasticul 40.23)
Greşalele drepţilor sunt împrejurul buzelor, iar ale păcătoşilor izvorăsc din tot trupul. Pentru aceea cântă
David: “Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele, şi: zis-am,
păzi-voi căile Tale, ca să nu greşesc cu limba mea!” (Sfântul Epifanie, episcopul Ciprului)
Iisus, venind la casa dregătorului şi văzând pe cântăreţii din flaut şi mulţimea tulburată, a zis: Depărtaţivă, căci copila n-a murit, ci doarme. Dar ei râdeau de El. (Matei 9.23, 24)
Marea asceză înseamnă a răbda bolile şi a aduce cântări de mulţumire lui Dumnezeu. (Amma Sincletica)
Natura este o liră uriaşă la care cântă poetul. (Victor Hugo)
Privighetoarea înţeleaptă cântă fiecare cântec de două ori. Ca să nu crezi că nu poate retrăi primul extaz
spontan. (Robert Browning)
Rugăciunea este cântecul inimii. (Khalil Gibran)
Rugăciunea este lucrare nesfârşită, mai presus de orice artă sau ştiinţă. Prin rugăciune intrăm în legătură cu
Fiinţa Cea fără de început, sau altfel spus, însăşi viaţa lui Dumnezeu intră în noi prin acest canal.
Rugăciunea este un act de înaltă înţelepciune, care întrece orice frumuseţe şi vrednicie. În rugăciune aflăm sfânta încântare a duhului nostru…. (Arhimandritul Sofronie Saharov)
Şi a rostit Moise în auzul întregii obşti a Israeliţilor cuvintele cântării acesteia până la sfârşit:
(Deutoronomul 31.30)
Tu vei cânta cântecul acesta de ocară împotriva împăratului Babilonului şi vei zice: "Cum s-a sfârşit cu
asupritorul şi cum a încetat chinul nostru! (Isaia 14.4)
Unuia i-a dat Dumnezeu lucrările de război, altuia dansul, altuia chitara şi cântecul, dar fiecare are darul
său de la Dumezeu, unul aşa, iar altul într-altfel. (Homer)
Ce este rugăciunea? 4.9
Ceasul/ A întrebat un frate pe Avva Pimen: De voi vedea greşala fratelui meu, bine este să o acopăr? Şi i-a
răspuns lui bătrânul: În orice ceas vom acoperi greşala fratelui nostru şi Dumnezeu o acoperă
pe a noastră, şi în orice ceas o arătăm pe a fratelui şi Dumnezeu o arată pe a noastră.
Adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul şi acum este, când morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi
cei ce vor auzi vor învia. (Ioan 5.25)
Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţă veşnică şi la
judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viaţă. Adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul şi
acum este, când morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei ce vor auzi vor învia. (Ioan 5.24, 25)
Cea mai puţină răbdare o am cu ceasul. Limbile sale se mişcă prea repede. (Thomas Alva Edison)
Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie,
nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. (Matei 24.35, 36)
Dar vine ceasul şi acum este, când adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr,
că şi Tatăl astfel de închinători Îşi doreşte. (Ioan 4.23)
El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci câinilor. Dar ea a zis: Da, Doamne, dar şi câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând, Iisus
i-a zis: O, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie după cum voieşti. Şi s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela.
(Matei 15.26-28)
Iar aceasta să ştiţi că, de ar şti stăpânul casei în care ceas vine furul, ar veghea şi n-ar lăsa să i se spargă ca-
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sa. Deci şi voi fiţi gata, că în ceasul în care nu gândiţi Fiul Omului va veni. (Luca 12.39, 40)
Iar când vă vor duce în sinagogi şi la dregători şi la stăpâniri nu vă îngrijiţi cum sau ce veţi răspunde, sau ce
veţi zice, că Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela, ce trebuie să spuneţi. (Luca 12.11, 12)
Iar de la ceasul al şaselea, s-a făcut întuneric peste tot pământul, până la ceasul al nouălea. Iar în ceasul al
nouălea a strigat Iisus cu glas mare, zicând: Eli, Eli, lama sabahtani? adică: Dumnezeul Meu,
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit? (Matei 27.45, 46)
Iar un oarecare Anania, bărbat evlavios, după Lege, mărturisit de toţi iudeii care locuiau în Damasc, venind
la mine şi stând alături, mi-a zis: Frate Saule, vezi iarăşi! Şi eu în ceasul acela l-am văzut. Iar el a zis:
Dumnezeul părinţilor noştri te-a ales de mai înainte pe tine ca să cunoşti voia Lui şi să vezi pe Cel Drept
şi să auzi glas din gura Lui; că martor vei fi Lui, în faţa tuturor oamenilor, despre cele ce ai văzut şi auzit.
Şi acum de ce zăboveşti? Sculându-te, botează-te şi spală-ţi păcatele, chemând numele Lui.
(Faptele Apostolilor 22.12-16)
În ceasul acela, a zis Iisus mulţimilor: Ca la un tâlhar aţi ieşit cu săbii şi cu ciomege, ca să Mă prindeţi. În fiecare zi şedeam în templu şi învăţam şi n-aţi pus mâna pe Mine. Dar toate acestea s-au făcut ca să se
împlinească Scripturile proorocilor. Atunci toţi ucenicii, lăsându-L, au fugit. (Matei 26.55, 56)
În ceasul de faţă, Dumnezeu mi-a luat toată vlaga; toată ticăloşia mea mă împresoară, Doamne! (Iov 16.7)
În ceasul din urmă, vederea păcatelor îi sfâşie inima omului de durere. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
În fiecare zi şi în fiecare ceas, să avem înaintea ochilor scaunul de judecată al lui Hristos.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Mai înainte de judecată ispiteşte-te pe tine, şi în ceasul judecăţii vei afla milă. (Ecclesiasticul 18.20)
Privegheaţi, că nu ştiţi nici ziua, nici ceasul în care va veni Fiul Omului. (Matei 25.13)
Succesul meu se datorează faptului că nu am avut niciodată un ceas în camera de lucru.
(Thomas Alva Edison)
Şi a zis Isaia: "Luaţi o turtă de smochine! Şi au luat o turtă de smochine şi au pus-o pe rană şi s-a însănătoşit Iezechia. Şi a zis către Isaia: "Care este semnul că Domnul mă va vindeca şi că mă voi duce a treia zi
în templul Domnului?" Iar Isaia a zis: "Iată semn de la Domnul că-şi va împlini Domnul cuvântul pe care
l-a rostit: Vrei să treacă umbra la ceasul de soare cu zece linii înainte sau să se dea cu zece linii înapoi?"
(IV Regi 20.7-9)
Şi când Mielul a deschis pecetea a şaptea, s-a făcut tăcere în cer, ca la o jumătate de ceas.
(Apocalipsa 8.1)
Şi după ce au luat, cârteau împotriva stăpânului casei, zicând: Aceştia de pe urmă au făcut un ceas şi i-ai
pus deopotrivă cu noi, care am dus greutatea zilei şi arşiţa. (Luca 20.11, 12)
Şi fiind ceasul aproape zece şi jumătate, crainicul regesc, văzând că cei chemaţi la masă s-au strâns, s-a
dus la rege ca să-l trezească. (III Macabei 5.14)
Şi iată o femeie cu scurgere de sânge de doisprezece ani, apropiindu-se de El pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui. Căci zicea în gândul ei: Numai să mă ating de haina Lui şi mă voi face sănătoasă; iar Iisus,
întorcându-Se şi văzând-o, i-a zis: Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit. Şi s-a tămăduit femeia
din ceasul acela. (Matei 9.20-22)
Şi sfârşindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către El: Nu mai au vin. A zis ei Iisus: Ce ne priveşte pe mine şi pe
tine, femeie? Încă n-a venit ceasul Meu. (Ioan 2.3, 4)
Timpul curge din noi ca dintr-un ceasornic cu nisip, dar noi nu simţim fuga asta, mai ales în clipe supreme.
(Victor Hugo)
Universul mă încurcă şi nu pot gândi măcar, că ar putea exista ceasul fără un ceasornicar. (Voltaire)
Zis-a un bătrân: Sufletul sporeşte în priveghere, în rugăciune, în post şi în tăcere liniştită; şi mai ales
de toate în smerenie, căci aceasta este sporirea cea adevărată a sufletului, ca în tot
ceasul să fii smerit, şi tuturor plecat, zicând în sine că tot omul este mai vrednic şi
mai bun decât tine. Fără smerenie nu e nicio nădejde în mântuire.
Cenuşa/ Atunci a început Iisus să mustre cetăţile în care se făcuseră cele mai multe minuni ale Sale, căci nu s-au
pocăit. Vai ţie, Horazine, vai ţie, Betsaida, că dacă în Tir şi în Sidon s-ar fi făcut minunile ce s-au
făcut în voi, de mult, în sac şi în cenuşă, s-ar fi pocăit.(Matei 11.20, 21)
Cu o putere năpraznică, Dumnezeu mă tine de haină şi mă strânge de gât ca gulerul cămăşii. Mi-a dat
brânci în noroi şi am ajuns să fiu la fel cu praful şi cu cenuşa. (Iov 30.18, 19)
Din spusele unora şi altora auzisem despre Tine, dar acum ochiul meu Te-a văzut. Pentru aceea, mă urgi-
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sesc eu pe mine însumi şi mă pocăiesc în praf şi în cenuşă". (Psalmi 42.5, 6)
Iarăşi a grăit Domnul cu Moise şi cu Aaron şi a zis: "Luaţi-vă câte o mână plină de cenuşă din cuptor şi so arunce Moise spre cer înaintea lui Faraon şi a slujitorilor lui. Şi se va stârni pulbere în tot pământul
Egiptului şi vor fi pe oameni şi pe vite răni şi băşici usturătoare în toată ţara Egiptului". (Ieşirea 9.8, 9)
Minciuna e o potecă de cenuşă. (Proverb african)
Pentru ce se trufeşte cel ce este pământ şi cenuşă, când în viaţă el le leapădă mereu dinăuntrul său? Boala
îndelungată o taie doctorul şi împăratul astăzi este şi mâine va muri. Că murind, omul va moşteni şerpi
şi fiare şi viermi. (Ecclesiasticul 10.9, 10)
Şi a pătruns Iona în cetate, zicând: "Patruzeci de zile mai sunt, şi Ninive va fi distrusă!" Atunci Ninivitenii au
crezut în Dumnezeu, au ţinut post şi s-au îmbrăcat cu sac, de la cei mai mari şi până la cei mai mici. Şi
a ajuns vestea până la regele Ninivei. Acesta s-a sculat de pe tronul său, şi-a lepădat veşmântul lui cel
scump, s-a acoperit cu sac şi s-a culcat în cenuşă. (Iona 3.4-6)
Şi cetăţile Sodomei şi Gomorei, osândindu-le la nimicire, le-a prefăcut în cenuşă, dându-le ca o pildă nelegiuiţilor din viitor; iar pe dreptul Lot, chinuit de petrecerea în desfrânare a celor nelegiuiţi, l-a izbăvit,
pentru că dreptul acesta, locuind între ei, prin ce vedea şi auzea, zi de zi, chinuia sufletul său cel drept,
din pricina faptelor lor nelegiuite. (II Petru 2.6-8)
Şi s-au adunat şi au venit la Miţpa, în preajma Ierusalimului, că locul rugăciunii lui Israel mai înainte era la
Miţpa. Şi au postit în ziua aceea şi s-au îmbrăcat cu saci şi cenuşă au pus pe capetele lor şi şi-au
rupt hainele. Şi au deschis cărţile legii, în care neamurile căutau să găsească potriviri cu idolii lor.
(I Macabei 3.47-49)
Tot aşa şi în fiecare ţară şi loc, unde ajungea porunca regelui şi scrisoarea lui, era tânguire mare printre
Iudei, post, plângere şi bocet. Sacul şi cenuşa erau aşternutul multora. (Estera 4.3)
Certitudinea este criteriul adevărului. (Baruch Spinoza)
Certitudinea/ „A arătat cu certitudine că Evanghelia lui Hristos este actuală şi vie“. Fragment din predica părintelui
Boris Bobrinskoi la înmormântarea lui Olivier Clément (Ziarul Lumina din 23.12.2014)
Creativitatea necesită curajul de a renunţa la certitudini. (Erich Fromm)
În ceea ce mă priveşte, nu am nicio certitudine, dar privitul la stele mă face să visez. (Vincent
Van Gogh)
Nu este înţelept acela care va părăsi o certitudine pentru o incertitudine. (Samuel Johnson)
Numai experienţa îţi dă certitudine. (Sfântul Albert cel Mare)
Omul smerit e acela care nu găseşte în sine nimic sigur de care să se sprijine, deoarece singura lui certitudine e iubirea pe care celălalt i-a dat-o şi cuvântul pe care celălalt i l-a scris în suflet şi care
îl înalţă în mod tainic. (Teologul catolic Marko Rupnik)
Cerul – imagine nobilă a eternului. (Platon)
Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii
din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. (Matei 24.35, 36)
Cerul/ Ascultă, cerule, şi ia aminte, pământule, că Domnul grăieşte: Hrănit-am feciori şi i-am crescut, dar ei s-au
răzvrătit împotriva Mea. (Isaia 1.2)
Atunci le-a zis: Se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie. Şi vor fi cutremure mari şi, pe alocurea, foamete şi ciumă şi spaime şi semne mari din cer vor fi. (Luca 21.10, 11)
Auzind Iisus i-a zis: Încă una îţi lipseşte: Vinde toate câte ai şi le împarte săracilor şi vei avea comoară în
ceruri; şi vino de urmează Mie. Iar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat.
(Luca 18.22, 23)
Binele e nevăzut, ca cele din cer; răul se vede, ca cele de pe pământ. (Sfântul Antonie cel Mare)
Biserica este cerul pământean în care Dumnezeu din Cerul de Sus locuieşte şi se preumblă.
(Sfântul Gherman, patriarhul Constantinopolului)
Calea lui Hristos este Crucea de fiecare zi. Nimeni nu s-a urcat vreodată la cer prin comoditate. (Sfântul
Isaac Sirul)
Care e diferenţa dintre un filosof şi un creştin? Unul este discipol al Greciei, celălalt al cerului. Unul care umblă după glorie, celălalt după mântuire. Unul mânuitor al vorbelor, celălalt al faptelor bune. Unul care
clădeşte şi altul care dărâmă. Unul iubitor de greşeală, celălalt duşman al ei. Unul care strică adevărul
şi altul care-l restabileşte, lămurindu-l. Unul care fură şi altul care păzeşte să nu se fure. (Tertulian)
Caută şi păstrează mereu o bucată de cer deasupra vieţii tale. (Marcel Proust)
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Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Sfântul Duh, şi Aceşti trei Una sunt. Şi trei sunt care
mărturisesc pe pământ:Duhul şi apa şi sângele, şi aceşti trei mărturisesc la fel. (I Ioan 5.7, 8)
Căci zic vouă: Că de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor şi a fariseilor, nu veţi intra
în împărăţia cerurilor. (Matei 5.20)
Când privesc cerurile, lucrul mâinilor Tale, luna şi stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic: Ce este omul
că-ţi aminteşti de el? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el? Micşoratu-l-ai pe dânsul cu puţin faţă de
îngeri, cu mărire şi cu cinste l-ai încununat pe el. Pusu-l-ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate
le-ai supus sub picioarele lui. (Psalmi 8.3-6)
Ci în acele zile, după necazul acela, soarele se va întuneca şi luna nu-şi va mai da lumina ei. Şi stelele vor cădea din cer şi puterile care sunt în ceruri se vor clătina. Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind
pe nori, cu putere multă şi cu slavă. (Marcu 13.24-26)
Cine vrea, poate să se ridice de la pământ la cer. Nu are nevoie pentru aceasta decât de bunăvoinţă şi de
virtute. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Copacii sunt efortul nesfârşit al Pământului de a vorbi cu cerul. (Rabindranath Tagore)
Creştini suntem şi un Dumnezeu avem Care este în ceruri, pe Acela Îl cinstim, iar idolilor nu jerfim. (Sfinţii
Mucenici Dionisie Areopagitul şi însoţitorii săi: Luchian episcopul; Rustic preotul şi
Elefterie diaconul. Pentru aceasta li s-au tăiat lor capetele.)
Cum am luptat şi am biruit pe vrăjmaşi pentru împăratul pământesc, tot aşa voim şi vom lupta şi pentru
Împăratul ceresc, împotriva vrăjmaşilor Lui. (Sfântul Mucenic Tiron, comandantul celor
40 de ostaşi din Sevastia Armeniei. Toţi au primit moarte mucenicească în anul 320)
Cunoaşte-ţi ruşinea şi ascunde-ţi mândria, astfel vei fi un model sub ceruri. (Lao Tse)
Cunosc un om în Hristos, care acum paisprezece ani - fie în trup, nu ştiu; fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie - a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Şi-l ştiu pe un astfel de om - fie în trup, fie în
afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie - Că a fost răpit în rai şi a auzit cuvinte de nespus, pe care nu se
cuvine omului să le grăiască. (II Corinteni 12.2-4)
Curajul te conduce în ceruri; frica – la moarte. (Seneca)
Dar şi-a adus aminte Dumnezeu de Noe, de toate fiarele, de toate animalele, de toate păsările şi de toate vietăţile ce se mişcă, câte erau cu dânsul în corabie; şi a adus Dumnezeu vânt pe pământ şi a încetat apa de a
mai creşte. Atunci s-au încuiat izvoarele adâncului şi jgheaburile cerului şi a încetat ploaia din cer. După o
sută cincizeci de zile, a început a se scurge apa de pe pământ şi a se împuţina. Iar în luna a şaptea, în ziua
a douăzeci şi şaptea a lunii acesteia, s-a oprit corabia pe Munţii Ararat. (Facerea 8.1-4)
De cel ce se leapădă de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda şi Eu înaintea Tatălui Meu,
Care este în ceruri. 12.7
Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei,
plecând, au propovăduit pretutindeni şi Domnul lucra cu ei şi întărea cuvântul, prin semnele care
urmau. Amin. (Luca 16.19, 20)
Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Că după toate
acestea se străduiesc neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele. Căutaţi mai
întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă. (Matei 6.31-33)
Deşi corpul vrea să fie pământ în pământ, sufletul vrea să fie cer în cer. (Lope de Vega)
Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce se silesc pun
mâna pe ea. (Matei 11.12)
Dintru început Tu, Doamne, pământul l-ai întemeiat şi lucrul mâinilor Tale, sunt cerurile. Acelea vor pieri,
iar Tu vei rămâne şi toţi ca o haină se vor învechi şi ca un veşmânt îi vei schimba şi se vor schimba.
(Pslami 101.26, 27)
Duhurile raţionale din cer sunt rânduite de Dumnezeu spre ajutorul nostru. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
Există unele conştiinţe pentru care cerul nu e niciodată senin. (Alexandre Dumas)
Fără milostenie nu poţi intra în împărăţia cerurulor. 6.7
Făţarnicilor! Faţa pământului şi a cerului ştiţi să o deosebiţi, dar vremea aceasta cum de nu o deosebiţi?
(Luca 12.56)
Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor. (Matei 5.10)
Fii împăcat cu sufletul tău şi atunci cerul şi pământul se vor împăca cu tine. (Sfântul Isaac Sirul)
Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este. (Matei 5.48)
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Focul harului ceresc în sufletul omului. 4.7
Iar El, răspunzând, le-a zis: Pentru că vouă vi s-a dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei cerurilor, pe când
acestora nu li s-a dat. (Matei 13.11)
Iar Iisus, privind la el cu dragoste, i-a zis: Un lucru îţi mai lipseşte: Mergi, vinde tot ce ai, dă săracilor şi vei
avea comoară în cer; şi apoi, luând crucea, vino şi urmează Mie. (Marcu 10.21)
Iar Melhisedec, regele Salemului, i-a adus pâine şi vin. Melhisedec acesta era preotul Dumnezeului celui Preaînalt. Şi a binecuvântat Melhisedec pe Avram şi a zis: "Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeu cel Preaînalt, Ziditorul cerului şi al pământului. Şi binecuvântat să fie Dumnezeul cel Preaînalt, Care a dat pe vrăjmaşii tăi în mâinile tale!" Şi Avram i-a dat lui Melhisedec zeciuială din toate. Iar regele Sodomei a zis către
Avram: "Dă-mi oamenii, iar averile ia-le pentru tine!" (Facerea 14.18-21)
Iar vameşul, departe stând, nu voia nici ochii să-şi ridice către cer, ci-şi bătea pieptul, zicând: Dumnezeule,
fii milostiv mie, păcătosului. (Luca 18.13)
Iar ziua Domnului va veni ca un fur, când cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile, arzând, se vor desface, şi
pământul şi lucrurile de pe el se vor mistui. (II Petru 3.10)
Iată cerul şi cerul cerului lui Dumnezeu, oceanul şi pământul se cutremură când Domnul le cercetează.
(Ecclesiasticul 16.19)
Iată, v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii, şi peste toată puterea vrăjmaşului, şi nimic nu vă
va vătăma. Dar nu vă bucuraţi de aceasta, că duhurile vi se pleacă, ci vă bucuraţi că numele voastre
sunt scrise în ceruri. (Luca 10.19, 20)
Iisus a văzut pe Natanael venind către El şi a zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleşug.
Natanael I-a zis: De unde mă cunoşti? A răspuns Iisus şi i-a zis: Mai înainte de a te chema Filip, te-am văzut când erai sub smochin. Răspunsu-I-a Natanael: Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti regele lui Israel.
Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea
vei vedea. Şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui
Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului. (Ioan 1.47-51)
Împacă-te cu tine însuţi şi va fi în pace cu tine şi cerul şi pământul. 7.11
Împărăţia cerurilor 3.6, 4.7, 6.1, 6.6, 6.7, 7.2, 9.24, 10.2, 4.12
Împărăţia cerurilor se sileşte, şi silitorii o răpesc pe ea. 3.4
Înainte de a-ţi ridica mâinile spre cer, trebuie să-ţi ridici sufletul; şi înainte de a-ţi ridica ochii, ridică-ţi gândul
la Dumnezeu. (Origen)
Înălţimea cerului şi lăţimea pământului, şi adâncul şi înţelepciunea, cine le va cerceta? (Ecclesiasticul 1.3)
Întoarceţi-vă cu mintea şi inima voastră spre cer şi nu veţi fi prinşi de diavol. Pasărea, cu cât zboară mai sus,
cu atât este mai ferită de primejdii. (Sfântul Tihon din Zadonsk)
Întru strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat; Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină; Cel ce întinzi
cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui; Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce umbli peste aripile vânturilor; Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc; Cel ce ai întemeiat
pământul pe întărirea lui şi nu se va clătina în veacul veacului. (Psalmi 103.2-6)
La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul. Şi pământul era netocmit şi gol. Întuneric era deasupra adâncului şi Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor. Şi a zis Dumnezeu: "Să fie lumină!" Şi a fost
lumină. (Facerea 1.1-3)
Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina. Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi
apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis şi s-au făcut, El a poruncit şi
s-au zidit. (Psalmi 148.3-5)
Luaţi aminte ca faptele dreptăţii voastre să nu le faceţi înaintea oamenilor ca să fiţi văzuţi de ei; altfel nu veţi
avea plată de la Tatăl vostru Cel din ceruri. Deci, când faci milostenie, nu trâmbiţa înaintea ta, cum fac
făţarnicii în sinagogi şi pe uliţe, ca să fie slăviţi de oameni; adevărat grăiesc vouă: şi-au luat plata lor.
(Matei 6.1, 2)
Lucrurile pământeşti trebuie să le cunoşti pentru ca să le iubeşti. Lucrurile cereşti trebuie să le iubeşti pentru
ca să le cunoşti. (Sfinţii Părinţi)
Marea majoritate a oamenilor găsesc că e mai uşor să cerşească cerul prin rugăciuni, decât să-l merite prin
acţiuni. (Arthur Schopenhauer)
Mântuitorul a suferit pentru ca să împace prin sângele crucii, cele din cer şi cele de pe pământ.
(Sfântul Chiril al Ierusalimului)
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Nici bunătăţile pământeşti nu se obţin fără osteneli. De ce renunţăm atunci la cele cereşti din cauza
ostenelilor? (Sfântul Nil Ascetul)
Nimic nu este mai puternic decât Biserica, o, omule! Opreşte războiul împotriva Bisericii, pentru a nu-ţi distruge puterile tale. Nu transpune acest război până în ceruri. Dacă te vei lupta cu un om, ori îl vei învinge,
ori te va învinge. Dacă însă te lupţi cu Biserica, îţi va fi cu neputinţă să învingi, întrucât Dumnezeu este
mai puternic decât toţi. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nu nădăjdui să capeţi cerul pe gratis, fără să trăieşti o viaţă vrednică de cer. (Mitropolitul Filaret)
Nu ni se va deschide poarta împărăţiei cerurilor, dacă n-am bătut la poarta virtuţilor.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Nu te uita la femeia linguşitoare, căci buzele celei străine picură miere şi cerul gurii sale e mai alunecător decât untdelemnul, dar la sfârşit ea este mai amară decât pelinul, mai tăioasă decât o sabie cu două
ascuţişuri. (Solomon 5.3, 4)
Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde molia şi rugina le strică şi unde furii le sapă şi le fură. Ci adunaţi-vă
comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă şi nu le fură.
(Matei 6.19, 20)
O dată m-am jurat pe sfinţenia Mea: Oare, voi minţi pe David? Seminţia lui în veac va rămâne Şi scaunul lui
ca soarele înaintea Mea şi ca luna întocmită în veac şi martor credincios în cer. (Psalmi 88.35, 36)
Omul este deopotrivă măreţie şi umilinţă, cer şi pământ, vremelnicie şi nemurire, moştenitor al pământului
dacă priveşte pe cele de sus, dar şi moştenitor al întunericului dacă priveşte doar spre cele de jos.
(Sfântul Grigorie de Nazianz)
Orbul miluit e o bună călăuză spre împărăţia cerurilor. (Mitropolitul Filaret)
Păcatele se plătesc în cer, greşelile, pe pământ. (Sandro Montalto)
Pământul pe care trăim este poarta cerului. (Sfinţii Părinţi)
"Pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; poporul
care stătea în întuneric a văzut lumină mare şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină
le-a răsărit". De atunci a început Iisus să propovăduiască şi să spună: Pocăiţi-vă, căci s-a
apropiat împărăţia cerurilor. (Matei 4.15-17)
Pentru aceasta, bucuraţi-vă ceruri şi cei ce locuiţi în ele. Vai vouă, pământule şi mare, fiindcă diavolul a
coborât la voi având mânie mare, căci ştie că timpul lui e scurt. (Apocalipsa 12.12)
Pentru orice lucru este o clipă prielnică şi vreme pentru orice îndeletnicire de sub cer. (Ecclesiastul 3.1)
Peste toată întinderea cerului El azvârle fulgerul Său şi fulgerul Său ajunge până la marginile pământului. În
urma fulgerului, vine un muget prelung. El tună cu glasul Lui zguduitor, El nu mai împiedică fulgerele cât
timp glasul Lui răsună. Dumnezeu cu tunetul Său săvârşeşte minuni, El face lucruri mari pe care noi nu
putem să le pricepem. (Iov 37.3-5)
Pot să calculez mişcarea corpurilor cereşti, dar nu şi nebunia oamenilor. (Isaac Newton)
Prăbuşirea Imperiului Roman este o meritată pedeapsă a Cerului şi o dovadă elocventă a guvernării
lui Dumnezeu în lume. (Salvianus, scriitor bisericesc din veacul al cincilea)
Precum M-a trimis pe Mine Tatăl cel viu şi Eu viez pentru Tatăl, şi cel ce Mă mănâncă pe Mine va trăi prin
Mine. Aceasta este pâinea care s-a pogorât din cer, nu precum au mâncat părinţii voştri mana şi
au murit. Cel ce mănâncă această pâine va trăi în veac. (Ioan 6.57, 58)
Prin multe necazuri vi se cuvine tuturor a intra în împărăţia cerurilor. 10.2
Ridicat-am ochii mei la munţi, de unde va veni ajutorul meu. Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul şi pământul. (Psalmi 120.1, 2)
Rugăciunea care nu porneşte din inimă se împrăştie înainte de-a ajunge la cer. Ea nu slăveşte, ci insultă pe
Acela Căruia se adresează. (Henri Lacordaire)
Să căutăm împărăţia cerurilor mai mult în traista săracului. (Părintele Arsenie Papacioc)
Să trăim pe pământ pentru cer şi în timp pentru veşnicie. (Teologul Vladimir Orlov)
Săracii sunt portarii împărăţiei cerurilor, judecători aspri pentru cei nemilostivi şi avocaţi, sau apărători
puternici, pentru cei milostivi. (Sfântul Grigorie de Nazianz)
Suflarea Lui înseninează cerurile şi mâna Lui străpunge şarpele fugar! (Iov 26.13)
Sufletul care a ales cea mai bună vieţuire schimbă pământul cu cerul. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Sufletul mort este scos din împărăţia cerurilor şi îngropat în întunericul iadului. 6.1
Şi au ieşit fariseii şi se sfădeau cu El, cerând de la El semn din cer, ispitindu-L. Şi Iisus, suspinând cu duhul
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Său, a zis: Pentru ce neamul acesta cere semn? Adevărat grăiesc vouă că nu se va da semn acestui
neam. (Marcu 8.11, 12)
Şi când Mielul a deschis pecetea a şaptea, s-a făcut tăcere în cer, ca la o jumătate de ceas.
(Apocalipsa 8.1)
Şi iată s-a făcut cutremur mare, că îngerul Domnului, coborând din cer şi venind, a prăvălit piatra şi şedea
deasupra ei. Şi înfăţişarea lui era ca fulgerul şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Şi de
frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau şi s-au făcut ca morţi. (Matei 28.2-4)
Şi m-am uitat când a deschis pecetea a şasea şi s-a făcut cutremur mare, soarele s-a făcut negru ca un sac de
păr şi luna întreagă s-a făcut ca sângele, şi stelele cerului au căzut pe pământ, precum smochinul îşi leapădă smochinele sale verzi, când este zguduit de vijelie. Iar cerul s-a dat în lături, ca o carte de piele pe
care o faci sul şi toţi munţii şi toate insulele s-au mişcat din locurile lor. (Apocalipsa 6.12-14)
Şi privind la cer, a suspinat şi a zis lui: Effatta! ceea ce înseamnă: Deschide-te! Şi urechile lui s-au deschis,
iar legătura limbii lui îndată s-a dezlegat, şi vorbea bine. (Marcu 7.34, 35)
Şi s-a făcut război în cer: Mihail şi îngerii lui au pornit război cu balaurul. Şi se războia şi balaurul şi îngerii lui.
Şi n-a izbutit el, nici nu s-a mai găsit pentru ei loc în cer. Şi a fost aruncat balaurul cel mare, şarpele
de demult, care se cheamă diavol şi satana, cel ce înşeală pe toată lumea, aruncat a fost pe pământ
şi îngerii lui au fost aruncaţi cu el. (Apocalipsa 12.7-9)
Şi toate insulele pieriră şi munţii nu se mai aflară. Şi grindină mare, cât talantul, se prăvăli din cer peste oameni.
Şi oamenii huliră pe Dumnezeu, din pricina pedepsei cu grindină, căci urgia ei era foarte mare.
(Apocalipsa 16.20, 21)
Şi tu, Capernaume: N-ai fost înălţat până la cer? Până la iad te vei coborî. Căci de s-ar fi făcut în Sodoma
minunile ce s-au făcut în tine, ar fi rămas până astăzi. Dar zic vouă că pământului Sodomei îi va fi mai
uşor în ziua judecăţii decât ţie. (Matei 11.23, 24)
Ştiu ce parfum ceresc răspândesc trandafirii martirajului. (Anatole France)
Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău; (Matei 6.9)
Trebuie să fii creştin, nu pentru a cunoaşte cele cereşti sau cele pământeşti, ci pentru că fiecare om este
dator cu o moarte. (Ivan Turgheniev)
Umblă pe pământ, iar vieţuirea să ţi-o ai în ceruri. Îndreaptă-ţi privirea în jos, iar sufletul în sus.
(Fericitul Augustin)
Unica nobleţe nu-i sub cer decât virtutea. (Juvenal)
Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ. (Matei 6.10)
Zis-a lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai lipseşte? Iisus i-a zis: Dacă voieşti să
fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor şi vei avea comoară în cer; după aceea, vino şi urmează-Mi. Ci, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuţii. (Matei 19.20-22)
Cetatea cea întărită a rămas singură, un loc părăsit şi neumblat ca un pustiu. Acolo paşte viţelul, în ea îşi are sălaşul
şi îi mănâncă mlădiţele. (Isaia 27.10)
Cetatea/ Aceasta este, oare, cetatea voastră de petrecere, a cărei obârşie se urcă în vremuri vechi şi care îşi călăuzea paşii spre sălaşuri depărtate? (Isaia 23.7)
Atunci a început Iisus să mustre cetăţile în care se făcuseră cele mai multe minuni ale Sale, căci nu s-au
pocăit. Vai ţie, Horazine, vai ţie, Betsaida, că dacă în Tir şi în Sidon s-ar fi făcut minunile ce s-au
făcut în voi, de mult, în sac şi în cenuşă, s-ar fi pocăit.(Matei 11.20, 21)
Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe aripa templului, Şi I-a zis: Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, că scris este: "Îngerilor Săi va porunci pentru Tine şi Te vor ridica pe mâini, ca nu
cumva să izbeşti de piatră piciorul Tău". Iisus i-a răspuns: Iarăşi este scris: "Să nu ispiteşti pe Domnul
Dumnezeul tău". (Matei 4.5-7)
Averea celui bogat este o cetate tare pentru el, iar în închipuirea lui ca un zid înalt. (Solomon 18.11)
Căci aşa zice Domnul Savaot: "Tăiaţi copaci şi faceţi val împotriva Ierusalimului; această cetate trebuie pedepsită, pentru că în ea se află numai nedreptate. Cum aruncă izvorul apă din sine, aşa aruncă şi ea din
sine răutate; în ea se aude împilare şi jaf şi pururea se văd înaintea feţei Mele dureri şi răni.
(Ieremia 6.6, 7)
Când plecăm din această lume trebuie să fim împăcaţi cu semenii nostri, cu noi înşine şi cu Dumnezeu.
(Sfinţii Părinţi)
Când vă urmăresc pe voi în cetatea aceasta, fugiţi în cealaltă; adevărat grăiesc vouă: nu veţi sfârşi cetă-
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ţile lui Israel, până ce va veni Fiul Omului. (Matei 10.23)
Cele mai multe dezbinări se ivesc în cetăţi din cauza ambiţiei. (Aristotel)
Cultura este puterea cea mai tare de pe pământ şi o cetate nouă a unităţii naţionale. (Simion Bărnuţiu)
Cum au fost aruncate de Domnul Sodoma şi Gomora şi cetăţile vecine cu ele, zice Domnul, aşa şi aici nici
un om nu va trăi, nici fiu de om nu va poposi acolo. (Ieremia 50.40)
Dacă vezi asuprirea celui sărac şi obijduirea dreptului şi a dreptăţii în cetate, nu te mira de lucrul acesta,
căci peste cel mare este unul mai mare, iar Cel Atotputernic veghează peste toţi. (Ecclesiastul 5.7)
De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc; de n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar
priveghea cel ce o păzeşte. În zadar vă sculaţi dis-de-dimineaţă, în zadar vă culcaţi târziu, voi care
mâncaţi pâinea durerii, dacă nu v-ar da Domnul somn, iubiţi ai Săi. (Psalmi 126.1, 2)
Dumnezeu este în mijlocul cetăţii, nu se va clătina; o va ajuta Dumnezeu dis-de-dimineaţă. (Psalmi 45.5)
Fericiţi cei ce spală veşmintele lor ca să aibă stăpânire peste pomul vieţii şi prin porţi să intre în cetate!
(Apocalipsa 22.14)
Frate ajutat de frate este ca o cetate tare şi înaltă şi are putere ca o împărăţie întemeiată.(Solomon 18.19)
Glasul cel plin de veselie al lirei a încetat, chiotele zgomotoase nu mai sunt, încetat-a glasul harpei. La
cântec nu se mai bea, şi amar este vinul pentru băutor. Cetatea pustiită este în ruină, intrarea fiecărei case este închisă. (Isaia 24.8-10)
Iar când S-a apropiat de poarta cetăţii, iată scoteau un mort, singurul copil al mamei sale, şi ea era văduvă, şi mulţime mare din cetate era cu ea. Şi, văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: Nu plânge! Şi apropiindu-Se, S-a atins de sicriu, iar cei ce-l duceau s-au oprit. Şi a zis: Tinere, ţie îţi zic, scoalăte. Şi s-a ridicat mortul şi a început să vorbească, şi l-a dat mamei lui. Şi frică i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: Prooroc mare s-a ridicat între noi şi Dumnezeu a cercetat pe poporul Său.
(Luca 7.12-16)
Iar El a zis: Mergeţi în cetate, la cutare şi spuneţi-i: Învăţătorul zice: Timpul Meu este aproape; la tine vreau
să fac Paştile cu ucenicii Mei. (Matei 26.18)
Iar Iisus, strigând iarăşi cu glas mare, Şi-a dat duhul. Şi iată, catapeteasma templului s-a sfâşiat în două de
sus până jos, şi pământul s-a cutremurat şi pietrele s-au despicat; mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor adormiţi s-au sculat. Şi ieşind din morminte, după învierea Lui, au intrat în cetatea
sfântă şi s-au arătat multora. Iar sutaşul şi cei ce împreună cu el păzeau pe Iisus, văzând cutremurul şi
cele întâmplate, s-au înfricoşat foarte, zicând: Cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu era Acesta!
(Matei 27.50-54)
Iar iudeii, umplându-se de invidie şi luând cu ei pe câţiva oameni de rând, răi, adunând gloată întărâtau
cetatea şi, ducându-se la casa lui Iason, căutau să-i scoată afară, înaintea poporului.
(Faptele Apostolilor 17.5)
Iar păzitorii au fugit şi, ducându-se în cetate, au spus toate cele întâmplate cu demonizaţii. Şi iată toată
cetatea a ieşit în întâmpinarea lui Iisus şi, văzându-L, L-au rugat să treacă din hotarele lor.
(Matei 8.33, 34)
În orice cetate sau sat veţi intra, cercetaţi cine este în el vrednic şi acolo rămâneţi până ce veţi ieşi.
(Matei 10.11)
Încât scoteau pe cei bolnavi în uliţe şi-i puneau pe paturi şi pe tărgi, ca venind Petru, măcar umbra lui să
umbrească pe vreunul dintre ei. Şi se aduna şi mulţimea din cetăţile dimprejurul Ierusalimului, aducând
bolnavi şi bântuiţi de duhuri necurate, şi toţi se vindecau. (Faptele Apostolilor 5.15, 16)
Înţeleptul ia cu luptă cruntă cetatea vitejilor şi răstoarnă întăriturile în care ei îşi puneau nădejdea.
(Solomon 21.22)
Limba clevetitoare pe mulţi i-a clătinat şi i-a risipit dintr-un neam într-alt neam şi cetăţi tari a surpat şi casele
celor mari a stricat. Limba clevetitoare femei vrednice a izgonit şi le-a lipsit de ostenelile lor. Cel care
ascultă de ea, nu va afla odihnă, nici nu va locui cu linişte. (Ecclesiasticul 28.15-17)
Munca oboseşte pe cel nebun; cine nu ştie drumul nu poate să se ducă în cetate. (Ecclesiastul 10.15)
Nicio cetate nu rezistă în faţa unui măgar încărcat cu desagi cu aur. (Filip al II-lea, regele Macedoniei şi
tatăl lui Alexandru Macedon)
Pe lângă porţi, în împrejurimile cetăţii, la intrarea porţilor, strigă tare: "Către voi, oamenilor, se îndreaptă
strigătul meu şi glasul meu către voi, fii ai oamenilor. Voi, cei simpli, învăţaţi cuminţenia şi voi, cei

398/782
nebuni, înţelepţiţi-vă! (Solomon 8.3-5)
Spre Idumeea voi întinde încălţămintea Mea; Mie cei de alt neam Mi s-au supus. Cine mă va duce la cetatea întărită? Cine mă va povăţui până la Idumeea? Oare, nu Tu, Dumnezeule, Cel ce ne-ai lepădat pe
noi? Oare, nu vei ieşi Dumnezeule, cu oştirile noastre? Dă-ne nouă ajutor, ca să ne scoţi din necaz, că
deşartă este izbăvirea de la om. Cu Dumnezeu vom birui şi El va nimici pe cei ce ne necăjesc pe noi.
(Psalmi 59.9-13)
Şi binevestind cetăţii aceleia şi făcând ucenici mulţi, s-au înapoiat la Listra, la Iconiu şi la Antiohia, întărind
sufletele ucenicilor, îndemnându-i să stăruie în credinţă şi (arătându-le) că prin multe suferinţe trebuie
să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu. Şi hirotonindu-le preoţi în fiecare biserică, rugându-se cu postiri,
i-au încredinţat pe ei Domnului în Care crezuseră. (Faptele Apostolilor 14.21-23)
Şi cetatea cea mare s-a rupt în trei părţi şi cetăţile neamurilor s-au prăbuşit, şi Babilonul cel mare a fost
pomenit înaintea lui Dumnezeu, ca să-i dea paharul vinului aprinderii mâniei Lui. Şi toate insulele pieriră
şi munţii nu se mai aflară. Şi grindină mare, cât talantul, se prăvăli din cer peste oameni. Şi oamenii huliră
pe Dumnezeu, din pricina pedepsei cu grindină, căci urgia ei era foarte mare. (Apocalipsa 16.19-21)
Şi cetăţile Sodomei şi Gomorei, osândindu-le la nimicire, le-a prefăcut în cenuşă, dându-le ca o pildă nelegiuiţilor din viitor; iar pe dreptul Lot, chinuit de petrecerea în desfrânare a celor nelegiuiţi, l-a izbăvit,
pentru că dreptul acesta, locuind între ei, prin ce vedea şi auzea, zi de zi, chinuia sufletul său cel drept,
din pricina faptelor lor nelegiuite. (II Petru 2.6-8)
Şi era, în cetatea aceea, o văduvă, care venea la el, zicând: Fă-mi dreptate faţă de potrivnicul meu.
(Luca 18.3)
Şi intrând El în Ierusalim, toată cetatea s-a cutremurat, zicând: Cine este Acesta? Iar mulţimile răspundeau: Acesta este Iisus, proorocul din Nazaretul Galileii. (Matei 21.10, 11)
Şi în acele zile, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în ţinutul muntos într-o cetate a seminţiei lui Iuda. Şi a
intrat în casa lui Zaharia şi a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutul Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei şi Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt, şi cu glas mare a strigat şi a zis: Binecuvântată
eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău. Şi de unde mie aceasta, ca să vină la mine
Maica Domnului meu? (Luca 1.39-43)
Şi lăsându-i, a ieşit afară din cetate la Betania, şi noaptea a rămas acolo. Dimineaţa, a doua zi, pe când se
întorcea în cetate, a flămânzit; şi văzând un smochin lângă cale, S-a dus la el, dar n-a găsit nimic în
el decât numai frunze, şi a zis lui: De acum înainte să nu mai fie rod din tine în veac! Şi smochinul s-a
uscat îndată. (Matei 21.17-19)
Şi oriunde intra în sate sau în cetăţi sau în sătuleţe, puneau la răspântii pe cei bolnavi, şi-L rugau să le îngăduie să se atingă măcar de poala hainei Sale. Şi câţi se atingeau de El se vindecau. (Marcu 6.56)
Şi oşti trimise de el vor sta şi vor pângări locaşul sfânt şi cetatea, iar jertfa de fiecare zi o var da de o parte
şi vor pune în loc urâciunea pustiirii. Şi pe cei ce au săvârşit fărădelegi împotriva legământului îi va
înşela prin linguşiri, iar poporul care cunoaşte pe Dumnezeul său va rămâne statornic şi îl va urma.
(Daniel 11.31, 32)
Şi scoţându-l afară din cetate, îl băteau cu pietre. Iar martorii şi-au pus hainele la picioarele unui tânăr,
numit Saul. (Faptele Apostolilor 7.58)
Şi sculându-se, L-au scos afară din cetate şi L-au dus pe sprânceana muntelui, pe care era zidită cetatea
lor, ca să-L arunce în prăpastie; iar El, trecând prin mijlocul lor, S-a dus. (Luca 4.29, 30)
Şi, căzând la pământ, a auzit un glas, zicându-i: Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti? Iar el a zis: Cine eşti,
Doamne? Şi Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe Care tu Îl prigoneşti. Greu îţi este să izbeşti cu piciorul în
ţepuşă. Şi el, tremurând şi înspăimântat fiind, a zis: Doamne, ce voieşti să fac? Iar Domnul i-a zis:
Ridică-te, intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci. (Faptele Apostolilor 9.4-6)
Voi sunteţi lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprind făclie şi o
pun sub obroc, ci în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. (Matei 5.14, 15)
Vrăjmaşului i-au lipsit de tot săbiile şi cetăţile i le-ai sfărâmat; pierit-a pomenirea lor în sunet. (Psalmi 9.6)
Cheia/ De la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, care a pierit între altar şi templu. Adevărat vă spun: Se va
cere de la neamul acesta. Vai vouă, învăţătorilor de Lege! Că aţi luat cheia cunoştinţei; voi înşivă n-aţi
intrat, iar pe cei ce voiau să intre i-aţi împiedecat. Iar ieşind El de acolo, cărturarii şi fariseii au început
să-L urască groaznic şi să-L silească să vorbească despre multe, pândindu-L şi căutând să prindă ceva
din gura Lui, ca să-I găsească vină. (Luca 11.51-54)
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Eşecul este cheia succesului; fiecare greşeală ne învaţă ceva. (Morihei Ueshiba)
Îndemnul Sfântului Antonie cel Mare: Nu te căina pentru lucrurile din trecut, ar trebui citit în această cheie: Dacă vrei să cunoşti iubirea dumnezeiască, înaltele stări contemplative, nu te mai căina, nu te
mai văicări, nu doar pentru lucrurile din trecut, ci nici pentru cele din prezent şi nici pentru cele
ce vor urma în celelalte zile ale vieţii tale. (Părintele Dan Popovici, Mânăstirea Sfântul Vasile
cel Mare, Someşul Cald)
Misterul este elementul cheie al oricărei opere de artă. (Luis Bunuel)
Perseverenţa este cheia succesului. (John Lubbock)
Rugăciunea este cheia dimineţii şi zăvorul serii. (Mahatma Gandhi)
Şi Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui. Şi îţi
voi da cheile împărăţiei cerurilor şi orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi orice vei
dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri. (Matei 16.18, 19)
Ştiinţele sunt uşi, iar cheile ei sunt cercetările. (Anton Pann)
Cheltuiala/ A petrece (a cheltui) timpul are conotaţia unei finalităţi, este fără întoarcere. (Herbert Harris)
Boieria şi prostia cu mare cheltuială se ţin. (Proverb)
Căci dacă ne-am rândui viaţa noastră cu mintea trează, dacă am întrebuinţa tot răgazul vieţii noastre cu
cele duhovniceşti şi am mânca atâta doar să fim în nevoie numai şi am cheltui viaţa noastră în fapte
bune, nici n-am mai avea nevoie de ajutorul pe care ni-l dă postul. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dar tu te-ai încrezut în frumuseţea ta şi, folosindu-te de renumele tău, ai început să te desfrânezi; şi-ai
cheltuit desfrânarea ta cu tot trecătorul, dându-te pe tine lui. (Iezechiel 16.15)
Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el şi, văzându-l, i s-a făcut milă, şi, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn şi vin, şi, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeţi şi a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoţând doi dinari i-a dat gazdei şi i-a zis: Ai grijă de el şi,
ce vei mai cheltui, eu, când mă voi întoarce, îţi voi da. Care din aceşti trei ţi se pare că a fost
aproapele celui căzut între tâlhari? (Luca 10.33-36)
În lagărele de concentrare trăiam minut cu minut şi trebuia să gândim cât de puţin, pentru că gândirea
este cheltuială. (Haim-Vidal Sephiha)
În zadar vă veţi cheltui puterile voastre, că pământul vostru nu-şi va da roadele sale, nici pomii din ţara
voastră nu-şi vor da poamele lor. (Leviticul 26.20)
Înţelepciunea ne opreşte să judecăm după simple aparenţe, să credem tot ce auzim, să facem tot ce putem, să spunem tot ce ştim şi să cheltuim tot ce avem. (Contele Axel Oxenstierna)
Mult mai importantă decât banii este următoarea cheltuială: timpul. Timpul este o cheltuială majoră.
(Jim Rohn)
Nu trebuie să cheltuieşti viaţa presupunând că Dumnezeu este în afara ta. 1.1
Socoteşte milostenia, nu ca pe o cheltuială, ci ca pe un venit, nu ca o pierdere, ci ca pe un câştig,
fiindcă tu, prin ea, dobândeşti mai mult decât ai dat. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Şi cel ce nu-şi poartă crucea sa şi nu vine după Mine nu poate să fie ucenicul Meu. Că cine dintre voi
vrând să zidească un turn nu stă mai întâi şi-şi face socoteala cheltuielii, dacă are cu ce să-l
isprăvească? (Luca 14.27, 28)
Şi după ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în ţara aceea, şi el a început să ducă lipsă.
(Luca 15.14)
Şi era un idol la Babiloneni, pe care îl chema Bel, şi se cheltuia la el în toată ziua făină de grâu douăsprezece măsuri, patruzeci de oi şi şase vedre de vin. Şi regele îl cinstea pe el şi mergea în toate zilele de i
se închina; iar Daniel se închina Dumnezeului său. Şi a zis regele: Pentru ce nu te închini lui Bel? Iar el
a zis: Pentru că nu cred in idolii făcuţi de mâini, ci în Dumnezeul cel viu, Care a făcut cerul şi pământul
şi are stăpânire peste tot trupul. Şi i-a zis regele: Dar nu ţi se pare ţie, că Bel este dumnezeu viu? Nu
vezi câte mănâncă şi bea în toate zilele? Şi a zis Daniel râzând: Nu te înşela, stăpânia ta; acesta este
de lut înăuntrul lui, şi în afară de aramă, nici nu mănâncă şi nici nu bea vreodată. Şi mâniindu-se regele, a chemat pe preoţii lui şi le-a zis: De nu-mi veţi spune cine este cel care mănâncă jertfa aceasta,
veţi muri. Iar de-mi veţi arăta că Bel mănâncă acestea, Daniel va muri, pentru că a hulit pe Bel.
(Istoria Balaurului 1.3-10)
Şi o femeie, care de doisprezece ani avea scurgere de sânge şi cheltuise cu doctorii toată averea ei, şi
de nici unul nu putuse să fie vindecată, apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui şi
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îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. (Luca 8.43, 44)
Şi venind la el, comandantul i-a zis: Spune-mi, eşti tu (cetăţean) roman? Iar el a zis: Da! Şi a răspuns comandantul: Eu am dobândit această cetăţenie cu multă cheltuială. Iar Pavel a zis: Eu însă m-am şi
născut. Deci cei ce erau gata să-l ia la cercetare s-au depărtat îndată de la el, iar comandantul s-a
temut, aflând că el este (cetăţean) roman şi că a fost legat. (Faptele Apostolilor 22.27-29)
Unde nu este ascultare, nu cheltui vorba şi, când nu este vreme, nu te arăta înţelept. (Ecclesiasticul 32.5)
Vei învăţa pe cheltuiala ta că de-alungul vieţii vei întâlni mai multe măşti decât chipuri. (Luigi Pirandello)
Chemarea/ Adânc pe adânc cheamă în glasul căderilor apelor Tale. (Psalmi 41.9)
Am venit când M-ai chemat cu adevărat. 4.9
Atunci Irod chemând în ascuns pe magi, a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat steaua.
(Matei 2.7)
Căci spre aceasta aţi fost chemaţi, că şi Hristos a pătimit pentru voi, lăsându-vă pildă, ca să păşiţi pe
urmele Lui, Care n-a săvârşit nici un păcat, nici s-a aflat vicleşug în gura Lui, şi Care, ocărât fiind,
nu răspundea cu ocară; suferind, nu ameninţa, ci Se lăsa în ştirea Celui ce judecă cu dreptate.
(I Petru 2.21-2
Ce răsplată Îi vom da lui Dumnezeu, sau ce rod vrednic de ceea ce ne-a dat El nouă? … Ne-a chemat când nu eram şi a voit să venim de la nefiinţă la fiinţă. (Sfântul Clement Romanul)
Cheamă norocul în ajutor, dar dă şi din mâini. (Plutarh)
Chemând la Sine pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat lor putere asupra duhurilor celor necurate,
ca să le scoată şi să tămăduiască orice boală şi orice neputinţă. (Matei 10.1)
Cine este semeţ şi îngâmfat se cheamă batjocoritor; acela se poartă cu prisos de trufie.
(Solomon 21.24)
Creştinii sunt chemaţi să creadă în nebunia crucii. 6.8
Crucea este făcută din slăbiciunile şi înfrângerile noastre, însă chemarea este clară: Să ne iubim crucea!
Poate că acesta să fie actul cel mai dificil, să te accepţi aşa cum eşti. (Teologul Paul Evdochimov)
Dar mergând, învăţaţi ce înseamnă: Milă voiesc, iar nu jertfă; că n-am venit să chem pe drepţi, ci pe
păcătoşi la pocăinţă. (Matei 9.13)
Dar una fac: uitând cele ce sunt în urma mea, şi tinzând către cele dinainte, alerg la ţintă, la răsplata chemării de sus, a lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus. (Filipeni 3.14)
Doamne, mântuieşte pe împăratul şi ne auzi pe noi, în orice zi Te vom chema. (Psalmi 19.10)
Era odată în ţinutul Uz un om pe care îl chema Iov şi acest om era fără prihană şi drept; se temea de
Dumnezeu şi se ferea de ce este rău. (Iov 1.1)
Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel. (Isaia 7.14)
Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Mariei, din care S-a născut Iisus, Care se cheamă Hristos.
(Matei 1.16)
Iar când se pogora Moise din Muntele Sinai, având în mâini cele două table ale legii, el nu ştia că faţa sa
strălucea, pentru că grăise Dumnezeu cu el. Deci Aaron şi toţi fiii lui Israel, văzând pe Moise că are
faţa strălucitoare, s-au temut să se apropie de el. Atunci i-a chemat Moise şi au venit la el Aaron şi
toate căpeteniile obştei şi Moise a grăit cu ei. (Ieşirea 34.29-31)
Iar în ziua a şaptea au zis aceia către femeia lui Samson: "Ademeneşte pe bărbatul tău să dezlege ghicitoarea; altfel te vom arde cu foc pe tine şi casa tatălui tău; ne-aţi chemat, oare, ca să ne jefuiţi?"
(Judecători 14.15)
Iisus i-a zis: Mergi şi cheamă pe bărbatul tău şi vino aici. Femeia a răspuns şi a zis: N-am bărbat. Iisus
i-a zis: Bine ai zis că nu ai bărbat. Căci cinci bărbaţi ai avut şi cel pe care îl ai acum nu-ţi este bărbat.
Aceasta adevărat ai spus. Femeia I-a zis: Doamne, văd că Tu eşti prooroc. (Ioan 4,16-19)
În orice zi Te voi chema, degrabă auzi-mă! Că s-au stins ca fumul zilele mele şi oasele mele ca uscăciunea s-au făcut. Rănită este inima mea şi s-a uscat ca iarba; că am uitat să-mi mănânc pâinea mea.
De glasul suspinului meu, osul meu s-a lipit de carnea mea. (Psalmi 101.3-6)
Între oamenii buni şi Dumnezeu există o prietenie, prin virtutea care-i uneşte. Am spus prietenie? E totuşi
un cuvânt destul de slab, mai potrivit ar fi termenul unire duhovnicească cu Dumnezeu, asemenea
legăturii dintre soţ şi soţie. La o aşa unire sunt chemaţi toţi oamenii, fiindcă aşa cum zice Scriptura,
suntem neam sfânt, neamul lui Dumnezeu şi al Celui Preaînalt prin harul Lui. Dacă nu voim să pier-
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dem acest dar, trebuie să-l păzim prin sfinţenia vieţii noastre. (Seneca)
Luptă-te lupta cea bună a credinţei, cucereşte viaţa veşnică la care ai fost chemat şi pentru care ai dat
bună mărturie înaintea multor martori. (II Timotei 6.12)
Mă bucur că sunt chemată la cununa muceniciei şi mulţumesc lui Dumnezeu din toată inima că m-a învrednicit de un asemenea har. (Sfânta Muceniţă Teodosia fecioara, torturată şi apoi aruncată în
mare, la anul 308)
Numai o ruşine cunosc eu pe pământ şi aceea se cheamă: nedreptatea. (Franz Grillparzer)
Omul este chemat să caute cu tot dinadinsul să-şi păstreze frumuseţea sufletului.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
"Scoală şi du-te la Sarepta Sidonului şi şezi acolo, căci iată am poruncit unei femei văduve să te hrănească!" Şi s-a sculat el şi s-a dus la Sarepta. Şi când a ajuns la porţile cetăţii, iată o femeie văduvă aduna
vreascuri şi a chemat-o Ilie şi i-a zis: "Adu-mi puţină apă ca să beau! " Şi s-a dus ca să-i aducă, dar
Ilie a strigat-o şi i-a zis: "Adu-mi şi o bucată de pâine să mănânc!" (III Regi 17.9-11)
Şi a venit Neeman cu caii şi cu căruţa sa, oprindu-se la poarta casei lui Elisei. Iar Elisei a trimis la el pe
sluga sa să-i zică: "Du-te şi te scaldă de şapte ori în Iordan, că ţi se va înnoi trupul tău şi vei fi curat!"
Neeman însă s-a mâniat şi a plecat, zicând: "Iată, socoteam că va ieşi el şi, stând la rugăciune, va
chema numele Domnului Dumnezeului său, îşi va pune mâna pe locul bolnav şi va curăţi lepra.
(IV Regi 5.9-11)
Şi când au ajuns la locul ce se cheamă al Căpăţânii, L-au răstignit acolo pe El şi pe făcătorii de rele, unul
de-a dreapta şi unul de-a stânga. Iar Iisus zicea: Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac. Şi împărţind hainele Lui, au aruncat sorţi. Şi sta poporul privind, iar căpeteniile îşi băteau joc de El, zicând: Pe alţii i-a
mântuit; să Se mântuiască şi pe Sine Însuşi, dacă El este Hristosul, alesul lui Dumnezeu.
(Luca 23.33-35)
Şi când nunul a gustat apa care se făcuse vin şi nu ştia de unde este, ci numai slujitorii care scoseseră apa
ştiau, a chemat nunul pe mire, şi i-a zis: Orice om pune întâi vinul cel bun şi, când se ameţesc, pune
pe cel mai slab. Dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum. (Ioan 2.9, 10)
Şi cu aceasta se potrivesc cuvintele proorocilor, precum este scris: "După acestea Mă voi întoarce şi voi
ridica iarăşi cortul cel căzut al lui David şi cele distruse ale lui iarăşi le voi zidi şi-l voi îndrepta, ca
să-L caute pe Domnul ceilalţi oameni şi toate neamurile peste care s-a chemat numele Meu asupra lor, zice Domnul, Cel ce a făcut acestea". (Faptele Apostolilor 15.15-17)
Şi i-a zis: Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a tăcut. Atunci împăratul a zis slugilor:
Legaţi-l de picioare şi de mâini şi aruncaţi-l în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea
şi scrâşnirea dinţilor. Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi. (Matei 22.12-14)
Şi mulţi îl certau ca să tacă, el însă cu mult mai tare striga: Fiule al lui David, miluieşte-mă! Şi Iisus, oprindu-Se, a zis: Chemaţi-l! Şi l-au chemat pe orb, zicându-i: Îndrăzneşte, scoală-te! Te cheamă.
(Marcu 10.48, 49)
Şi pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis: Osebiţi-mi pe Barnaba şi pe Saul, pentru lucrul la care i-am chemat. Atunci, postind şi rugându-se, şi-au pus mâinile peste ei şi i-au lăsat să
plece. Deci, ei, mânaţi de Duhul Sfânt, au coborât la Seleucia şi de acolo au plecat cu corabia
la Cipru. (Faptele Apostolilor 13.2-4)
Şi Pilat le-a zis: Dar ce voi face cu Iisus, ce se cheamă Hristos? Toţi au răspuns: Să fie răstignit! A zis
iarăşi Pilat: Dar ce rău a făcut? Ei însă mai tare strigau şi ziceau: Să fie răstignit! (Matei 27.22)
Şi s-a făcut război în cer: Mihail şi îngerii lui au pornit război cu balaurul. Şi se războia şi balaurul şi îngerii lui. Şi n-a izbutit el, nici nu s-a mai găsit pentru ei loc în cer. Şi a fost aruncat balaurul cel mare,
şarpele de demult, care se cheamă diavol şi satana, cel ce înşeală pe toată lumea, aruncat a
fost pe pământ şi îngerii lui au fost aruncaţi cu el. (Apocalipsa 12.7-9)
Şi Simon văzând că prin punerea mâinilor apostolilor se dă Duhul Sfânt, le-a adus bani, zicând: Daţi-mi
şi mie puterea aceasta, ca acela pe care voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Iar Petru a zis
către el: Banii tăi să fie cu tine spre pierzare! Căci ai socotit că darul lui Dumnezeu se agoniseşte
cu bani. Tu n-ai parte, nici moştenire, la chemarea aceasta, pentru că inima ta nu este dreaptă
înaintea lui Dumnezeu. (Faptele Apostolilor 8.18-20)
Şi sosind acasă, cheamă prietenii şi vecinii, zicându-le: Bucuraţi-vă cu mine, că am găsit oaia cea
pierdută. (Luca 15.6)
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Şi v-am rugat cu stăruinţă să umblaţi cum se cuvine înaintea lui Dumnezeu, Celui ce vă cheamă la împărăţia şi la slava Sa. (I Tesaloniceni 2.12)
Văzând Dalila că el i-a descoperit toată inima sa, a trimis de au chemat pe fruntaşii Filistenilor, zicândule: "Veniţi acum, că el mi-a descoperit toată inima sa!" şi au venit la ea fruntaşii Filistenilor şi au adus
argintul cu ei. Apoi Dalila l-a adormit pe genunchii săi şi a chemat un om şi i-a poruncit să tundă cele şapte şuviţe ale capului lui. Atunci el a început a slăbi şi s-a depărtat de el puterea lui; iar ea a zis:
"Samsoane: Filistenii vin asupra ta!" Şi deşteptându-se el din somnul său, a zis: "Voi face ca mai înainte şi mă voi scăpa de ei". Dar nu ştia că Domnul Se depărtase de el. Atunci l-au luat fruntaşii Filistenilor şi i-au scos ochii şi l-au dus la Gaza şi l-au legat cu două lanţuri de aramă şi râşnea în temniţă.
Şi a început să-i crească părul pe capul lui, pe unde fusese tuns. (Judecători 16.18-22)
Zis-a Avva Petru: Nu se cade să ne înălţăm când Domnul va face ceva prin noi, ci mai degrabă să mulţumim că ne-am învrednicit să fim chemaţi de Dumnezeu.
Zis-a şi celui ce-L chemase: Când faci prânz sau cină, nu chema pe prietenii tăi, nici pe fraţii tăi, nici
pe rudele tale, nici vecinii bogaţi, ca nu cumva să te cheme şi ei, la rândul lor, pe tine, şi să-ţi fie ca
răsplată. Ci, când faci un ospăţ, cheamă pe săraci, pe neputincioşi, pe şchiopi, pe orbi, şi fericit
vei fi că nu pot să-ţi răsplătească. Căci ţi se va răsplăti la învierea drepţilor. (Luca 14.12-14)
Chibzuinţa este bunul cel mai de preţ. (Sofocle)
Chibzuinţa/ Ascultaţi, fiilor, învăţătura tatălui şi luaţi aminte să cunoaşteţi buna chibzuială, căci eu vă dau învăţătură
bună: Nu părăsiţi povaţa mea. (Solomon 4.1, 2)
Beţia este demon de bunăvoie, băgat în suflete de către plăcere. Beţia este mama păcatului şi vrăjmaşa
virtuţii. Face fricos pe cel viteaz, desfrânat pe cel înfrânat, nu ştie de dreptate şi ucide chibzuinţa.
După cum apa stinge focul, aşa şi vinul, nemăsurat, întunecă mintea. (Sfântul Vasile cel Mare)
Când cineva cade din măsura chibzuielii, devine atât fricos, cât şi îndrăzneţ cât sufletul său este slăbit.
Omul, când pierde echilibrul interior, nu se mai cunoaşte pe sine şi cade astfel în extreme.
(Sfântul Ioan Scărarul)
Când El privea până la marginile pământului şi îmbrăţişa cu ochii tot ce se află sub ceruri, ca să dea vântului cumpănă şi să chibzuiască legea apelor, când El statornicea ploilor un făgaş şi o cale bubuitului
tunetului, atunci El a văzut înţelepciunea şi a cântărit-o, atunci a pus-o în lumină şi i-a măsurat
adâncimea. (Iov 28.24-27)
Cel nepriceput urgiseşte pe aproapele lui, iar omul cu bună-chibzuială tace. (Solomon 11.12)
Chibzuiala omului silitor duce numai la câştig, iar cel ce se zoreşte ajunge la pagubă. (Solomon 21.5)
Fiul meu, să nu se depărteze acestea dinaintea ochilor tăi; păstrează înţelepciunea şi buna chibzuială,
căci ele sunt viaţa sufletului tău şi podoabă pentru gâtul tău. (Solomon 3.21, 22)
Iar oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le îndeplineşte, asemăna-se-va bărbatului nechibzuit care
şi-a clădit casa pe nisip. Şi a căzut ploaia şi au venit râurile mari şi au suflat vânturile şi au izbit casa
aceea, şi a căzut. Şi căderea ei a fost mare. (Matei 7.26, 27)
Inima celui drept chibzuieşte ce să răspundă, iar gura celor nelegiuiţi împrăştie răutăţi.(Solomon 15.28)
Înţelepciunea omului chibzuit este de a-şi înţelege calea lui; iar nebunia celor neînţelepţi este înşelăciune.
(Solomon 14.8)
Nu-ţi lega inima ta de casă, în vremea pelerinajului tău pământesc. Niciun om chibzuit nu-şi zideşte casă
trainică în timpul când este călător. (Avva Feren)
Orice om înţelept lucrează cu chibzuinţă, numai cel nebun îşi desfăşoară nebunia. (Solomon 13.16)
Pe buzele omului priceput se află înţelepciunea; toiagul este pentru spatele celui lipsit de chibzuinţă.
(Solomon 10.13)
Prefer de departe cele mai aprigi critici ale unui om inteligent decât aprobarea nechibzuită a maselor.
(Kepler)
Prin înţelepciune se ridică o casă, prin bună chibzuială se întăreşte şi prin ştiinţă se umplu cămările ei de
tot felul de avuţie scumpă şi plăcută. (Solomon 24.3, 4)
Chinul/ Cei mândri sunt mereu chinuiţi aşa de demoni. 6.15
Dacă voi vă temeţi a încălca porunca împăratului, cu atât mai mult ne temem noi, creştinii, să călcăm poruncii lui Dumnezeu, ca să nu cădem în chinurile veşnice gătite celor ce se leapădă de El.
(Sfântul Mucenic Proclu, chinuit, răstignit şi săgetat)
Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ţi aminte că ai primit cele bune ale tale în viaţa ta, şi Lazăr, asemenea, pe cele
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rele; iar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuieşti. Şi peste toate acestea, între noi şi voi s-a întărit prăpastie mare, ca cei care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi.
(Luca 16.25, 26)
Daţi băutură îmbătătoare celui ce este gata să piară şi vin celui cu amărăciune în suflet, ca să bea şi să uite
sărăcia şi să nu-şi mai aducă aminte de chinul lui. (Ecclesiastul 31.6, 7)
Deşi sunt simplu şi smerit, pentru credinţa şi mărturisirea lui Hristos sunt mai presus şi mai puternic decât împăraţii lumii. (Sfântul Sfinţit Mucenic Teodot, episcopul Ancirei. A fost chinuit cumplit
şi decapitat, în timpul împăratului Diocleţian)
Istoveşte-ţi trupul cu postul şi cu privegherea, şi vei alunga gândul chinuitor al iubirii de plăceri.(Sfântul
Serafim de Sarov)
Omul milostiv îşi face bine sufletului său, pe când cel fără milă îşi chinuieşte trupul său. (Solomon 11.17)
Efectul pe care-l poate avea păcatul asupra minţii şi asupra sentimentelor umane este devastator. Aşa
este păcatul, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur; înainte de a fi săvârşit, ne întunecă judecata
şi ne înşeală mintea, dar după ce a fost săvârşit ne apare lămurit înaintea ochilor grozăvia lui.
Plăcerea aceea scurtă şi ruşinoasă ne chinuie mereu şi ne umple de ruşine.
(Din emisiunea “Cuvântul care zideşte”)
Numai mândria doare, numai mândria chinuieşte; smerenia odihneşte, e totdeauna odihnitoare. (Părintele
Teofil Pârâian)
Pentru ce, o, împărate, chinuieşti fără de omenie oameni nevinovaţi şi-i sileşti să se lepede de dreapta credinţă? (Sfântul Mare Mucenic Artemie a adresat aceste cuvinte împăratului Iulian Apostatul, care pornise o mare prigoană împotriva creştinilior, prefăcându-se bisericile în temple păgâneşti şi omorându-se
mulţime mare de creştini. Artemie era mare dregător împărătesc şi comandant militar la Alexandria, încă
din vremea împăratului Constantin cel Mare, cu care era prieten. Din porunca împărtatului a fost scos
din dregătorie, torturat şi apoi decapitat, la anul 362. Moaştele Sfântului Mare Mucenic Artemie au
fost aduse la Bucureşti, pe Dealul Mitropoliei, în anul 2013, cu ocazia hramului
Sfântului Dimitrie cel Nou.)
Sfântul Mucenic Platon s-a născut în părţile Galatiei, din cetatea Anghira. Pentru că se arăta mărturisitor al învăţăturii lui Hristos, a fost supus la diverse suferinţe fizice din porunca guvernatorului Agripin:
i s-au pus pe piept bucăţi de fier încins, trupul sau a fost aruncat în foc, smoală, untdelemn încins, etc.
După multe patimiri, guvernatorul îl sfătuieşte pe Platon "că e timpul să se abată de la moarte spre viaţă”, adică să se închine idolilor şi să scape de moartea venită prin chinuri. La auzul acestor cuvinte, Platon a răspuns: "Bine mă înveţi Agripine ca să mă abat de la moarte spre viaţă, căci fug de moartea cea
veşnică şi caut viaţa cea fără de moarte... Nici focul, nici rănile, nici mânia fiarelor, nici tăierea mădularelor nu mă vor despărţi pe mine de Dumnezeul cel viu; pentru că nu iubesc veacul acesta de acum, ci
pe Hristosul meu, Care pentru mine a murit şi a înviat". După ce a petrecut optsprezece zile fără
mâncare şi fără apă, i s-a tăiat capul.
Supunem trupul la chinul înfrânării, ca să putem ajunge prin acest post la curăţia inimii. (Sfântul Ioan Casian)
Şi iată o femeie cananeiancă, din acele ţinuturi, ieşind striga, zicând: Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David!
Fiica mea este rău chinuită de demon. (Matei 15.22)
Şi mâniindu-se stăpânul lui, l-a dat pe mâna chinuitorilor, până ce-i va plăti toată datoria. (Matei 18.34)
Şi strigând cu glas puternic, a zis: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu Celui Preaînalt? Te jur pe
Dumnezeu să nu mă chinuieşti. Căci îi zicea: Ieşi duh necurat din omul acesta. Şi l-a întrebat: Care îţi
este numele? Şi I-a răspuns: Legiune este numele meu, căci suntem mulţi. (Marcu 5.7-9)
Toată viaţa omului este de o zi, la cei chinuiţi de patimi. (Sfântul Grigorie de Nazianz)
Trebuie să te constrângi, să te chinui, să nu-L iubeşti pe Dumnezeu. 9.19
Tu vei cânta cântecul acesta de ocară împotriva împăratului Babilonului şi vei zice: "Cum s-a sfârşit cu asupritorul şi cum a încetat chinul nostru! (Isaia 14.4)
Un om liber este numai acela care trăieşte alături de Hristos, alt om liber nu există. Numai el este deasupra
oricărei dureri şi oricărei nenorociri. Dacă el însuşi nu se va nedreptăţi pe sine în vreun fel şi nu va greşi
faţă de sine cu nimic, nimeni nu are şi nu va avea vreodată, vreo putere de a-i face rău, pentru că nu
poate fi atins în niciun fel. Lipsurile nu-l vor chinui niciodată, pentru că ştie că n-am adus cu noi nimic
când am venit în lumea aceasta şi este limpede că nici când o vom părăsi, nu vom putea lua cu noi nimic.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)

404/782
Chipul/ A făcut Dumnezeu fiarele sălbatice după felul lor, şi animalele domestice după felul lor, şi toate târâtoarele
pământului după felul lor. Şi a văzut Dumnezeu că este bine. Şi a zis Dumnezeu: "Să facem om după
chipul şi după asemănarea Noastră, ca să stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele domestice,
toate vietăţile ce se târăsc pe pământ şi tot pământul!" Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie. Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: "Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului,
peste toate animalele, peste toate vietăţile ce se mişcă pe pământ şi peste tot pământul!"
(Facerea 1.25-28)
Ba, ceea ce ar fi şi mai grav, însăşi crearea omului şi înzestrarea lui cu toate darurile s-ar dovedi fără de nici
un rost. Însă, fiindcă nici toate aceste lucrări ale lui Dumnezeu şi nici toate aceste daruri care provin
de la El nu pot fi socotite zadarnice şi fără rost, atunci în chip necesar trebuie legată de dăinuirea
veşnică a sufletului şi prelungirea vieţii trupeşti, precum şi corolarul ei firesc, învierea.
(Atenagora Atenianul, filosof creştin din secolul al doilea)
Caracterul este întruchiparea unor principii generale de acţiune. (Titu Maiorescu)
Care este justificarea minciunii? Eu să apar cel mai tare, mai bun, mai des (?) Toate acestea enumerate
şi alte multe adăugate, izvorăsc din eul nostru, din egoul nostru: eu să fiu, eu să fac, eu să am,
eu sunt ceea ce sunt. El este izvorul tuturor neajunsurilor din om. ….. El este creat şi dăruit nouă
de Dumnezeu, ca cel mai mare şi de preţ dar. Prin el purtăm chipul lui Dumnezeu ….. Omul trebuie să crească, să cerceteze în, şi prin Dumnezeu care l-a creat. Acceptând ispita, Adam s-a rupt
de Dumnezeu şi a rămas numai la sine, şi în el s-a infiltrat satana, denaturând eul lui prin mândrie
şi provocând apoi ura, minciuna, crima şi toate celelalte. 8.9
Cel aflat în afara nădejdii este în chip văzut şi în afara credinţei. 11.21
De aceea, precum printr-un om a intrat păcatul în lume şi prin păcat moartea, aşa şi moartea a trecut la toţi
oamenii, pentru că toţi au păcătuit în el. Căci, până la lege, păcatul era în lume, dar păcatul nu se socoteşte când nu este lege. Ci a împărăţit moartea de la Adam până la Moise şi peste cei ce nu păcătuiseră, după asemănarea greşelii lui Adam, care este chip al Celui ce avea să vină. (Romani 5.12-14)
Dumnezeu a zidit pe om spre nestricăciune şi l-a făcut după chipul fiinţei Sale. Iar prin pizma diavolului
moartea a intrat în lume şi cei ce sunt de partea lui vor ajunge s-o cunoască.
(Cartea înţelepciunii lui Solomon 2.23, 24)
După aceea, S-a arătat în alt chip, la doi dintre ei, care mergeau la o ţarină. Şi aceia, mergând, au vestit
celorlalţi, dar nici pe ei nu i-au crezut. (Marcu 16.12, 13)
Este mai cinstit să urăşti pe faţă, decât să-ţi ascunzi gândul sub un chip înşelător. (Cicero)
Fericit este acela care a putut să stârpescă lăcomia, rădăcina viciilor. Acesta în chip sigur nu se va teme de
cântarul judecăţii de apoi. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Iar dacă Evanghelia noastră este încă acoperită, este pentru cei pierduţi, în care dumnezeul veacului acestuia a orbit minţile necredincioşilor, ca să nu le lumineze lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este
chipul lui Dumnezeu. (II Corinteni 4.3, 4)
În acelaşi chip Îl ocărau şi tâlharii cei împreună-răstigniţi cu El. (Matei 27.44)
În chip analog, vinul se amestecă cu apa iar duhul cu omul. Unul, amestecul de vin cu apă, hrăneşte spre
credinţă, celălalt, adică duhul, conduce spre nemurire. Şi iarăşi amestecul celor două, a băuturii şi a
Cuvântului se cheamă Euharistie, har lăudat şi frumos. Iar cei care se împărtăşesc cu credinţă îşi sfinţesc şi trupul şi sufletul, pentru că voinţa Tatălui amestecă în chip tainic cu Duhul şi cu Cuvântul
acest amestec dumnezeiesc care este omul. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Lumina care luminează în sfeşnicul cel sfânt, aşa este un chip frumos pe un trup bine împlinit.
(Eccelsiasticul 26.19)
Mintea omului, fiind creată după chipul lui Dumnezeu, este lumină, deci are în ea lumină. (Sfântul Grigorie
Palama 2.7)
Nicio oglindă nu reproduce cu atâta fidelitate chipul şi asemănarea omului, ca felul său de a vorbi.
(Ben Jonson)
Nimic nu e atât de mult în chipul dumnezeiesc, ca dumnezeiasca iubire. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Nu Hristos a luat chipul lui Adam, ci Adam a luat chipul lui Hristos. (Sfinţii Părinţi)
Omul, chipul lui Dumnezeu. 8.4
Pentru că înţelepciunea este mai sprintenă decât orice mişcare, ea pătrunde şi îşi face loc pretutindeni prin cu-
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răţia ei. Ea este suflul puterii lui Dumnezeu, ea este curata revărsare a slavei Celui Atotputernic, astfel
că nimic nu poate s-o mânjească. Ea este strălucirea luminii celei veşnice şi oglinda fără pată a lucrării
lui Dumnezeu şi chipul bunătăţii Sale. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 7.24-26)
Pentru că toţi greşim în multe chipuri; dacă nu greşeşte cineva în cuvânt, acela este bărbat desăvârşit,
în stare să înfrâneze şi tot trupul. (Iacob 3.2)
Postul trebuie ţinut în chip deosebit numai pentru Dumnezeu, spre umilinţa inimii şi curăţirea de păcate.
(Sfântul Ioan Casian)
Precum şi este scris: "Făcutu-s-a omul cel dintâi, Adam, cu suflet viu; iar Adam cel de pe urmă cu duh dătător de viaţă"; dar nu este întâi cel duhovnicesc, ci cel firesc, apoi cel duhovnicesc. Omul cel dintâi
este din pământ, pământesc; omul cel de-al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, aşa sunt şi
cei pământeşti; şi cum este cel ceresc, aşa sunt şi cei cereşti. Şi după cum am purtat chipul celui pământesc, să purtăm şi chipul celui ceresc. (I Corinteni 15.45-49)
Şi S-a coborât Duhul Sfânt peste El, în chip trupesc, ca un porumbel, şi s-a făcut glas din cer: Tu eşti Fiul
Meu cel iubit, întru Tine am binevoit. (Luca 3.22)
Taie prieteşugul celor mulţi, ca să nu se ridice război asupra minţii tale şi va tulbura chipul liniştii.(Avva Dula)
Vei învăţa pe cheltuiala ta că de-alungul vieţii vei întâlni mai multe măşti decât chipuri. (Luigi Pirandello)
Viclenia este o faptă rea, săvârşită cu gând ascuns, care se oferă semenului sub chipul unor binefaceri.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Cina cea de taină 5.12
Cine nu primeşte pe Hristos în inima sa, încă din viaţa aceasta, nu va avea parte de El nici în veşnicie. 6.1
Cinstirea/ Adevărata cinstire pe care o acordăm Fiului lui Dumnezeu, ca şi cea pe care o aducem lui Dumnezeu,
ca părinte, constă mai ales într-o viaţă cinstită. (Origen)
Căci Iisus însuşi a mărturisit că un prooroc nu e cinstit în ţara lui. (Ioan 4.44)
Cel care cinsteşte pe tată se va curăţi de păcat. Şi ca acel care strânge comori, aşa este cel care cinsteşte pe mama sa. Cel care cinsteşte pe tată se va veseli de fii şi în ziua rugăciunii sale va fi auzit.
(Ecclesiasticul 3.3-5)
Cel ce este cinstit şi lăudat mai presus de vrednicie, mult se păgubeşte, iar cel ce nicidecum nu este
cinstit de oameni, de sus va fi slăvit.(Avva Or)
Cel mai bun fel de a-i cinsti pe sfinţi, este imitarea lor. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Cinstea este cea mai bună strategie atunci când implică bani. (Mark Twain
Cinstea este invers proporţională cu tentaţia. (George Bernard Shaw)
Cinstea, renumele şi meritele vor dăinui de-a pururea. (Vergilius)
Corupţia nu răzbeşte mai bine decât cinstea. În mâna-ţi dreaptă poartă blânda pace, ca să impui invidiei
tăcere. (William Shakespeare)
Creştini suntem şi un Dumnezeu avem Care este în ceruri, pe Acela Îl cinstim, iar idolilor nu jerfim.
(Sfinţii Mucenici Dionisie Areopagitul şi însoţitorii săi: Luchian episcopul; Rustic
preotul şi Elefterie diaconul. Pentru aceasta li s-au tăiat lor capetele.)
Din toată inima cinsteşte pe tatăl tău şi nu uita niciodată durerile mamei tale. (Eclesiasticul 7.28)
Două sunt criteriile care arată dacă ţinta pe care o urmărim este un lucru bun şi cinstit, şi anume: la timp
şi cu măsură. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Dumnezeu ne dă cinstire făcându-ne pe noi colaboratori ai Săi. (Sfântul Petru Damaschin)
Este mai cinstit să urăşti pe faţă, decât să-ţi ascunzi gândul sub un chip înşelător. (Cicero)
Eu nu pot cinsti pe zeii voştri surzi şi muţi, închipuiţi prin metale, piatră sau marmură şi cinstesc pe Domnul meu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Care este Adevăratul şi Atotputernicul Dumnezeu.
(Sfântul Mucenic Donat diaconul, torturat şi decapitat, anul 307)
Iubeşte postul cel prea bun; lucrul cel cinstit şi lui Dumnezeu Îi este plăcut. 2.9
Mândria umileşte pe om, iar de cinste are parte cel smerit. (Solomon 29.23)
Nu există moştenire mai preţioasă decât cinstea. (William Shakespeare)
O viaţă avem români…. Şi-o cinste! Deşteptaţi-vă că am dormit destul! (Mihai Viteazul)
Omul cinstit rămâne drept, incoruptibil, în orice împrejurare. (Augustin Păunoiu)
Pe Dumnezeu să-L slujim prin fapte, să-L lăudăm prin cuvânt şi să-L cinstim cu gândul.(Evagrie Ponticul)
Pentru ce vrei slavă de la altul? Cinsteşte-te pe tine însuţi şi nimeni nu va putea să te necinstească, dar
dacă te necinsteşti pe tine însuţi nu vei fi cinstit, chiar dacă te-ar cinsti toată lumea.
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(Sfântul Ioan Gură de Aur)
"Poporul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lor este departe de Mine. Şi zadarnic Mă cinstesc ei,
învăţând învăţături ce sunt porunci ale oamenilor". (Matei 15.8, 9)
Precum este zăpada în timpul verii şi ploaia la seceriş, aşa nu-i place celui nebun cinstea. (Solomon 26.1)
Şcoala să fie cu credinţă, politica cu cinste, oastea cu dragoste de ţară, statul cu binecuvântarea lui
Dumnezeu. (Episcopul Nicolae Velimirovici)
Un politician bun este la fel de neconceput ca un hoţ cinstit. (Scriitorul american Henry Louis Mencken)
Ciuda întunecă gândirea. (Proberb aromân)
Ciuda/ Adevărul e mai ciudat decât ficţiunea. Ficţiunea trebuie să aibă sens. (Leon Rosten)
Calomnia este o patimă ciudată; încercarea de a o înlătura o face să trăiască; indiferenţa o distruge în mod
inevitabil. (Thomas Paine)
Calomnia nu atinge niciodată mediocrităţile, care mor de ciudă că trăiesc ignorate. (Honoré de Balzac)
Soarele străluceste chiar în ciuda celor răi. (Proverb italian)
Şi s-a mâniat Asa pe văzător, şi l-a pus la închisoare; fiindcă din pricina aceasta prinsese mare ciudă pe el;
şi a mai apăsat în acel timp Asa şi pe unii din popor. (II Paralipomena 16.10)
Civilizaţia cucereşte, Biserica sfinţeşte. (Părintele Arsenie Papacioc)
Civilizaţia este blana de miel cu care barbarismul se deghizează. (Thomas Bailey Aldrich)
Civilizaţia este doar un proces lent prin care învăţăm să fim mai buni. (Charles L. Lucas)
Civilizaţia se deosebeşte de barbarie sau reprezintă un stadiu avansat al ei? (Herman Melville, autorul cărţii
Mody Dick)
Civilizaţia/ Dacă maurii au civilizat Spania după ce au cucerit-o, mongolii au cucerit Rusia fără să-i aducă algebra.
(Puşkin)
Mediocritatea este plaga civilizaţiei. (John Fowles)
Nu trebuie să confundăm (cum fac unii oameni complexaţi) orice ironie cu batjocura, desconsiderarea,
insulta. Ironia civilizată face parte din panoplia dialogului. S-au scris cărţi despre ironie (Jankélévitch). (George Pruteanu)
Toate popoarele civilizate au respectat femeia. (Jean-Jacques Rousseau)
Clătinarea/ Aruncă spre Domnul grija ta şi El te va hrăni; nu va da în veac clătinare dreptului. (Psalmi 54.25)
Că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmaşii mei; şi când s-au clătinat picioarele mele,
împotriva mea s-au semeţit. (Psalmi 37.15)
Ci în acele zile, după necazul acela, soarele se va întuneca şi luna nu-şi va mai da lumina ei. Şi stelele vor
cădea din cer şi puterile care sunt în ceruri se vor clătina. Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind
pe nori, cu putere multă şi cu slavă. (Marcu 13.24-26)
Dar în necazul meu am chemat pe Domnul, Strigăt am înălţat către Dumnezeul meu Şi El mi-a auzit glasul
din locaşul Său Şi strigătul meu a ajuns la urechile Lui. Atunci s-a clătinat şi s-a cutremurat pământul,
Şi temeliile cerurilor s-au zguduit, Pentru că Se mâniase Domnul! (II Regi 22.7, 8)
Dumnezeu când dă, dă ca un boier. El dă cu măsură plină, clătinată şi cu vârf.(Părintele Nicolae
Steinhardt)
Dumnezeu este în mijlocul cetăţii, nu se va clătina; o va ajuta Dumnezeu dis-de-dimineaţă.(Psalmi 45.5)
Dumnezeule, când mergeai Tu înaintea poporului Tău, când treceai Tu prin pustiu, pământul s-a cutremurat şi cerurile s-au topit şi Sinaiul s-a clătinat de la faţa Dumnezeului lui Israel. (Psalmi 67.8, 9)
El a zis şi s-a pornit vânt furtunos şi s-au înălţat valurile mării. Se urcau până la ceruri şi se coborau până
în adâncuri, iar sufletul lor întru primejdii încremenea. Se tulburau şi se clătinau ca un om beat şi toată
priceperea lor a pierit. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor şi din nevoile lor ia izbăvit Şi i-a
poruncit furtunii şi s-a liniştit şi au tăcut valurile mării. Şi s-au veselit ei, că s-au liniştit valurile şi Domnul i-a povăţuit pe ei la limanul dorit de ei. (Palmi 106.25-30)
Genunchii mei au slăbit de post şi trupul meu s-a istovit de lipsa untdelemnului şi eu am ajuns lor ocară.
M-au văzut şi au clătinat cu capetele lor. (Psalmi 108.23, 24)
Glasul tunetului Tău în vârtej, luminat-au fulgerele Tale lumea, clătinatu-s-a şi s-a cutremurat pământul.
(Psalmi 76.17)
Iar eu am zis întru îndestularea mea: "Nu mă voi clătina în veac!" (Psalmi 29.6)
Izbăveşte pe cei ce sunt târâţi la moarte şi pe cei ce se duc clătinându-se la junghiere scapă-i!
(Solomon 24.11)
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Întru strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat; Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină; Cel ce
întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui; Cel ce pui norii suirea Ta;
Cel ce umbli peste aripile vânturilor; Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc;
Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui şi nu se va clătina în veacul veacului. (Psalmi 103.2-6)
La omul cinstit, ca şi la câinele tăcut, nu vocea e de temut, ci tăcerea. (Aristotel)
Limba clevetitoare pe mulţi i-a clătinat şi i-a risipit dintr-un neam într-alt neam şi cetăţi tari a surpat şi casele celor mari a stricat. Limba clevetitoare femei vrednice a izgonit şi le-a lipsit de ostenelile lor. Cel
care ascultă de ea, nu va afla odihnă, nici nu va locui cu linişte. (Ecclesiasticul 28.15-17)
Mai tare mă clatină groaza căderii decât lovitura. (Michel de Montaigne)
N-a fost Israel de râsul tău? Oare a fost el prins printre tâlhari, de clătinai din cap ori de câte ori vorbeai
cu el? (Ieremia 48.27)
Nu judecaţi şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi şi veţi fi iertaţi. Daţi şi se va da.
Turna-vor în sânul vostru o măsură bună, îndesată, clătinată şi cu vârf, căci cu ce măsură veţi măsura,
cu aceeaşi vi se va măsura. (Luca 6.37, 38)
Omul nu se întăreşte întru fărădelegea lui; rădăcina celor drepţi nu se va clătina niciodată.
(Solomon 12.3)
Stejarul de nu va fi clătinat de vânturi, nici nu va creşte, nici rădăcina nu va slobozi. Aşa şi creştinul, de
nu va pătimi şi nu va răbda, nu poate fi ostaş al lui Hristos. (Patericul)
Urâtă este trufaşului smerenia; tot aşa şi bogatului îi este urât săracul. Pe bogat, când se clatină, îl reazimă prietenii; iar cel sărac, când cade, este respins de prietenii săi. (Ecclesiasticul 13.23, 24)
Cocoşul/ Cine a pus atâta înţelepciune în pasărea ibis sau cine i-a dat pricepere cocoşului? (Iov 38.36)
Dacă vrei să zbori ca un fluture, nu te zbate ca un cocoş. (Proverb chinezesc)
Iar Petru, răspunzând, I-a zis: Dacă toţi se vor sminti întru Tine, eu niciodată nu mă voi sminti. Zis-a Iisus
lui: Adevărat zic ţie că în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta cocoşul, de trei ori te vei lepăda de
Mine. Petru i-a zis: Şi de ar fi să mor împreună cu Tine, nu mă voi lepăda de Tine. Şi toţi ucenicii au
zis la fel (Matei 26.33-35)
Şi a zis Domnul: Simone, Simone, iată satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu; iar Eu M-am rugat pentru
tine să nu piară credinţa ta. Şi tu, oarecând, întorcându-te, întăreşte pe fraţii tăi. Iar el I-a zis: Doamne,
cu Tine sunt gata să merg şi în temniţă şi la moarte. Iar Iisus i-a zis: Zic ţie, Petre, nu va cânta astăzi
cocoşul, până ce de trei ori te vei lepăda de Mine, că nu Mă cunoşti. (Luca 22.31-34)
Şi Petru şi-a adus aminte de cuvântul lui Iisus, care zisese: Mai înainte de a cânta cocoşul, de trei ori te
vei lepăda de Mine. Şi ieşind afară, a plâns cu amar. (Matei 26.75)
Te-ai întrebat de ce, la revărsatul zorilor, cocoşul suspină dureros de repetate ori? Iată ce înseamnă asta – în oglinda dimineţii s-a arătat că din viaţa ta a mai trecut o noapte, fără ca tu să-ţi dai seama.
(Omar Khayyam)
Trei fiinţe au înfăţişare frumoasă, ba patru, care au un mers măreţ: Leul, viteazul printre dobitoace, care
nu dă înapoi în faţa nimănui; cocoşul cel ager, ţapul şi regele căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă.
(Solomon 30.29-31)
Vegheaţi, dar, că nu ştiţi când va veni stăpânul casei: sau seara, sau la miezul nopţii, sau la cântatul cocoşilor, sau dimineaţa. (Marcu 13.35)
Colţul/ În zilele noastre am ajuns să confundăm foarte mult Sfânta Liturghie cu un moment în care te retragi pur şi
simplu într-un colţ, te mânii pe toţi care se mişcă în jurul tău, îi judeci pe cei care nu sunt îmbrăcaţi corespunzător şi, în acelaşi timp, îţi repeţi cât eşti de păcătos şi nevrednic de a te apropia de Sfintele
Taine, refuzând primirea Euharistiei cu anii. (Teologul Alexander Schmemann)
Luxul este lupul de la uşă şi colţii săi sunt vanităţile şi orgoliile germinate de succes. Atunci când un artist îşi
dă seama de asta, el ştie unde este pericolul. (Tennesse Williams)
Mai bine să sălăşluieşti într-un colţ de acoperiş, decât să trăieşti cu o femeie certăreaţă într-o casă mare.
(Solomon 25.24)
Orice vale se va umple şi orice munte şi orice deal se va pleca; căile cele strâmbe se vor face drepte şi
cele colţuroase, drumuri netede. (Luca 3.5)
Pentru ei a pregătit Ozia toată oastea, scuturi, suliţe, coifuri şi platoşe, arcuri şi pietre de praştie. Apoi a făcut în Ierusalim maşini, construite cu meşteşug, ca să le pună în turnuri şi pe la colţurile zidurilor şi să
arunce cu ele săgeţi şi pietre mari. Şi s-a dus vestea de numele lui foarte departe, pentru că în chip mi-
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nunat a fost ajutat şi s-a făcut puternic. (II Paralipomena 26.14, 15)
Şi când Petru s-a suit în Ierusalim, credincioşii tăiaţi împrejur se împotriveau, zicându-i: Ai intrat la oameni
netăiaţi împrejur şi ai mâncat cu ei. Şi începând, Petru le-a înfăţişat pe rând, zicând: Eu eram în cetatea
Iope şi mă rugam; şi am văzut, în extaz, o vedenie: ceva coborându-se ca o faţă mare de pânză, legată
în patru colţuri, lăsându-se în jos din cer, şi a venit până la mine. Privind spre aceasta, cu luare aminte,
am văzut dobitoacele cele cu patru picioare ale pământului şi fiarele şi târâtoarele şi păsările cerului. Şi
am auzit un glas, care-mi zicea: Sculându-te, Petre, junghie şi mănâncă. (Faptele Apostolilor 11.2-7)
Şi iată o femeie îl întâmpină, având înfăţişare de desfrânată şi cu prefăcătorie în inimă; aprigă şi de neţinut în
frâu, picioarele ei nu se mai odihneau în casă; când în casă, când afară, stând la pândă lângă orice colţ.
(Solomon 7.10-12)
Un glas strigă: "În pustiu gătiţi calea Domnului, drepte faceţi în loc neumblat cărările Dumnezeului nostru.
Toată valea să se umple şi tot muntele şi dealul să se plece; şi să fie cele strâmbe, drepte şi cele colţuroase, căi netede. (Isaia 40.3, 4)
Combinaţia/ Afacerea este o combinaţie de război şi sport. (André Maurois)
Arta de a trăi presupune o combinaţie subtilă între a ţine şi a da drumul. (Havelock Ellis)
Invenţia este o combinaţie de creiere şi materiale. Cu cât foloseşti mai mult creierul, cu atât ai nevoie
de mai puţin material. (Charles F. Kettering)
Răbdarea, perseverenţa şi entuziasmul alcătuiesc o combinaţie imbatabilă pentru succes.
(Napoleon Hill)
Toate interesele raţiunii mele, speculative ca şi practice, se combină în următoarele trei întrebări:
1. Ce pot să ştiu? 2. Ce am de făcut? 3. La ce pot spera? (Immanuel Kant)
Un cap bun şi o inimă bună sunt întotdeauna o formidabilă combinaţie. (Nelson Mandela)
Comod/ Calea lui Hristos este Crucea de fiecare zi. Nimeni nu s-a urcat vreodată la cer prin comoditate.
(Sfântul Isaac Sirul)
Ce altceva este secularizarea, dacă nu neputinţa de a-L înţelege pe Dumnezeu şi pogorârea lui Dumnezeu
între noi? Haideţi să-L facem ca noi, doar, doar ne-o înţelege, doar, doar, o gândi ca noi şi s-o mixa ca
şi noi şi va înţelege lucrurile, aşa cum înţelegem noi, şi atunci viaţa noastră va fi foarte comodă şi foarte
normală. Nu voi mai avea mustrări de conştiinţă. Ori de câte ori, neputând să-L înţelegem pe Dumnezeu
şi făurindu-ne un alt dumnezeu decât Cel care, oricum există, nu vom manifesta decât atitudinea gadarenilor, stăpâni ai ţinutului Gadara care, incomod fiindu-le Dumnezeu, L-au poftit să plece din ţinutul lor…
(Episcopul vicar patriarhal Sebastian Ilfoveanu, vezi Dumnezeu/)
O geometrie nu poate fi mai adevărată decât alta, ea poate fi numai mai comodă. Or, geometria euclidiană
este şi va rămâne cea mai comodă. (Henri Poincaré)
Ştiinţa este modul cel mai comod de a ne explica lucrurile. (Jules Henri Poincaré)
Complexul/ Aroganţa e conştiinţa de sine a complexului de inferioritate. (Jean Rostand)
Nu trebuie să cunfundăm (cum fac unii oameni complexaţi) orice ironie cu batjocura, desconsiderarea,
insulta. Ironia civilizată face parte din panoplia dialogului. S-au scris cărţi despre ironie (Jankélévitch). (George Pruteanu)
Permanenta emoţie a unui om inferior este frica – frica de necunoscut, de complexitate, de inexplicabil.
(Scriitorul american Henry Louis Mencken)
Simplitatea în artă este în general o complexitate rezolvată. (Constantin Brâncuşi)
Simplitatea este în sine o complexitate – şi trebuie să te hrăneşti cu esenţa, ca să poţi să îi înţelegi
valoarea. (Constantin Brâncuşi)
Complicat/ Esenţa matematicii nu este aceea de a face lucrurile mai complicate, dar de a face lucrurile complicate
mai simple. (S. Gudder)
Mândria este complicată, având multe şi felurite feţe. Îşi atacă adversarul din toate părţile şi chiar pe învingătorul său în orice privinţă. (Sfântul Ioan Casian)
Pentru orice problemă complicată există o soluţie simplă – şi aia greşită. (Umberto Eco)
Să complici ce este simplu este banal; să redai simplu ce este complicat, grozav de simplu – asta – este
creativitate. (Charles Mingus)
Complimentul/ Mai bine o mustrarea de la Dumnezeu, decât un compliment de la diavol. (Teodor Burnar)
Orice critică este un compliment şi un ajutor. (Kurt Tepperwein)
Pot trăi două luni de pe urma unui compliment bun. (Mark Twain)
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Un compliment reuşit este un exerciţiu de echilibristică între adevăr şi exagerare. (Hermann Bahr)
Comportamentul este oglinda în care fiecare îşi reflectă imaginea. (Johann Wolfgang von Goethe)
Comportamentul/ Acela a cărui comportare depinde de opinia publică nu e niciodată sigur de el însuşi.
(Jean-François Marmontel)
Adevăratul test al caracterului unui om este cum se comportă cu cei de care nu are nevoie.
(Lee Corso)
Copiii sunt educaţi de comportamentul adultului, nu de cuvintele sale. (Carl Gustav Jung, medic
psihiatru şi psiholog elveţian)
Decenţa în comportament este adevărata valoare a Omului. (Betty Marcovici)
Din confruntările cu crucea apar atâtea comportamente ce indică o spiritualitate tulbure, de-a
dreptul nesănătosă. Se poate crede că omul este obligat, pentru a atinge sfinţenia, să aleagă în
viaţă calea cea mai marcată de cruce. Se poate crede că putem să fim mai dom al lui Hristos
căutând suferinţa, dar astfel cădem în orgoliu spiritual. … (Teologul catolic Marko Rupnik)
Există două impulsuri contrare care guvernează mintea umană – unul care determină un comportament normal, sănătos şi un altul responsabil de comportamentul excentric. Cele două
alternează la intervale regulate. (Franz Schubert)
Pe plan tehnologic, am progresat, am înaintat foarte repede, dar pe plan psihologic comportamentul nostru, atitudinile, acţiunile noastre, au rămas mai mult sau mai puţin neevoluate. Suntem în continuare agresivi, brutali, cruzi, smintiţi. (Krishnamurti, filosof indian)
Comunicarea este esenţa lucrurilor. (Mooji)
Comunicarea este esenţa ştiinţei. (Francis Crick)
Comunicarea/ A iubi înseamnă a fi în comunicare cu celălalt şi a descoperi în el scânteia lui Dumnezeu.
(Paulo Coelho)
Când spunem că Dumnezeu este iubire, spunem că El se comunică pe Sine la infinit. (Soren
Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Cele două cuvinte “informaţie” şi “comunicare” sunt adesea folosite ca având acelaşi înţeles, deşi ele
semnifică lucruri total diferite. Informaţia o primeşti, în timp ce comunicarea o dai.
(Sydney J. Harris)
Cuvântul e un mijloc imperfect de comunicare. (Camil Petrescu)
Dumnezeu nu comunică la nivel de superficial cu omul, ci la nivelul adâncului, la rădăcină. Ori boala,
oricare ar fi ea, nu distruge adâncul. (Episcopul ortodox Antonie Blum din Londra; formaţia lui de
bază: medic.)
Extraordinarele progrese realizate în domeniul comunicaţiilor reprezintă o serioasă ameninţare la
adresa vieţii private. (Earl Warren)
Indiferenţa este esenţa lipsei de comunicare. (Emil Hossu)
Lumea este o fereastă prin care Îl văd pe Dumnezeu şi comunic cu El. 7.9
Oamenii se urăsc pentru că se tem, se tem pentru că nu se cunosc şi nu se cunosc pentru că nu
comunică. (Martin Luther King)
Prin intermediul imaginaţiei creatoare, mintea comunică direct cu Inteligenţa Universală. (Herbert
Harris)
Toate problemele din lume – exploatarea copiilor, corupţia – sunt simptome ale unei maladii spirituale:
lipsa de comunicare. (Tenzin Gyatso)
Comuniunea/ În ortodoxie, clipa nu este doar un pas spre moarte, ca în filosofia lui Heidegger, ci clipa oferă şi posibilita tea valorificării potenţelor umane creatoare, nealterate de păcat. Ea poate releva capacitatea
noastră de a dobândi, în condiţiile temporalităţii, valori eterne şi poate redescoperi vocaţia originară. Clipa poate răscumpăra timpul pierdut, când se restabileşte în ea comuniunea cu Dumnezeu,
sau poate pierde un timp bun, de o viaţă întreagă, când în ea se săvârşeşte, prin păcat, ruperea
comuniunii cu Dumnezeu. (Patriarhul Daniel)
Nu raţiunea revoltată faţă de Dumnezeu, ci raţiunea rugătoare, raţiunea smerită, singura care poate
construi comuniunea sinceră şi smerită, din iubire între oameni. (Sfântul Cuviosul Paisie
de la Neamţ)
Raiul este bucuria comuniunii de iubire a oamenilor cu Dumnezeu şi cu semenii lor, iar iadul este suferinţa neîmplinirii sau durerea vidului spiritual din sufletul omului, pentru că nu a răspuns iubirii milos-
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tive a lui Dumnezeu cât timp a trăit pe pământ. (Patriarhul Daniel)
Trebuie să iubesc sublimul, şi nu secularizarea, nu umanizarea omului de dragul meu, al celui slab, care
nu pot să mă ridic la Dumnezeu. Să-L primim pe Dumnezeu aşa cum este El, şi chiar şi atunci când
loveşte parcă în ceea ce iubim noi cu iubirea aceasta trecătoare. Să lăsăm totul de dragul iubirii celei
viitoare, celei veşnice, care se îndreaptă către lucrurile cele spirituale pe care Hristos ar fi dorit să le
spună gadarenilor, însă a fost împiedicat pentru că vorbea un alt limbaj decât vorbeau ei. Să ne împropriem, să ne însuşim acest limbaj al lui Dumnezeu, şi atunci nu va mai fi niciun conflict de interese
între noi şi Dumnezeu. Nu va mai fi niciun conflict moral între felul de a vedea noi lucrurile şi felul în
care Hristos le-a lăsat scrise în Sfânta Evanghelie. Să vorbim, să ne împropriem acest limbaj sfânt
al lui Dumnezeu şi apoi, atunci, între noi şi El nu va mai fi decât armonie şi comuniune şi viaţă împreună veşnică. (Episcopul vicar patriarhal Sebastian Ilfoveanu)
Valoarea timpului, ca posibilitate a ridicării din păcat şi restabilirii comuniunii cu Dumnezeu, ni se descoperă mai ales în iconomia mântuirii. Fiecare clipă care trece, şi noi n-am luat în ea decizia pentru
realizarea sa în bine, este o clipă sau un timp pierdut. Clipa se prezintă astfel ca semn al unei posibile mântuiri, dar şi ca semn al unei posibile căderi sau pierderi. … (Patriarhul Daniel, vezi Clipa/)
Concepţia/ Am o concepţie simplă despre viaţă: ţine-ţi ochii deschişi şi mergi înainte. (Laurence Olivier)
Conceptul fără intuiţie e gol, intuiţia fără concept e oarbă. (Immanuel Kant)
Credinţa creştină poartă în sine o concepţie de viaţă spirituală, morală, un egos creştin. 9.23
Infernul este când rugăciunea este de neconceput. (Emil Cioran)
În inconştient nu există nici negare, nici contraziceri şi nu există conceptul de timp. (Sigmund Freud)
Matematica este ştiinţa operaţiilor abile cu concepte şi reguli inventate în acest scop. (Eugene Wigner)
Măsurile cele mai bune, planurile cele mai bine concepute riscă să dea greş, dacă nu sunt puse îndată în
aplicare. (Oxenstierna)
Tot ce există se află în Dumnezeu şi nimic nu poate nici să existe, nici să fie conceput fără Dumnezeu.
(Baruch Spinoza)
Un politician bun este la fel de neconceput ca un hoţ cinstit. (Scriitorul american Henry Louis Mencken)
Un ziar este cherestea făcută flexibilă. Este cerneală transformată în cuvinte şi imagini. Este conceput,
se naşte, creşte şi moare de bătrâneţe într-o singură zi. (Jim Bishop)
Unirea tuturor românilor într-un singur stat numai atunci va fi statornică şi garantată prin istoria mai departe a lumii, dacă va răspunde tuturor dorinţelor impuse prin noua concepţie a vieţii, prin duhul
vremilor noi. (Vasile Goldiş)
Condamnarea/ A ştiut să se umilească decât să spună adevărul. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului, despre Iosif cel
Tânăr, când a fost condamnat la închisoare)
Autocondamnarea, ca armă de luptă împotriva mândriei şi a disperării. 6.15
Biserica este locul unde sunt salvaţi cei condamnaţi la moarte. (Sfântul Efrem Sirul)
Cine nu judecă şi nu condamnă lasă loc unor speranţe nelimitate. (Francis Scott Key Fitzgerald)
Există un singur caz de deznădejde pură. Al condamnatului la moarte. (Albert Camus)
Hristos este Dumnezeul tuturor. (Sfântul Sfinţit Mucenic Elefterie, episcopul Iliriei, torturat şi condamnat la moarte prin decapitare pentru că L-a propovăduit pe Hristos. Toate acestea s-au
întâmplat în jurul anului 120)
Nu acord niciun fel de importanţă lucrurilor pe care alţii le ridică în slăvi sau le condamnă. Eu pur şi
simplu îmi urmez instinctul. (Wolfgang Amadeus Mozart)
Nu suntem condamnaţi pentru păcatele noastre, ci pentru că nu am vrut să ne pocăim. 11.6
Toleraţa nu implică lipsa de dedicare a cuiva faţă de convingerile sale. Mai curând, condamnă opresiunea şi persecutarea altora. (John F. Kennedy)
Condiţia/ A fi poet este o condiţie şi nu o profesie. (Robert Frost)
Cea dintâi condiţie a fericirii este înţelepciunea. (Sofocle)
În ortodoxie, clipa nu este doar un pas spre moarte, ca în filosofia lui Heidegger, ci clipa oferă şi posibilitatea valorificării potenţelor umane creatoare, nealterate de păcat. Ea poate releva capacitatea noastră
de a dobândi, în condiţiile temporalităţii, valori eterne şi poate redescoperi vocaţia originară. Clipa
poate răscumpăra timpul pierdut, când se restabileşte în ea comuniunea cu Dumnezeu, sau poate pierde
un timp bun, de o viaţă întreagă, când în ea se săvârşeşte, prin păcat, ruperea comuniunii cu Dumnezeu.
(Patriarhul Daniel)
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Nefericită condiţie a oamenilor! Spiritul de-abia a ajuns la maturitate, şi trupul începe să slăbească.
(Denis Diderot)
Postul şi rugăciunea se intercondiţionează. 2.10
Primii creştini au înţeles că, pentru a deveni Templu al Duhului Sfânt, trebuie să se înalţe la Cer, acolo unde S-a înălţat şi Hristos. Ei au mai înţeles că această înălţare este condiţia însăşi a misiunii lor în lume,
a slujirii de către ei a lumii. Pentru că acolo – în cer – ei erau cufundaţi în viaţa cea nouă a Împărăţiei;
şi atunci când, după această <<Liturghie a înălţării >>, ei se reîntorceau în lume, feţele lor reflectau lumina, << bucuria şi pacea>> acelei Împărăţii, şi erau cu adevărat martori ai ei.
(Teologul Alexander Schmemann)
Confruntarea/ Din confruntările cu crucea apar atâtea comportamente ce indică o spiritualitate tulbure, de-a dreptul
nesănătosă. Se poate crede că omul este obligat, pentru a atinge sfinţenia, să aleagă în viaţă calea
cea mai marcată de cruce. Se poate crede că putem să fim mai dom al lui Hristos căutând suferinţa, dar astfel cădem în orgoliu spiritual. … (Teologul catolic Marko Rupnik)
Eşecul ne învaţă umilinţa, ne confruntă cu propriile noastre limite şi ne arată că nu suntem invincibili.
(Hal Urban)
Între coperţile unei singure cărţi, Biblia, sunt toate răspunsurile la toate problemele cu care ne confruntăm azi – numai să le citim şi să le credem. (Ronald Reagan)
Tendinţa scolastică de abordare şi analiză a slujbelor bisericeşti experiată de teologii zilelor noastre şi
lipsa de trăire din timpul Sfintei Liturghii a credincioşlor constituie probleme grave cu care ne confruntăm în momentul de faţă şi care necesită un răspuns adecvat. (Teologul Alexander
Schmemann)
Consecinţa/ Agresivitatea este întotdeauna o consecinţă a frustrării. (John Dollard)
Boala, consecinţa păcatului. 10.13
Două categorii de oameni se vor mântui: cei care păcătuiesc şi sunt suficient de puternici încât să se căiască şi cei care sunt prea slabi să se căiască cu adevărat, dar sunt pregătiţi cu răbdare, smerenie
şi recunoştinţă să îndure toată povara consecinţelor păcatelor lor. În smerenia lor, Dumnezeu îi
va primi şi pe aceştia. (Părintele Ambrozie de la Optina, unul dintre ultimii stareţi ruşi de dinainte
de venirea comunismului)
Fericirea nu e o răsplată, este o consecinţă. Suferinţa nu e o pedeapsă, e un rezultat.
(Robert G. Ingersoll)
Fiecare început este o consecinţă – fiecare început încheie ceva. (Paul Valery)
Frica este consecinţa minciunii. (Cuviosul Paisie Aghioritul)
Imoralitatea nu poate fi decât o consecinţă a lipsei de sensibilitate estetică. (Ionel Teodoreanu)
Minimalizarea diavolului, sub diferite aspecte, nu poate avea în viaţa omului decât consecinţe care ţin
de acelaşi subiect, de demon. 9.11
O falsă ordine a valorilor înseamnă o demonizare subtilă, cu consecinţe grave în plan spiritual. 1.5
Rasismul este o consecinţă în plus a ignoranţei. (Marcio Barrios)
Conştientul/ A fi conştient că eşti ignorant este un mare pas spre educaţie. (Benjamin Disraeli)
Adu-ţi la lumină inconştientul, altfel îţi va conduce el viaţa, şi tu îi vei spune destin. (Carl Gustav Jung,
medic psihiatru şi psiholog elveţian)
Conştientizarea păcatului este primul pas spre pocăinţă. 9.2
Cultura este aflarea mai mult sau mai puţin conştientă a esenţei lucrurilor. (Vasile Băncilă)
Doar atunci când eşti la pământ realizezi ce forţe nebănuite ai. Abia atunci devii conştient de puterile
tale. (Pera Novacovici)
Eu cred că Dumnezeu este adevăratul nume şi adevăratul izvor al inconştientului colectiv şi de aceea
este suprema autoritate morală din univers. (Stephen R. Covey)
În inconştient nu există nici negare, nici contraziceri şi nu există conceptul de timp. (Sigmund Freud)
Muzica este plăcerea pe care mintea umană o simte din numărare fără să fie conştientă că numără.
(Gottfried Wilhelm von Leibniz)
Muzica nu este decât o aritmetică inconştientă. (Gottfried Wilhelm von Leibniz)
Orice plantăm în subconştientul nostru şi hrănim prin repetiţie şi emoţii va deveni într-o zi realitate.
(Earl Nightingale)
Plăcerea ce o obţinem din muzică are drept sursă numărarea, o numărare inconştientă. (Gottfried

412/782
Wilhelm von Leibniz)
Psihicul are două părţi: conştientul şi inconştientul. Sinele este centrul inconştientului; Eul este centrul conştientului. Cu aducerea inconştientului în conştient, Sinele este mărit, iar Eul redus. Reducerea Eului este un lucru bun, deoarece mai puţine dorinţe sunt create şi activate, permiţând
seninătatea. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)
Savanţii posedă o putere de concentrare mare şi o imaginaţie controlată, care trezesc geniul subconştient. (Joseph Murphy)
Se poate crede că omul este obligat, pentru a atinge sfinţenia, să aleagă în viaţă calea cea mai marcată
de cruce. Se poate crede că putem să fim mai dom al lui Hristos căutând suferinţa, dar astfel cădem în orgoliu spiritual. Înţelepciunea crucii în schimb înseamnă să primeşti zidirea pe care ţi-o
dă duhul şi să fii conştient că prin acea iubire se intră în logica pascală, deoarece acela care iubeşte, suferă. Cine se expune iubirii şi în iubire îşi scrie istoria propriei existenţe, intră inevitabil
în cruce. … (Teologul catolic Marko Rupnik)
Toţi sunt scânteie din Dumnezeu, dar nu toţi sunt conştienţi de asta. (Yoga Swami)
Tristeţea conştientizării propriilor păcate. 11.15
Viaţa noastră conştientă nu este decât o coajă de nucă plutind pe oceanul inconştientului nostru.
(Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)
Conştiinţa bună se află prin rugăciune, iar rugăciunea curată prin conştiinţă. Căci una are trebuinţă de alta, prin fire.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Conştiinţa curată te face să fii cuvios faţă de Dumnezeu şi drept faţă de oameni. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Conştiinţa domneşte, dar nu guvernează. (Paul Valery)
Conştiinţa este busola omului. (Vincent van Gogh)
Conştiinţa este glasul lui Dumnezeu, care ne spune ce e bine şi ce e rău în noi. (Părintele Arsenie Boca)
Conştiinţa este îngerul lui Dummnezeu care îl păzeşte pe om. Conştiinţa pomeneşte păcatele noastre şi, pomenindule, ne smereşte. (Părintele Paisie Olaru)
Conştiinţa este judecătorul cel drept. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Conştiinţa este o carte naturală; cel ce o citeşte cu fapta, face experienţa ajutorului dumnezeiesc. Domnul e ascuns în
poruncile Sale şi cel ce-L caută pe El Îl găsesc pe măsura împlinirii lor. (Sfântul Marcu Ascetul)
Conştiinţa este o făclie care luminează inima şi un judecător neadormit pe care omul îl poartă cu el. (Eschil)
Conştiinţa este o soacră a cărei vizită nu se termină niciodată. (Scriitorul american Henry Louis Mencken)
Conştiinţa este ochiul lui Dummnezeu în sufletele noastre. (Sfântul Cadoc)
Conştiinţa este oglinda sufletelor noastre, care înfăţişează greşelile din vieţile noastre în forma lor completă.
(George Bancroft)
Conştiinţa este “pârâşul nostru”, care, “ne pârăşte” de pe acum şi, dacă ne împăcăm cu el, este bine. Iar împăcându-ne cu pârâşul acesta, ne împăcăm cu Dumnezeu. (Părintele Ilie Cleopa)
Conştiinţa este tocmai punctul de gravitaţie al individului. (Mihai Eminescu)
Conştiinţa mea este busola care are drept magnet idealul. (Victor Hugo)
Conştiinţa noastră e un jucător ce nu dă greş atâta timp cât n-am ucis-o încă. (Honoré de Balzac)
Conştiinţa şi cunoaşterea de sine 6.6
Conştiinţa valorează cât o mie de martori. (Marcus Fabius Quintilianus)
Conştiinţa – lumina inteligenţei pentru a distinge binele de rău. (Confucius)
Conştiinţa/ Aroganţa e conştiinţa de sine a complexului de inferioritate. (Jean Rostand)
Atât de mare e înşelăciunea, că primesc cu plăcere în suflete momeala aceea şi nu se gândesc că plăcerea aceasta, ce poate răni, este scurtă şi trecătoare, pe când durerea e continuă iar învinuirea
conştiinţei, cumplită. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Bolta înstelată şi conştiinţa morală mă fac să cred că este un Creator al lumii. (Immanuel Kant)
Căci lauda noastră aceasta este: mărturia conştiinţei noastre că am umblat în lume, şi mai ales la voi, în
sfinţenie şi în curăţie dumnezeiască, nu în înţelepciune trupească, ci în harul lui Dumnezeu.
(II Corinteni 1.12)
Când cauţi tămăduire, ia seama la conştiinţă şi tot ce-ţi va spune ea, fă, şi vei avea folos.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Când nu ne ascultăm conştiinţa, aceasta devine oarbă. (Clive Staples Lewis)
Când porunceşte conştiinţa oamenii oneşti procedează întotdeauna în acelaşi sens. (Nicolae Titulescu)
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Cea mai mare mustrare este “mustrarea de conştiinţă” (John Ellis Large)
Ceea ce arată fapta legii scrisă în inimile lor, prin mărturia conştiinţei lor şi prin judecăţile lor, care îi învinovăţesc sau îi şi apără, în ziua în care Dumnezeu va judeca, prin Iisus Hristos, după Evanghelia
mea, cele ascunse ale oamenilor. (Romani 2.15, 16)
Cugetarea smerită nu e o osândire a noastră din partea conştiinţei, ci cunoaşterea harului lui
Dumnezeu şi a compătimirii Lui. (Sfântul Marcu Ascetul)
De asemenea, Mântuitorul Hristos ne dăruieşte harul, mila şi iertarea păcatelor, ca medicamente contra
sentimentelui de vinovăţie şi izbăvirea de greutatea copleşitoare a conştiinţei vinovate, tuturor celor
care cu pocăinţă se apropie de Dumnezeu şi de tainele Sale în Sfânta Biserică. Împotriva tristeţii
mai putem lupta prin pocăinţă, unul din cele mai puternice mijloace de vindecare a acestei boli
spirituale. (vezi Tristeţea/ )
De cele mai multe ori, slava se cumpără cu preţul fericirii, plăcerea cu preţul sănătăţii, milostenia celor cu
nume mare cu preţul neatârnării, banii cu preţul conştiinţei. (Mitropolitul Filaret)
De conştiinţă nu putem fugi niciodată. (Fericitul Augustin)
Dumnezeu şi conştiinţa ştiu cele ascunse ale fiecăruia, deci prin aceasta să primim îndreptarea.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Există unele conştiinţe pentru care cerul nu e niciodată senin. (Alexandre Dumas)
Începutul mântuirii este cunoaşterea de sine. Această cunoaştere se dobândeşte prin examinarea metodică a conştiinţei. (Sfântul Efrem Sirul)
Lipsa mustrărilor de conştiinţă, în tot ce facem, e semnul unei inimi învârtoşate, al unui obicei al omului
de a se îndreptăţi pe sine însuşi, şi de a-l critica pe aproapele sau pe Dumnezeu 9.14
Lucrul socotit de unii ca însemnând fericirea, este faptul de a nu avea cugetul încărcat, precum şi acela de
a nu fi împovărat conştiinţa altora. (Eusebiu de Cezareea)
Mândria ne face să ne amăgim întotdeuna. Dar adânc înăuntrul nostru, dincolo de suprafaţa conştiinţei
obişnuite, o voce mică şi liniştită ne spune “Ceva e în neregulă”. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru
şi psiholog elveţian)
Modestia este conştiinţa trupului. (Honoré de Balzac)
Mulţi se ruşinează de opinia publică, de conştiinţă mai puţini. (Plinius Junior)
Mustrarea de conştiinţă aduce multă trezvie minţii. 9.14
Nedreptatea zguduie conştiinţa în fiecare zi, chiar când tace cel nedreptăţit. Cei care fac nedreptate,
aşteptându-se la pedeapsă, trăiesc în fiecare zi cu frică. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nimic nu înalţă pe cineva mai sus spre slavă, ca o conştiinţă totdeauna curată şi veghetoare.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nimic nu-i mai sincer decât conştiinţa şi mai avantajos decât sfaturile ei. (Oxenstierna)
Nu există decât un singur bine, acela de a făptui după cum îţi dictează conştiinţa. (Simone de Beauvoir)
Nu te duce la preot ca să-ţi speli conştiinţa; aceasta e grija ta. (Pitagora)
O conştiinţă curată ne face să avem frică de Dumnezeu şi ruşine de oameni. (Sfinţii Părinţi)
O filosofie a conştiinţei nu poate sfârşi decât într-una a uitării. (Emil Cioran)
Oricâte lucruri materiale am avea în jurul nostru, ele sunt trecătoare, nu le luăm cu noi în viaţa veşnică; ci
în viaţa veşnică luăm doar lumina credinţei şi a faptelor bune, a rugăciunii, a pocăinţei, a ceea ce am
trăit ca legătură cu Dumnezeu, care S-a imprimat în sufletul omului. Orice cuvânt bun, orice gând bun,
orice faptă bună lasă în sufletul nostru o lumină; după cum gândul rău, cuvântul rău şi faptea rea lasă
în suflet pată sau pete de întuneric. Când trecem dincolo, când se desparte sufletul de trup şi se prezintă în faţa lui Dumnezeu, el este luminos dacă s-a întâlnit des cu Dumnezeu în rugăciune şi în fapte
bune, sufletul, sau întunecat. De aceea Mântuitorul spune: “Dacă ochiul tău va fi curat, tot trupul tău
va fi luminat. Iar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat.” Sfinţii Părinţi ai Bisericii au interpretat acest <<ochi sufletesc>, de care vorbeşte Evanghelia (Matei 6.22-33), ca fiind conştiinţa
omului, care-l ajută să distingă, să deosebească între bine şi rău, între întuneric şi lumină, între păcat
şi sfinţenie. Dacă această conştiinţă este luminată de credinţă, atunci omul se luminează, sufletul lui
se îmbracă în lumină. (Patriarhul Daniel)
Pocăinţa este purificarea conştiinţei. (Sfântul Ioan Scărarul)
Răzbunarea înfăptuită va sfâşia adesea inima şi va tortura conştiinţa. (Arthur Schopenhauer)
Să nu te duci la rugăciune cu conştiinţa rea. (Din “Învăţăturile celor 12 Apostoli”)
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Să-ţi pese mai mult de conştiinţa ta decât de părerea altora. (Publilius Syrus)
Sufletul bun, gândul curat şi conştiinţa sănătoasă sunt cele mai bune jertfe care i se pot aduce lui
Dumnezeu. (Minucius Felix)
Sufletul omului, în autoconştiinţa lui şi în unicitatea lui, nu e produsul evoluţiei, ci e operă divină. (John
Eccles, laureat al Premiului Nobel în 1963, autorul cărţii Evoluţia creierului şi crearea conştiinţei,
citat de părintele Constantin Galeriu)
Ştiinţă fără conştiinţă este ruina sufletului. (François Rabelais)
Totul începe prin conştiinţă şi nimic nu are valoare decât prin ea. (Albert Camus)
Tribunalul acesta pe care omul îl simte în el este conştiinţa. (Immanuel Kant)
Un om senin în faţa morţii este un om care are conştiinţa lui Dumnezeu. 11.9
Viziunile sunt percepţii ale unor stări de conştiinţă înalte. (Herbert Harris)
Contemplarea/ Arta este contemplare. Este plăcerea minţii care caută în natură şi descrie spiritul de care Natura
însăşi este animată. (Auguste Rodin)
Arta nu este nimic altceva decât contemplarea lumii impregnate de har, luminată din interior. A revela prezenţa lui Dumnezeu îndărătul oricărui obiect, aceasta este funcţia artei. (Hermann Hesse)
Atenta reflecţie şi contemplaţie a lucrurilor. 5.4
Credinţa este contemplarea unui lucru tainic. (Sfântul Teodoret al Ciprului)
Etapele vieţii spirituale (Virtutea, Contemplarea, Rugăciunea curată). 6.16
Frumuseţea cea adevărată se poate contempla numai de cel care are curăţită mintea.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Înainte de a judeca pe altul, trebuie să privesc mai întâi asupra mea, să-mi contemplu găurile din
coş. 12.4
Lumina care străluceşte în inimă descoperă o altă lumină, mai lăuntrică, mai tainică şi mai adâncă.
În această lumină, în această contemplare plină de dulceaţă, afundându-se, omul nu mai este
stăpân pe sine, devine ca un străin pentru lumea aceasta, iar lucrul acesta se face din cauza iubirii şi a plăcerii care-l copleşeşte, datorită tainelor celor ascunse care i se descoperă. În acel
timp, omul acela fiind eliberat de povara celor trecătoare, ajunge la măsura desăvârşirii, curat
şi liber de păcat. (Sfântul Macarie Egipteanul)
O, Doamne, de-am avea noi inima psalmistului şi mintea lui Kepler, ca să Te contemplăm pe Tine!
(Albert Einstein)
Contrariul păcatului nu este virtutea, contrariul păcatului este libertatea. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Contrariul/ Există două impulsuri contrare care guvernează mintea umană – unul care determină un comportament
normal, sănătos şi un altul responsabil de comportamentul excentric. Cele două alternează la
intervale regulate. (Franz Schubert)
Mila este contrariul contabilităţii, care-i treaba demonului. 9.20
Nu există armonie fără existenţa contrariilor. (Heraclit)
Toţi am fost creaţi capabili să dobândim virtutea, dar prin învăţătură şi exerciţiu unul se apropie mai mult
de ea, altul mai puţin . De aceea unii ajung până la o virtute desăvârşită, alţii ajung până la o oarecare
virtute, iar alţii, pentru că nu şi-au dat niciun interes, deşi prin firea lor erau în stare, s-au îndreptat
spre fapte contrarii. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Controlul/ Atacul este dovada pierderii controlului. (Morihei Ueshiba)
Beţia este eşecul omului în a-şi controla gândurile. (Ray Stannard Baker)
Căldura din timpul rugăciunii poate declanşa şi patimi, dacă nu e bine controlată. 2.4
Disciplina şi controlul ce singur ţi-l faci sunt începuturile înţelepciunii practice. (Samuel Smiles)
Dumnezeu controlează circumstanţele vieţii noastre. 12.17
Mintea omului nu poate fi controlată decât prin propriile forţe, cum ar fi raţiunea. (George Washington
Carver)
Prudenţa este arta de a controla riscul. (Alexandru Paleologul)
Savanţii posedă o putere de concentrare mare şi o imaginaţie controlată, care trezesc geniul subconştient. (Joseph Murphy)
Conversaţia este hrană pentru suflet. (Proverb mexican)
Conversaţia/ A te ruga – adesea – înseamnă a-I grăi lui Dumnezeu despre starea noastră dezastruoasă: neputinţă,
mâhnire, îndoială, frică, tristeţe, deznădejde – într-un cuvânt, despre tot ceea ce ţine de conditiile
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existenţei noastre. Să ne exprimăm fără a căuta expresii elegante sau chiar o succesiune logică.
Adesea acest mod de a ne adresa lui Dumnezeu este începutul rugăciunii – conversaţie.
(Din cartea “Despre rugăciune”, pagina 8, a Arhimandritului Sofronie Saharov)
Cartea e ca şi o conversaţie cu un om deştept. (Lev Tolstoi)
Cea mai importantă şi cea mai neglijată dintre toate conversaţiile este convorbirea cu sine însuşi.
(Oxenstierna)
Deseori mă citez, dă sare şi piper conversaţiei. (George Bernard Shaw)
Tăcerea este marea artă a conversaţiei. (William Hazlitt)
Tăcerea este una din marile arte ale conversaţiei. (Cicero)
Tăcerea este zona de siguranţă a conversaţiei. (Arnold H. Glasow)
Convingerea/ Caracterul celui care vorbeşte este acela care convinge, nu vorba. (Menandru)
Căci un argintar, cu numele Dimitrie, care făcea temple de argint Artemisei şi da meşterilor săi foarte
mare câştig, i-a adunat pe aceştia şi pe cei care lucrau unele ca acestea, şi le-a zis: Bărbaţilor, ştiţi
că din această îndeletnicire este câştigul vostru. Şi voi vedeţi şi auziţi că nu numai în Efes, ci aproape în toată Asia, Pavel acesta, convingând, a întors multă mulţime, zicând că nu sunt dumnezei
cei făcuţi de mâini. (Faptele Apostolilor 19.24-26)
Cât de des luăm drept convingere o iluzie a simţurilor sau o eroare a minţii. (Mihail I. Lermontov)
Cea mai mare artă a diavolului este să ne convingă că nu există. (Charles Baudelaire)
Convingerile sunt inamicii adevărului, mai periculoase decât minciunile. (Thomas Mann)
Dar pe când Galion era proconsulul Ahaiei, iudeii s-au ridicat toţi într-un cuget împotriva lui Pavel şi
l-au adus la tribunal, zicând că acesta caută să convingă pe oameni să se închine lui Dumnezeu,
împotriva legii. Şi când Pavel era gata să deschidă gura, Galion a zis către iudei: Dacă ar fi vreo
nedreptate sau vreo faptă vicleană, o, iudeilor, v-aş asculta precum se cuvine; dar dacă sunt la
voi nedumeriri despre învăţătură şi despre nume şi despre legea voastră, vedeţi-vă voi înşivă de
ele. Judecător pentru acestea eu nu voiesc să fiu. Şi i-a izgonit de la tribunal.
(Faptele Apostolilor 18.12-16)
E mai greu să-l convingi pe un om că e prost decât să-l minţi că e deştept. (Jean d`Ormesson)
Este extrem de greu să convingi un elev de liceu că va întâlni o mulţime de probleme mult mai dificile
decât cele din algebră şi geometrie. (E. W. Howe)
Inteligenţa nu este vorbire şi raţionament de logică; este pătrundere şi convingere. (Thomas Carlyle)
Mulţi filosofi şi savanţi au ajuns la convingerea că Dumnezeu există, dar n-au ajuns să-L cunoască
pe Dumnezeu. 1.1
Nimeni nu este destul de inteligent ca să-l poată convinge pe un prost că e prost.
(Jean de La Fontaine)
O iluzie care nu convinge e o minciună evidentă. (Jack London)
Rădăcina convingerilor este experienţa. (Nicolae Iorga)
Rugăciunea constituie o înălţare a intelectului către Dumnezeu; ea este o conversaţie a intelectului
cu Domnul. (Evagrie Ponticul)
Scopul cuvântării nu este de a impune, ci de a convinge. (Iacob Negruzzi)
Toleraţa nu implică lipsa de dedicare a cuiva faţă de convingerile sale. Mai curând, condamnă opresiunea şi persecutarea altora. (John F. Kennedy)
Trebuie să ne menţinem întotdeauna speranţa, credinţa, convingerea că există o viaţă mai bună, o
lume mai bună, dincolo de orizont. (Franklin D. Roosevelt)
Copacul/ Apoi a zis: "Doamne, de am aflat har înaintea Ta, nu ocoli pe robul Tău! Se va aduce apă să Vă spălaţi picioarele şi să Vă odihniţi sub acest copac. Şi voi aduce pâine şi veţi mânca, apoi Vă veţi duce în drumul Vostru, întrucât treceţi pe la robul Vostru!" Zis-au Aceia: "Fă, precum ai zis!" După aceea a alergat Avraam în cort la Sarra şi i-a zis: "Frământă degrabă trei măsuri de făină bună şi fă azime!"
(Facerea 18.3-6)
Atunci se vor bucura toţi copacii pădurii, de faţa Domnului, că vine, vine să judece pământul.
(Psalmi 95.12)
Căci aşa zice Domnul Savaot: "Tăiaţi copaci şi faceţi val împotriva Ierusalimului; această cetate trebuie pedepsită, pentru că în ea se află numai nedreptate. Cum aruncă izvorul apă din sine, aşa aruncă şi ea din
sine răutate; în ea se aude împilare şi jaf şi pururea se văd înaintea feţei Mele dureri şi răni.

416/782
(Ieremia 6.6, 7)
Copacii sunt efortul nesfârşit al Pământului de a vorbi cu cerul. (Rabindranath Tagore)
Deci zicea: Cu ce este asemenea împărăţia lui Dumnezeu şi cu ce o voi asemăna? Asemenea este grăuntelui de muştar pe care, luându-l, un om l-a aruncat în grădina sa, şi a crescut şi s-a făcut copac, iar
păsările cerului s-au sălăşluit în ramurile lui. (Luca 13.8, 9)
Diferenţa dintre o armă şi un copac este diferenţa de tempo. Copacii explodează în fiecare primăvară.
(Ezra Pound)
Ispitele ne trezesc din nepăsare, ne smeresc, ne sporesc virtutea, aşa cum copacul scuturat de vânt îşi înfige rădăcinile mai adânc în pământ. Ispitele ne măresc dragostea de Dumnezeu, ne ajută să ne
ispăşim păcatele chiar din viaţa de acum. Ispitele sporesc fericirea noastră veşnică, aşa cum prin
cioplire şi lustruire piatra nestemată capătă mai multă strălucire. (Sfinţii Părinţi)
În ziua întâi să luaţi ramuri de copaci frumoşi, ramuri de finici, ramuri de copaci cu frunzele late şi sălcii de
râu şi să vă veseliţi înaintea Domnului Dumnezeului vostru, şapte zile. (Leviticul 23.40)
La umbra marilor copaci nu creşte nimic. (Constantin Brâncuşi)
M-a dărâmat de jur împrejur şi sunt în ceasul morţii şi nădejdea mea a scos-o din rădăcină ca pe un
copac. (Iov 19.10)
Mergând deci ucenicii şi făcând după cum le-a poruncit Iisus, au adus asina şi mânzul şi deasupra lor şi-au
pus veşmintele, iar El a şezut peste ele. Şi cei mai mulţi din mulţime îşi aşterneau hainele pe cale, iar alţii
tăiau ramuri din copaci şi le aşterneau pe cale, iar mulţimile care mergeau înaintea Lui şi care veneau
după El strigau zicând: Osana Fiului lui David; binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului!
Osana întru cei de sus! (Matei 21.6-9)
Şi ajungând la Iordan, s-au apucat de tăiat copaci. Şi când a prăvălit unul o bârnă, i-a căzut toporul în apă
şi a strigat acela şi a zis: "Ah, stăpânul meu! Acesta îl luasem împrumut!" A zis omul lui Dumnezeu: "Unde a căzut?" Şi acela i-a arătat locul. Iar Elisei a tăiat o bucată de lemn şi, aruncând-o acolo, a ieşit toporul deasupra. Apoi a zis: "Ia-ţi-l!" Şi acela a întins mâna şi l-a luat. (IV Regi 6.4-6)
Şi el, ridicându-şi ochii, a zis: zăresc oamenii; îi văd ca pe nişte copaci umblând. După aceea a pus iarăşi
mâinile pe ochii lui, şi el a văzut bine şi s-a îndreptat, căci vedea toate, lămurit. (Marcu 8.24, 25)
Şi le-a spus o pildă: Vedeţi smochinul şi toţi copacii: Când înfrunzesc aceştia, văzându-i, de la voi înşivă
ştiţi că vara este aproape. Aşa şi voi, când veţi vedea făcându-se acestea, să ştiţi că aproape este
împărăţia lui Dumnezeu. (Luca 21.29-31)
Şi li s-a poruncit să nu vatăme iarba pământului şi nici o verdeaţă şi nici un copac, fără numai pe oamenii
care nu au pecetea lui Dumnezeu pe frunţile lor. (Apocalipsa 9.4)
Un arbore mi-e mai drag decât un om, în pădure mă simt fericit – ferict în pădure unde fiecare copac grăieşte prin tine. Doamne ce minunăţie! În păduri, pe dealuri e linişte, linişte spre a Te slăvi! (Ludwig
van Beethoven)
Un copac, de pildă, tot are nădejde, căci dacă-l tai, el creşte din nou şi vlăstarii nu-i vor lipsi. (Iov 14.7)
Copiii mei, acestea vi le scriu, ca să nu păcătuiţi, şi dacă va păcătui cineva, avem mijlocitor către Tatăl, pe Iisus Hristos cel drept. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru păcatele noastre, ci şi
pentru ale lumii întregi. Şi întru aceasta ştim că L-am cunoscut, dacă păzim poruncile Lui. (I Ioan 2.1-3)
Copiii sunt educaţi de comportamentul adultului, nu de cuvintele sale. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog
elveţian)
Copiii trebuie să fie cuviincioşi şi să se distingă prin cuminţenie. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Copiii/ Apoi a strigat Ilie către Domnul şi a zis: "Doamne Dumnezeul meu, oare şi văduvei la care locuiesc îi faci
rău, omorând pe fiul ei?" Şi suflând de trei ori peste copil, a strigat către Domnul şi a zis: "Doamne Dumnezeul meu, să se întoarcă sufletul acestui copil în el!" Şi a ascultat Domnul glasul lui Ilie; şi s-a întors sufletul copilului acestuia în el şi a înviat. Şi a luat Ilie copilul şi s-a coborât cu el din foişor în casă şi l-a
dat mamei sale şi a zis Ilie: "Iată copilul tău este viu!" Atunci a zis femeia către Ilie: "Acum cunosc şi eu
că tu eşti omul lui Dumnezeu şi cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu este în gura ta!" (III Regi 17.20-24)
Bărbaţii sunt ca nişte copii. Plini de mândrie prostească. (James Clavell)
Calul neîmblânzit ajunge nărăvaş, aşa şi un copil lăsat în voia lui ajunge rău-crescut. (Ecclesiasticul 30.8)
Că pe aceasta Dumnezeu a împlinit-o cu noi, copiii lor, înviindu-L pe Iisus, precum este scris şi în Psalmul
al doilea: "Fiul Meu eşti Tu; Eu astăzi Te-am născut". (Faptele Apostolilor 13.33)
Când nu mai eşti copil, ai murit de mult. (Constantin Brâncuşi)
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Când statul nu plăteşte profesorii, copiii vor fi cei care vor plăti. (Guy Bedos)
Ce folos are păcătosul de curviile sale din tinereţe, dacă la bătrâneţe ajunge povară pentru copiii săi?
(Părintele Savatie Baştovoi)
Ce greşeală este să crezi că un copil, pentru că e mic, poartă în el visuri minuscule. (George Enescu)
Cine cruţă toiagul său îşi urăşte copilul, iar cel care îl iubeşte îl ceartă la vreme. (Solomon 13.24)
Copile, eu mă bucur de succesele tale, cum mă bucur de succesele mele! (Părintele Serafim Popescu, citat
de părintele Teofil Pârâin, căruia i-a adresat aceste cuvinte)
Copilul imită tot ceea ce vede. Totul îi este pildă în formarea obiceiurilor, gesturilor, apucăturilor, vorbirii şi
caracterului său. (Samuel Smiles)
Copilul învaţă fără strădanie prin simpla imitaţie, ca şi cum ar primi învăţătura prin porii pielei.(Samuel Smiles)
Copilul nu trebuie să mulţumească părinţilor că l-au născut, ci că l-au educat. (Nicolae Iorga)
Copilul să-nvaţă când nu se răsfaţă. (Anton Pann)
Credinţa dă stabilitate şi sens vieţii lăuntrice. Omul credincios stă în preajma valorilor permanente, este bun
şi bogat. Când trece peste el o încercare a vieţii, nu se năruie, ci creşte. Omul credincios se aseamănă
copiilor, râde cu lacrimi pe obraz. Încercările, necazurile, greutăţile prin care trece omul, în momentul
în care Îl află pe Hristos, sunt depăşite. (Ernest Bernea)
Dacă nu alăptaţi copii, veţi alăpta cancer. (Părintele Arsenie Boca)
Dacă nu poţi explica ceva unui copil de şase ani, atunci nici tu nu ai înţeles. (Albert Einstein)
Dacă nu poţi vorbi cu copiii despre Dumnezeu, vorbeşte cu Dumnezeu despre ei. (Părintele Arsenie Boca)
Dar cu cine voi asemăna neamul acesta? Este asemenea copiilor care şed în pieţe şi strigă către alţii, zicând: V-am cântat din fluier şi n-aţi jucat; v-am cântat de jale şi nu v-aţi tânguit. (Matei 11.16, 17)
Depărtaţi-vă, căci copila n-a murit, ci doarme. Dar ei râdeau de El. Iar după ce mulţimea a fost scoasă
afară, intrând, a luat-o de mână, şi copila s-a sculat. (Matei 9.24, 25)
Depriderile copiilor se descoperă mai uşor în timpul jocurilor. (Quintilianus)
Deschide gura să-ţi dau papa! – Nu e papa, e Doamne-Doamne! (Cuvintele unui copil de 3-4 ani
care se împărtăşea)
Dumnezeu ne ia ca pe nişte copii şi ne arată într-o legănare iubirea Sa divină. (Părintele Dumitru Stăniloae)
E mai bine să fie ţinuţi în frâu copiii prin sentimentul ruşinii şi prin îngăduinţă decât prin frică. (Terenţiu)
E mai bine să plângă copilul din cauza tatălui, iar nu tatăl din cauza copilului. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci câinilor. Dar ea a zis: Da, Doamne, dar şi câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând, Iisus
i-a zis: O, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie după cum voieşti. Şi s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela.
(Matei 15.26-28)
Este mare lucru să fie cineva părinte, căci, chiar când suferă din pricina copiilor, el nu-i urăşte. (Sofocle)
Este o cruce destul de grea pentru părinţi să fie modele pentru copii. (Sfinţii Părinţi)
Fiecare copil este un artist. Problema care se pune este cum să rămână un artist şi după ce va creşte.
(Pablo Picaso)
Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câştigăm. (Victor Hugo)
Fraţilor, nu fiţi copii la minte. Fiţi copii când e vorba de răutate. La minte însă, fiţi desăvârşiţi.
(I Corinteni 14.20)
Geniul este persistenţa copilăriei în maturitate. (Garabet Ibrăileanu)
Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea este veselă şi nevinovată şi drept vorbind, acesta-i
adevărul. (Ion Creangă)
Iar Copilul creştea şi Se întărea cu duhul, umplându-Se de înţelepciune şi harul lui Dumnezeu era asupra Lui.
(Luca 2.40)
Iar copilul creştea şi se întărea cu duhul. Şi a fost în pustie până în ziua arătării lui către Israel. (Luca 1.80)
Iată, fiii sunt moştenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui. Precum sunt săgeţile în mâna celui viteaz,
aşa sunt copiii părinţilor tineri. (Psalmi 26.3, 4)
Întăriţi inimile copiilor voştri în frica lui Dumnezeu, pentru ca ele să nu se clatine din pricina smintelilor.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
La doisprezece ani pictam ca Rafael, dar mi-a trebuit o viaţă ca să învăţ să pictez ca un copil.
(Pablo Picaso)
Literatura … este redescoperirea copilăriei. (Georges Bataille)
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Majoritatea celor care vor călca pe urmele mele vor fi copii, prin urmare muzica să ţină ritmul cu pasul celor mici. (Hans Christian Andersen)
Mama este exemplul viu pe care copiii îl au necontenit în faţa ochilor, pe care-l urmăresc şi pe care-l imită.
Obiceiurile mamei devin acelea ale copiilor, iar caracterul ei se reflectă vădit într-al lor. (Samuel Smiles)
Minunea, copilul iubit al credinţei. (Johann Wolfgang von Goethe)
Naivitatea este slăbiciunea omului matur dar puterea copilului. (Charles Lamb)
Nimic nu este mai dulce pentru un copil decât mama. Da, copii, iubiţi-vă mama! Viaţa nu vă aduce nicio
altă dragoste care să facă atâta bine. (Euripide)
Nu ca să vă ruşinez vă scriu acestea, ci ca să vă dojenesc, ca pe nişte copii ai mei iubiţi. (I Corinteni 4.14)
Nu e nimic mai frumos pe lumea asta decât copilăria, dar îţi dai seama de asta abia când ajungi la o anumită
vârstă. (Marin Moraru)
Omul mândru nu atrage pe nimeni. Şi dacă atrage pe cineva, acela se va îndepărta repede! Legătura duhovnicească este indisolubilă numai atunci când există suflet de copil, nevinovăţie şi sfinţenie. (Părintele
Amfilohie Makris din Patmos)
Omul nu e niciodată atât de mare ca atunci când se lasă în genunchi să ajute un copil. (Pitagora)
Pentru copii nu este nimic mai intens şi mai amarnic decât nedreptatea. (Charles Dickens)
Poeţii sunt oameni care şi-au păstrat ochii de copil. (Alphonse Daudet)
Şi aduceau la El copii, ca să-Şi pună mâinile peste ei, dar ucenicii certau pe cei ce-i aduceau. Iar Iisus, văzând, S-a mâhnit şi le-a zis: Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu. Adevărat zic vouă: Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un copil nu va intra
în ea. Şi, luându-i în braţe, i-a binecuvântat, punându-Şi mâinile peste ei. (Marcu 10.13-16)
Şi apucând pe copilă de mână, i-a grăit: Talita kumi, care se tâlcuieşte: Fiică, ţie zic, scoală-te! Şi îndată s-a
sculat copila şi umbla, căci era de doisprezece ani. Şi s-au mirat îndată cu uimire mare. (Marcu 5.41, 42)
Şi de multe ori l-a aruncat şi în foc şi în apă ca să-l piardă. Dar de poţi ceva, ajută-ne, fiindu-Ţi milă de noi.
Iar Iisus i-a zis: De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede. Şi îndată strigând tatăl copilului,
a zis cu lacrimi: Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele. [(Marcu 9.22-24) Într-un comentariu
la această pildă, părintele Mihai Hau spunea că: “Tatăl copilului nu era sută la sută credincios,
dar era sută la sută sincer.”]
Şi iată o femeie cananeiancă, din acele ţinuturi, ieşind striga, zicând: Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David!
Fiica mea este rău chinuită de demon. (Matei 15.22)
Şi intrând, le-a zis: De ce vă tulburaţi şi plângeţi? Copila n-a murit, ci doarme. (Luca 5.39)
Şi întorcându-Se către ele, Iisus le-a zis: Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeţi pe Mine, ci pe voi plângeţi-vă
şi pe copiii voştri. Căci iată, vin zile în care vor zice: Fericite sunt cele sterpe şi pântecele care n-au
născut şi sânii care n-au alăptat! Atunci vor începe să spună munţilor: Cădeţi peste noi;
şi dealurilor: Acoperiţi-ne. (Luca 23.28-30)
Şi va da frate pe frate la moarte şi tată pe copil şi copiii se vor răzvrăti împotriva părinţilor şi îi vor ucide.
Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu; iar cel ce va răbda până la urmă, acela se va mântui.
(Marcu 13.12-13)
Şi, începând să se socotească cu ele, i s-a adus un datornic cu zece mii de talanţi. Dar neavând el cu ce să
plătească, stăpânul său a poruncit să fie vândut el şi femeia şi copiii şi pe toate câte le are, ca să se
plătească. (Matei 18.24, 25)
Toate problemele din lume – exploatarea copiilor, corupţia – sunt simptome ale unei maladii spirituale: lipsa
de comunicare. (Tenzin Gyatso)
Tocmai atunci regele vorbea cu Ghehazi, sluga omului lui Dumnezeu, şi a zis: "Povesteşte-mi tot ce este mai
însemnat din câte a făcut Elisei!" Şi pe când istorisea el regelui despre copilul înviat de Elisei, a rugat pe rege pentru casa sa şi pentru ţarina sa. Şi a zis Ghehazi: "Stăpânul meu rege, aceasta este chiar
femeia aceea şi el este acel fiul al ei pe care l-a înviat Elisei". (IV Regi 8.4, 5)
Trei feluri de oameni spun adevărul: proştii, copiii şi beţivii. (Proverb german)
Trei lucruri ne-au rămas din paradis: stelele nopţii, florile zilei şi ochii copiilor. (Dante Alighieri)
Uitaţi-vă la copii şi fiţi ca ei. (Arhiepiscopul Casian)
Viaţa noastră e scurtă, ca să ajungem mai repede în rai! (Răspunsul unui copil de clasa a 5-a)
Zis-a lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai lipseşte? Iisus i-a zis: Dacă voieşti
să fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor şi vei avea comoară în cer; după aceea, vino şi ur-
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mează-Mi. Ci, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuţii. (Matei 19.20-22)
Corect/ Cine nu cugetă decât pe jumătate, acela nu crede nici în Dumnezeu; dar cine cugetă corect, acela trebuie
să creadă în Dumnezeu. (Isaac Newton)
Corectează-mă dacă greşesc, dar nu cumva linia dintre normalitate şi nebunie devine tot mai subţire?
(George Price)
Dacă orice credinţă mântuieşte, atunci jertfa lui Hristos este fără rost. Dacă orice interpretare a Bibliei este
corectă, atunci toată istoria Bisericii este o absurditate. (Părintele Constantin Necula)
Geometria este arta de a găsi rezultate corecte pe figuri incorecte. Geometria analitică este arta de a găsi
rezultate corecte fără figuri. (Profesorul Marin Dumitrescu)
Geometria este arta de a raţiona corect pe figuri incorecte. (Henri Poincaré)
Integritatea nu are nevoie de reguli. (Albert Camus)
Îţi faci semnul crucii, să-l faci corect, nu repezit, schilodit, aşa ca să nu se ştie ce înseamnă, ci un semn al
crucii adevărat, lent, mare, de la frunte la piept, de la un umăr la celălalt. Concentrează-te bine, adună-ţi
toate gândurile şi întreaga ta persoană în acest semn. Simţi cum te cuprinde în întregime? De ce? Este
semnul Universului şi este semnul mântuirii. Pe cruce Domnul nostru Iisus Hristos i-a mântuit pe oameni.
El îl sfinţeşte pe om în întregime până la cea din urmă fibră a fiinţei sale. De aceea facem semnul crucii
înainte de rugăciune, ca să ne ordoneze şi să ne adune, să ne cuprindă gândurile şi inima şi voinţa în
Dumnezeu. După rugăciune, ca să rămână în noi ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu, ca să ne apere de
primejdii. (Romano Guardini, 8.7)
Legea nu înseamnă dreptate. Legea este un mecanism cu multe imperfecţiuni. Dacă apeşi butoanele corecte
şi mai ai şi noroc s-ar putea să apară dreptatea. Legea s-a dorit a fi un doar un mecanism.
(Raymond Chandler)
Procedează întotdeauna corect, vei face plăcere unora şi vei produce uimire altora. (Mark Twain)
Măreţia omului este reală, atunci când el îşi cunoaşte limitele. Cel care rezistă tendinţelor de mărire, acela
este corect situat în existenţă şi stăpân pe însuşirile sale spirituale. Fericit este cel care nu se evaluează
pe sine în săvârşirea faptelor sale bune, sau cel care nu se socoteşte pe sine a fi lucrat ceva demn de laudă. Aceasta este adevărata smerenie; orgoliul, în schimb, pretinde recunoaşterea meritelor, a reuşitelor,
ca fiind proprii, fără a le atribui ajutorului dat de Dumnezeu. “Sunt smerit, dar vreau să se ştie!”, sună un
cuvânt care revendică dobândirea unei virtuţi întotdeauna discrete, niciodată atinsă, atunci când
proclami că o deţii. (Blaise Pascal)
Rugăciunea corectă nu este deci rugăciunea de cerere, ci rugăciunea de recunoştinţă. (Neale Donald
Walsch)
Smerenia înseamnă să te evaluezi în mod corect. (Charles Spurgeon)
Un om corect cu viaţa nu se minte. (Betty Marcovici)
Coroana literaturii este poezia. (William Somerset Maugham)
Coroana vieţii noastre este această încredere în noi. (Ion Agârbiceanu)
Coroana/ Atunci a adunat David tot poporul şi s-a dus asupra cetăţii Raba, s-a luptat împotriva ei şi a luat-o. Şi a
luat David de pe capul regelui ei coroana, care era de un talant de aur şi cu pietre scumpe, şi a pus-o
pe capul său; a luat şi foarte multă pradă din cetate. (II Regi 12.29, 30)
Bogăţia este o cunună pentru cei înţelepţi; iar coroana color nebuni este nebunia. (Solomon 14.24)
Ca să porţi coroana de om trebuie să ai trei etaje: minte, obraz şi inimă. (Liubiţa Raichici)
Când a venit vremea Esterei, fiica lui Abihail, unchiul lui Mardoheu, care o luase la sine ca fiică, să meargă
la rege, atunci ea nu a cerut nimic, decât numai ceea ce-i zisese Hegai, eunucul regelui, păzitorul femeilor. Ea a aflat trecere înaintea tuturor celor ce o vedeau. Estera a fost luată la regele Artaxerxe şi dusă
în casa lui domnească în luna a zecea, adică în luna Tebet, în al şaptelea an al domniei lui. Şi a iubit regele pe Estera mai mult decât pe toate femeile, şi ea a dobândit bunăvoinţa lui şi trecere mai mult decât toate femeile, şi el a pus coroana domnească pe capul ei şi a făcut-o regină în locul Vastei.
(Estera 2.15-17)
Cea mai scumpă podoabă a capului este coroana caracterului frumos. (Valeria Mahok)
Cele mai înţelepte planuri neîncoranate de succes se numesc nebunii. (Mihai Eminescu)
După aceea l-au adus pe rege şi i-au pus coroana şi podoabele, i-au dat să ţină în mână legea şi l-au făcut
rege; iar ungerea a săvârşit-o Iehoiada preotul şi fiii lui, zicând: "Să trăiască regele!"
(II Paralipomena 23.11)
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Modestia este aceea care poartă adevărata coroană. (Proverb olandez)
Omul, coroana Creaţiei, punctul de întâlnire al spiritului cu materia. 7.4
Şi pentru pus în capetele stâlpilor, a făcut două coroane, turnate din aramă; înălţimea unei coroane era de
cinci coţi şi înălţimea celeilalte coroane de cinci coţi; şi pentru acoperit coroanele care erau în capetele stâlpilor, a făcut el două reţele, lucrate împletit, şnururi în formă de lanţuri: şapte la o coroană şi şapte la cealaltă coroană. Şi, când a făcut stâlpii, a făcut şi două şiruri de rodii de aramă, atârnate împrejur pe marginea reţelelor, ca să împodobească coroana ce era pe vârful stâlpului; la fel a făcut şi
celeilalte coroane de la celălalt stâlp. (III Regi 7.16-18)
Cortul/ Apoi a zis Domnul către Moise: "Ia-ţi mirodenii: stacte, oniha, halvan mirositor şi tămâie curată, din toate
aceeaşi măsură, şi fă din ele, cu ajutorul meşteşugului făcătorilor de aromate, un amestec de tămâiat,
cu adaos de sare, curat şi sfânt; pisează-l mărunt şi-l pune înaintea chivotului legii, în cortul adunării, unde am să Mă arăt ţie. Aceasta va fi pentru voi sfinţenie mare. Tămâie, alcătuită în felul acesta, să nu vă
faceţi pentru voi: sfinţenie să vă fie ea pentru Domnul. Cine îşi va face asemenea amestec, ca să afume
cu el, sufletul acela se va stârpi din poporul său". (Ieşirea 30.34-38)
Apoi ei au dispreţuit pământul cel dorit şi n-au crezut în cuvântul Lui, ci au cârtit în corturile lor şi n-au ascultat glasul Domnului. Atunci El a ridicat mâna Sa asupra lor, ca să-i doboare pe ei în pustiu şi să doboare
sămânţa lor întru neamuri şi să-i risipească pe ei în toate părţile. (Psalmi 105.24-27)
Apoi s-a dus repede în cortul unde era sălaşul Iuditei, dar n-a găsit-o. Şi alergând apoi în mulţime, a strigat:
"O, roabe viclene! O singură femeie evreică a făcut de ocară casa regelui Nabucodonosor. Olofern
zace la pământ, cu capul retezat!" (Iudita 14.17, 18)
Atunci un nor a acoperit cortul adunării şi locaşul s-a umplut de slava Domnului; şi Moise n-a putut să intre
în cortul adunării, pentru că-l cuprinsese pe acesta norul şi slava Domnului umpluse locaşul. În tot timpul
călătoriei fiilor lui Israel, când se ridica norul de pe cort, atunci plecau la drum, iar de nu se ridica norul,
nici ei nu plecau la drum până nu se ridica; pentru că în tot timpul călătoriei, ziua stătea peste cort norul
Domnului, iar noaptea se afla peste el foc, înaintea ochilor întregii case a lui Israel. (Ieşirea 40.34-38)
Căci n-au crezut în Dumnezeu, nici n-au nădăjduit în izbăvirea Lui. Şi a poruncit norilor de deasupra şi uşile
Casa celor fără de lege va fi distrusă, iar cortul celor drepţi va înflori. (Solomon 14.11)
Căci n-au crezut în Dumnezeu, nici n-au nădăjduit în izbăvirea Lui. Şi a poruncit norilor de deasupra şi uşile cerului le-a deschis şi a plouat peste ei mană de mâncare şi pâine cerească le-a dat lor. Pâine îngerească a mâncat omul; bucate le-a trimis lor din destul. Poruncit-a El, din cer, vânt dinspre răsărit şi a
adus cu puterea Lui vânt dinspre miazăzi. Şi a plouat peste ei ca pulberea cărnuri şi ca nisipul mării păsări zburătoare. Şi au căzut în mijlocul taberei lor, împrejurul corturilor lor. Şi au mâncat şi s-au săturat foarte şi pofta lor şi-au împlinit-o. Nimic nu le lipsea din cele ce pofteau şi mâncarea le era încă în
gura lor, când mânia lui Dumnezeu s-a ridicat peste ei şi a ucis pe cei sătui ai lor şi pe cei aleşi ai lui Israel i-a doborât. Cu toate acestea încă au mai păcătuit şi n-au crezut în minunile Lui. (Psalmi 77.26-36)
Căci ştim că, dacă acest cort, locuinţa noastră pământească, se va strica, avem zidire de la Dumnezeu, casă
nefăcută de mână, veşnică, în ceruri. (II Corinteni 5.1)
Dacă mintea ta e furată în vremea rugăciunii, încă n-a cunoscut că se roagă un monah, ci eşti încă un mirean,
care înfrumuseţează cortul din afară. (Evagrie Ponticul)
Întru strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat; Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină; Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui; Cel ce pui norii suirea Ta; Cel
ce umbli peste aripile vânturilor; Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc; Cel ce ai
întemeiat pământul pe întărirea lui şi nu se va clătina în veacul veacului. (Psalmi 103.2-6)
Nu ştiţi voi, oare, n-aţi auzit, nu vi s-a spus oare de la început, n-aţi înţeles voi ce vă învaţă întemeierea lumii?
El stă în scaun deasupra cercului pământului; pe locuitori îi vede ca pe lăcuste; El întinde cerul ca un
văl uşor şi îl desface ca un cort de locuit. (Isaia 40.21, 22)
Pentru aceea sunt înaintea tronului lui Dumnezeu, şi Îi slujesc ziua şi noaptea, în templul Lui, şi Cel ce şade
pe tron îi va adăposti în cortul Său. (Apocalipsa 7.15)
S-a depărtat şi norul de la cort şi iată Mariam s-a făcut albă de lepră, ca zăpada. Şi când s-a uitat Aaron la
Mariam, iată era leproasă. (Numerii 12.10)
Şi a făcut Moise aşa; cum îi poruncise Domnul aşa a făcut. Şi au zis fiii lui Israel către Moise: "Iată murim,
pierim, pierim cu toţii! Tot cel ce se apropie de cortul Domnului moare; nu cumva o să murim cu toţii?"
(Numerii 17.11-13)
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Şi a lăudat stăpânul pe iconomul cel nedrept, căci a lucrat înţelepţeşte. Căci fiii veacului acestuia sunt mai înţelepţi în neamul lor decât fiii luminii. Şi Eu zic vouă: Faceţi-vă prieteni cu bogăţia nedreaptă, ca atunci,
când veţi părăsi viaţa, să vă primească ei în corturile cele veşnice. (Luca 16.8, 9)
Şi a luat Avraam unt, lapte şi viţelul cel gătit şi le-a pus înaintea Lor şi pe când Ei mâncau a stat şi el alături
de Ei sub copac. Şi l-au întrebat Oamenii aceia: -Unde este Sarra, femeia ta?" Iar el, răspunzând, a zis:
"Iată, în cort!" Zis-a Unul: "Iată, la anul pe vremea asta am să vin iar pe la tine şi Sarra, femeia ta, va avea un fiu". Iar Sarra a auzit din uşa cortului, de la spatele lui. Avraam şi Sarra însă erau bătrâni, înaintaţi în vârstă, şi Sarra nu mai era în stare să zămislească. Şi a râs Sarra în sine şi şi-a zis: "Să mai am eu
oare această mângâiere acum, când am îmbătrânit şi când e bătrân şi stăpânul meu?" Atunci a zis Domnul către Avraam: "Pentru ce a râs Sarra în sine şi a zis: "Oare cu adevărat voi naşte, bătrână cum
sunt?" Este oare ceva cu neputinţă la Dumnezeu? La anul pe vremea aceasta am să vin pe la tine şi Sarra va avea un fiu!" Iar a tăgăduit, zicând: "N-am râs", căci se înspăimântase. Acela însă i-a zis: "Ba, ai
râs!" Apoi S-au sculat Oamenii aceia de acolo şi S-au îndreptat spre Sodoma şi Gomora şi s-a dus şi
Avraam cu Ei, ca să-I petreacă. (Facerea 8.8-16)
Şi am văzut cer nou şi pământ nou. Căci cel dintâi şi pământul cel dintâi au trecut; şi marea nu mai este. Şi
am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, pogorându-se din cer de la Dumnezeu, gătită ca o mireasă, împodobită pentru mirele ei. Şi am auzit, din tron, un glas puternic care zicea: Iată, cortul lui Dumnezeu este cu
oamenii şi El va sălăşlui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi însuşi Dumnezeu va fi cu ei. Şi va şterge orice lacrimă din ochii lor şi moarte nu va mai fi; nici plângere, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi, căci cele dintâi
au trecut. (Apocalipsa 21.1-4)
Şi cu aceasta se potrivesc cuvintele proorocilor, precum este scris: "După acestea Mă voi întoarce şi voi ridica iarăşi cortul cel căzut al lui David şi cele distruse ale lui iarăşi le voi zidi şi-l voi îndrepta, ca să-L
caute pe Domnul ceilalţi oameni şi toate neamurile peste care s-a chemat numele Meu asupra lor,
zice Domnul, Cel ce a făcut acestea". (Faptele Apostolilor 15.15-17)
Şi îşi va tunde nazireul la intrarea cortului adunării capul său de nazireu şi va lua părul capului său de nazireu
şi-l va pune pe focul cel de sub jertfa de împăcare. (Numerii 6.18)
Şi şi-a pus întunericul acoperământ, împrejurul Lui cortul Lui, apă întunecoasă în norii văzduhului.
(Psalmi 17.13)
Tot aurul întrebuinţat la cort şi la toate lucrurile lui a fost douăzeci şi nouă de talanţi şi şapte sute treizeci sicli
de aur, ce s-au adus în dar, socotit după siclul sfânt. (Ieşirea 38.24)
Corupţia este schimbarea zilnică a legilor. (Lothar Schmid)
Corupţia este un cancer; un cancer care roade încrederea cetăţenilor în democraţie, diminuează instinctul pentru inovare şi creativitate. (Joe Biden)
Corupţia nu răzbeşte mai bine decât cinstea. În mâna-ţi dreaptă poartă blânda pace, ca să impui invidiei tăcere.
(William Shakespeare)
Corupţia/ Au fost cazuri în care rugăciunea pentru vrăjmaşi i-a îndreptat mai repede, pentru alţii a durat mai mult.
Dumnezeu îndreaptă oamenii şi îi schimbă în bine, adesea şi prin binefaceri nemeritate, cum a fost de
pildă Zaheu Vameşul, care a asuprit multă lume, era lacom de bani, era corupt, era răpitor, asuprea
pe oameni ca să se îmbogăţească. Dar când Mâtuitorul Iisus Hristos S-a autoinvitat în casa lui, el a
fost surprins, pentru că toată lumea îl blama. Mântuitorul însă a zis: “Astăzi vreau să fiu în casa ta.”
Şi onoarea aceasta nemeritată şi neaşteptată l-a schimbat, l-a tulbarat şi în acelaşi timp i-a dat speranţă şi a zis: Doamne, împart, jumătate din averea mea o dau săracilor iar celor pe care i-am nedreptăţit
le dau înapoi împătrit. Aceasta este o schimbare a unui om rău, pentru un bine care i s-a făcut,
dar pe care nu-l merita. ... (Patriarhul Daniel)
Desenul corupe raţionamentul. (Poetul Ion Barbu)
In vest, se numeşte lobby, în est, corupţie. (Alex Dospian)
Mita este mama Corupţiei. (Mihai Cucereavii)
Omul cinstit rămâne drept, incoruptibil, în orice împrejurare. (Augustin Păunoiu)
Omul este bun de la natură, dar societatea este aceea care îl corupe. (Jean-Jacques Rousseau)
Paradox: Demnitari cu demnităţi corupte pun în genunchi demnitatea naţiei. (Vasile Ponea)
Prea multă libertate ne corupe. (Terenţiu)
Primul semn al corupţiei moravurilor este izgonirea adevărului. (Michel de Mntagne)
Primul semn al corupţiei, într-o societate care este încă în viaţă, este acela că scopul scuză mijloacele.
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(Georges Bernanos)
Singura cale de a scăpa de efectul coruptibil al laudelor este să continui să lucrezi. (Albert Einstein)
Toate problemele din lume – exploatarea copiilor, corupţia – sunt simptome ale unei maladii spirituale:
lipsa de comunicare. (Tenzin Gyatso)
Un popor care alege politicieni corupţi, impostori, hoţi şi trădători, nu este victimă, ci complice.
(George Orwel)
Crearea/ A cunoaşte Esenţa Divină – acesta este cel mai înalt ţel al sufletului trimis de Creator pe Pământ!
(Pitagora)
A uita este marele secret al firilor tari şi creatoare, a uita asemenea naturii care nu-şi cunoaşte trecutul,
care reîncepe neîncetat tainele zămislirilor ei neobosite. (Honoré de Balzac)
Acolo unde ia sfârşit creatura, începe Fiinţa luiDumnezeu. Tot ceea ce Dumnezeu pretinde în mod expres,
este să ieşi din tine însuţi, în măsura în care eşti creatură, şi să-L laşi pe Dumnezeu să fie Dumnezeu
în tine. (Meister Eckhart)
Algebra este instrumentul intelectual care a fost creat pentru redarea clară a aspectelor cantitative ale lumii.
(Alfred North Whitehead)
Ba, ceea ce ar fi şi mai grav, însăşi crearea omului şi înzestrarea lui cu toate darurile s-ar dovedi fără de
nici un rost. Însă, fiindcă nici toate aceste lucrări ale lui Dumnezeu şi nici toate aceste daruri care provin
de la El nu pot fi socotite zadarnice şi fără rost, atunci în chip necesar trebuie legată de dăinuirea veşnică a sufletului şi prelungirea vieţii trupeşti, precum şi corolarul ei firesc, învierea. (Atenagora Atenianul,
filosof creştin din secolul al doilea)
Binele poate lua forma Răului, dar tot Bine rămâne şi face parte din planul creat de El pentru omenire.
(Paulo Coelho)
Bolta înstelată şi conştiinţa morală mă fac să cred că este un Creator al lumii. (Immanuel Kant)
Care este justificarea minciunii? Eu să apar cel mai tare, mai bun, mai des (?) Toate acestea enumerate
şi alte multe adăugate, izvorăsc din eul nostru, din egoul nostru: eu să fiu, eu să fac, eu să am,
eu sunt ceea ce sunt. El este izvorul tuturor neajunsurilor din om. ….. El este creat şi dăruit nouă
de Dumnezeu, ca cel mai mare şi de preţ dar. Prin el purtăm chipul lui Dumnezeu ….. Omul trebuie să crească, să cerceteze în, şi prin Dumnezeu care l-a creat. Acceptând ispita, Adam s-a rupt
de Dumnezeu şi a rămas numai la sine, şi în el s-a infiltrat satana, denaturând eul lui prin mândrie
şi provocând apoi ura, minciuna, crima şi toate celelalte. 8.9
Căci nu vreau să cert totdeauna şi să stărui în mânie, căci înaintea Mea ar cădea în nesimţire duhul şi sufletele pe care le-am creat. (Isaia 57.16)
Când privesc cerurile, lucrul mâinilor Tale, luna şi stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic: Ce este omul
că-ţi aminteşti de el? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el? Micşoratu-l-ai pe dânsul cu puţin faţă de
îngeri, cu mărire şi cu cinste l-ai încununat pe el. Pusu-l-ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate
le-ai supus sub picioarele lui. (Psalmi 8.3-6)
Ce este mai rău între lucrurile create, decât ochiul viclean? Pentru aceea la toate câte vede lăcrimează.
(Ecclesiasticul 31.15)
Cel mai bun mod de a crea o idee de calitate înaltă este să creezi o mare cantitate de idei. (Joey Reiman)
Cel slab aşteaptă o şansă, pe când cel puternic creează şansa. (Anchee Min)
Corupţia este un cancer; un cancer care roade încrederea cetăţenilor în democraţie, diminuează instinctul
pentru inovare şi creativitate. (Joe Biden)
Creativitatea este distracţia inteligenţei. (Albert Einstein)
Creativitatea este o extensie naturală a entuziasmului nostru. (Earl Nightingale)
Creativitatea este un drog fără de care nu se poate trăi. (Cecil B. DeMille)
Creativitatea este un proces de învăţare aparte, la care elevul şi profesorul sunt una şi aceeaşi persoană.
(Arthur Koestler)
Creativitatea înseamnă a lua elemente cunoscute şi a le asambla în moduri unice. (Jacque Fresco)
Creativitatea înseamnă pur şi simplu conectarea unor lucruri. (Steve Jobs)
Creativitatea înseamnă să vezi ceva ce încă nu există. Trebuie să afli cum s-o transpui în realitate şi astfel
să devii un partener cu Dumnezeu. (Michele Shea)
Creativitatea înseamnă străpungerea lumescului pentru a găsi minunatul. (Bill Moyers)
Creativitatea necesită curajul de a renunţa la certitudini. (Erich Fromm)
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Creativitatea nu este o evadare din disciplină, este o evadare însoţită de disciplină. (Jerry Hirschberg)
Creativitatea nu înseamnă să găseşti un lucru, ci să faci ceva din el după ce l-ai găsit.
(James Russell Lowell)
Cu cât creşti şi devii mai mare şi mai important prin creaţiile tale, cu atât îi priveşti cu mai mult respect şi
cu mai mare smerenie pe creatorii dinaintea ta. La vârsta voastră (a studenţilor cărora le vorbea),
ziceam: Eu. Eu eram cel mai mare. Când am împlinit vârsta de 25 de ani, am început să zic:
Eu şi Mozart. Astăzi, pot să spun doar: Mozart. (Charles François Gounod)
Cu siguranţă Dumnezeu nu a creat fiinţa umană să trăiască o zi! Nu, nu, omul a fost creat pentru
eternitate. (Abraham Lincoln)
Dacă cunoaşterea creează probleme, nu ignoranţa va duce la rezolvarea acestora. (Isaac Asimov)
Dacă nu eşti pregătit să greşeşti, nu vei scoate niciodată nimic original. (Ken Robinson)
Divinitatea nu glumeşte! Universul nu a fost creat în glumă, ci cu mare seriozitate de către o Putere care
este fără măsură de tainică, sfântă şi primitoare. (Annie Dillard)
Dumnezeu a creat lumea din nimic. Minunat, vei spune. Fii sigur că e aşa, dar face lucruri şi mai minunate:
face sfinţi din păcătoşi. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Dumnezeu nu l-a creat pe om muritor, şi nici nemuritor. Dumnezeu l-a creat capabil şi de una şi de alta,
în funcţie de libera lui alegere. (Sfântul Teolit al Antiohiei)
Elanul creator nu cunoaşte piedici. (Nicolae Titulescu)
Esenţa Creaţiei este una singură, iar această esenţă se numeşte Dragoste. (Paulo Coelho)
Este minunat când te vizitează inspiraţia, însă scriitorul trebuie să ştie să acţioneze şi în restul timpului.
(Leonard Bernstein)
Este un lucru destul de dureros să te uiţi la propiile necazuri şi să ştii că tu ţi le-ai creat. (Sofocle)
Fericirea nu stă în bani; stă în bucuria realizărilor, în emoţia efortului creativ. (Franklin D. Roosevelt)
Geometria va atrage sufletul spre adevăr şi va crea spiritul filosofiei. (Platon)
Ideile sunt rădăcinile creaţiei. (Ernest Dimnet)
Imaginaţia creează realitatea. (Richard Wagner)
Imaginaţia este primul pas în procesul creativ. (Herbert Harris)
Inginerilor le place să rezolve probleme. Dacă nu au o problemă la îndemână, o creează. (Scott Adams)
Inteligenţa este cel mai greu şi cel mai înalt produs al naturii, creaţiunea cea mai rară şi cea mai preţioasă din câte există pe lume. (Arthur Schopenhauer)
Iubirea este singurul lucru care activează inteligenţa şi creativitatea, care ne purifică şi ne eliberează.
(Paulo Coelho)
În ortodoxie, clipa nu este doar un pas spre moarte, ca în filosofia lui Heidegger, ci clipa oferă şi posibilitatea valorificării potenţelor umane creatoare, nealterate de păcat. (Patriarhul Daniel)
În timp ce lumea secularizată de azi nu se mai roagă lui Dumnezeu, ci este dominată de un spirit de nemulţumire, euharistia bisericii, ca taină a recunoştinţei faţă de Dumnezeu, Creatorul şi Mântuitorul lumii, ne
oferă pace sfântă şi bucurie profundă, izvorâte din rugăciune smerită şi fierbinte. Din păcate, omul secularizat a pierdut pacea şi bucuria sufletului, tocmai pentru că a pierdut practica rugăciunii, ca respiraţie a
sufletului în prezenţa harică a iubirii milostive a lui Dumnezeu. (Patriarhul Daniel)
Lenea este creativă: progresul este realizat de către oamenii leneşi care caută căi mai uşoare pentru a
realiza lucrurile. (Robert Heinlein)
Mintea intuitivă este un dar de la Dumnezeu, iar mintea raţională este servitorul fidel al acesteia. Noi am
creat o societate care onorează servitorul şi a uitat darul. (Albert Einstein)
Mintea omului, fiind creată după chipul lui Dumnezeu, este lumină, deci are în ea lumină. (Sfântul
Grigorie Palama 2.7)
Misterul este esenţa creativităţii. Misterul, şi surpriza. (Julia Cameron)
Nu poţi epuiza creativitatea. Cu cât mai mult foloseşti, cu atât mai multă ai. (Maya Angelou)
O viaţă este şansa ta de a exprima Sinele în cel mai palpitant şi creativ mod cu putinţă. (Richard Bach)
Oare nu este un singur părinte pentru noi toţi? Nu ne-a creat oare pe noi un singur Dumnezeu? Pentru ce
suntem vicleni unul faţă de altul, ca să pângărim legământul părinţilor noştri? (Maleahi 2.10)
Omul a fost creat pentru a se uni cu Dumnezeu. 8.15
Omul nu este creat doar pentru a îngriji şi conduce lumea, ci şi pentru a o transfigura, pentru a o transforma în lumină şi a o aduce ca ofrandă de mulţumire Creatorului. 6.3
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Omul, centrul şi sinteza creaţiei lui Dumnezeu. 6.3
Omul, coroana Creaţiei, punctul de întâlnire al spiritului cu materia. 7.4
Ordinea care domneşte în lucrurile materiale arată în mod suficient că au fost create de o voinţă plină de
inteligenţă. (Isaac Newton)
Pe toţi acei care poartă numele Meu şi pentru slava Mea i-am creat, i-am zidit şi i-am pregătit!
(Isaia 43.7)
Pentru a ne dovedi faptul că noi trebuie să primim cu mai multă plăcere îndrumările decât să răspundem
în grabă, Creatorul ne-a dat două urechi şi numai o singură limbă. (Plutarh)
Prin intermediul imaginaţiei creatoare, mintea comunică direct cu Inteligenţa Universală. (Herbert Harris)
Procesul creativ are nevoie de haos înainte ca să apară forma. (Marilyn Ferguson)
Psihicul are două părţi: conştientul şi inconştientul. Sinele este centrul inconştientului; Eul este centrul conştientului. Cu aducerea inconştientului în conştient, Sinele este mărit, iar Eul redus. Reducerea Eului
este un lucru bun, deoarece mai puţine dorinţe sunt create şi activate, permiţând seninătatea.
(Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)
Rugăciunea utilizează gândurile, puterea mentală şi inteligenţa creatoare de care dispunem împreună cu
Inteligenţa Infinită a Spiritului Suprem. (Herbert Harris)
Satana este una din făpturile îndurerate ale creaţiei. 9.11
Să complici ce este simplu este banal; să redai simplu ce este complicat, grozav de simplu – asta – este
creativitate. (Charles Mingus)
Secretul creativităţii stă în a şti cum să-ţi ascunzi sursele. (Albert Einstein)
Sfântul Vasile cel Mare îmbrăţişa pe cei leproşi, care erau găzduiţi în aşezămâtul creat de el, într-un
spital special pentru leproşi, fără să aibă teamă că lepra se va muta la el, adică se va îmbolnăvi
şi el de lepră. (Patriarhul Daniel)
Sufletul omului, în autoconştiinţa lui şi în unicitatea lui, nu e produsul evoluţiei, ci e operă divină.
(John Eccles, laureat al Premiului Nobel în 1963, autorul cărţii Evoluţia creierului şi crearea
conştiinţei, citat de părintele Constantin Galeriu)
Şi acum aşa zice Domnul, Ziditorul tău, Iacove, şi Creatorul tău, Israele: "Nu te teme, căci Eu te-am
răscumpărat şi te-am chemat pe nume, al Meu eşti! (Isaia 43.1)
Talentul este muncă, geniul e creaţie. (Robert Schumann)
Toţi am fost creaţi capabili să dobândim virtutea, dar prin învăţătură şi exerciţiu unul se apropie mai mult
de ea, altul mai puţin . De aceea unii ajung până la o virtute desăvârşită, alţii ajung până la o oarecare
virtute, iar alţii, pentru că nu şi-au dat niciun interes, deşi prin firea lor erau în stare, s-au îndreptat
spre fapte contrarii. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Un om creativ este motivat de dorinţa de a realiza ceva, şi nu de dorinţa de a-i învinge pe ceilalţi.
(Ayn Rand)
Credinţa 7.15
Credinţa în Dumnezeu 7.11
Credinţă, raţiune, simţuri 11.18
Creierul este o lume care constă dintr-un număr de constante neexplorate şi mari întinderi de teritorii necunoscute.
(Santiago Ramon y Cajal)
Creierul/ Experienţa este hrană pentru creier. (Bill Watterson)
Invenţia este o combinaţie de creiere şi materiale. Cu cât foloseşti mai mult creierul, cu atât ai nevoie de
mai puţin material. (Charles F. Kettering)
Lacrimile vin din suflet; şi nu din creier. (Leonardo da Vinci)
Memoria pune în mişcare creierul şi acesta din urmă sufletul. (Voltaire)
Mintea are şi un organ de care se foloseşte, creierul. 2.1
Mintea este o formă de energie a inimii care lucrează cu creierul. (Sfântul Ioan Casian)
Politicianul este vulpe flămândă, în opoziţie, şi urs obez, la putere; suc gastric sau grăsime la creieri.
(Petre Pandrea)
Pot dărui creierilor mei altceva mai bun decât alcool. Băutura este pentru creier ceea ce este nisipul
pentru rulmenţii unei maşinării. (Thomas Alva Edison)
Sufletul omului, în autoconştiinţa lui şi în unicitatea lui, nu e produsul evoluţiei, ci e operă divină.
(John Eccles, laureat al Premiului Nobel în 1963, autorul cărţii Evoluţia creierului şi crearea

425/782
conştiinţei, citat de părintele Constantin Galeriu)
Creştin sunt, lasă-mă la mama mea! (Sfântul Mucenic Chiric, în vârstă de trei ani. Dregătorul l-a aruncat pe treptele
tronului său, s-a lovit la cap şi a murit. Sfânta Muceniţă Iulita, mama pruncului, a fost decapitată)
Creştin/ A fi creştin 4.15, 5.5, 5.9, 8.4, 9.7
A fi creştin înseamnă a coborî Absolutul la nivel cotidian. (Petre Ţuţea)
A fi sfânt este datoria oricărui creştin, a fiecărui om. (Papa Benedict-XVI)
Botezul lui Ioan era îndepărtarea de păcat. Botezul creştin este unire cu Dumnezeu.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Centrul gravitaţional al fiecărui creştin este iubirea. 8.4
Cine cunoaşte numai teoretic adevărul Evangheliei, poate să fie un savant, dar nu un creştin.
(Nichifor Crainic)
Credinţa creştină poartă în sine o concepţie de viaţă spirituală, morală, un egos creştin. 9.23
Creştinii sunt chemaţi să creadă în nebunia crucii. 6.8
Creştini suntem şi un Dumnezeu avem Care este în ceruri, pe Acela Îl cinstim, iar idolilor nu jerfim. (Sfinţii
Mucenici Dionisie Areopagitul şi însoţitorii săi: Luchian episcopul; Rustic preotul şi Elefterie diaconul.
Pentru aceasta li s-au tăiat lor capetele.)
Creştinismul nu este o religie sau o filosofie, ci o relaţie şi un mod de viaţă. (Rick Warren)
Creştinismul nu ne oferă un mijloc miraculos de a scăpa de suferinţă, ci ne pune la îndemână miraculosul
mijloc de a o îndura. (Părintele Nicolae Steinhardt)
Creştinul n-are stăpânire asupra lui însuşi, dar are timp liber pentru Dumnezeu. (Sfântul Ignatie Teoforul)
Crezi tu, rege Agripa, în prooroci? Ştiu că crezi. Iar Agripa a zis către Pavel: Cu puţin de nu mă îndupleci
să mă fac şi eu creştin! (Faptele Apostolilor 26.27, 28)
Cum îţi este viaţa, aşa îţi este şi credinţa. 7.11
Dacă tu, creştin fiind, nu vezi minunile lui Dumnezeu, înseamnă că nu eşti creştin cu adevărat.
(Sfântul Simeon Noul Teolog)
Dacă voi vă temeţi a încălca porunca împăratului, cu atât mai mult ne temem noi, creştinii, să călcăm poruncii lui Dumnezeu, ca să nu cădem în chinurile veşnice gătite celor ce se leapădă de El. (Sfântul Mucenic
Proclu, chinuit, răstignit şi săgetat)
De ai primit a fi creştin, sârguieşte-te să te faci asemenea cu Dumnezeu, îmbracă-te în Hristos.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Desăvârşirea creştină. 1.8
Doar binele e cartea de indentitate a fiecărui creştin. (Părintele Dumitru Păduraru)
Este primejdioasă şi vrednică de compătimire, starea creştinului care nu se poate ruga. 3.6
Fiii mei, fiţi curajoşi, am pierdut tot ce-am avut în această lume, cel puţin să ne mântuim sufletul şi să ne
spălăm păcatele cu sângele nostru. (Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu, decapitat împreună
cu cei patru fii ai săi şi cu sfetnicul Ianache pentru că nu s-au lepădat de credinţa creştină.)
Iar de suferă ca creştin, să nu se ruşineze, ci să preamărească pe Dumnezeu, pentru numele acesta.
(II Petru 4.16)
Idealul perfecţiunii religioase este un ideal al tuturor creştinilor. 1.8
Înţelepciunea creştinului stă în semnele smereniei din sufletul lui. 9.14
„La un moment dat, Dumnezeu a venit să mă caute, iar eu L-am primit. Am pus în paranteză tot ce ştiam
despre religii şi I-am încredinţat existenţa mea. Am hotărât să devin creştin, dar creştin-ortodox,
influenţat de Lossky şi de Părinţi, pe care acesta îi preda cu o mare claritate“, mărturisea adesea
Olivier Clément studenţilor, prietenilor sau jurnaliştilor, dar fără să omită trecutul său.
(Ziarul Lumina din 23.12.2014)
Luaţi unui creştin frica de iad şi îi luaţi credinţa. (Denis Diderot)
Lumea creştină are ca simbol un instrument de tortură, crucea. (Arthur Schopenhauer)
Mărturisirea credinţei creştine. 4.15
Nimeni nu poate predica creştinismul, înainte de a deveni asemenea lui Hristos. Când voi, europenii, veţi fi
astfel, nu veţi mai propovădui creştinismul, ci dragostea lui Dumnezeu, pe care ne-o descoperă Hristos.
(Mahatma Ganhi)
Ocultarea cu bună ştiinţă sau din ignoranţă a acestei dimensiuni a creştinismului, duce la o diluare a acestuia şi la transformarea sa dintr-un mod de viaţă, într-o simplă ideologie. 8.20
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Orice creştin trebuie să găsească un loc în inima sa, atât pentru tristeţea răstignirii, dar şi pentru speranţa şi
bucuria învierii. (Părintele Dumitru Păduraru)
Oricine împlineşte o activitate în folosul comunităţii creştine săvârşeşte o liturghie. (Sfântul Teodor Studitul)
Oriunde este iubit Hristos, eu mă simt în mijlocul fraţilor mei. În Hristos, toţi sunt una şi vorbesc aceeaşi limbă. (Sunt cuvintele unui vestit hindus convertit la creştinism, în secolul trecut, pe numele său Sadhu
Sundar Singh)
Paradoxal, astăzi, când confortul şi siguranţa au devenit valori concrete, Europa este gata să nu recunoască rădăcinile sale creştine, că de o viaţă creştină nici nu mai poate fi vorba. 7.7
Postul face parte din modelul de a fi creştin. 10.10
Primii creştini au înţeles că, pentru a deveni Templu al Duhului Sfânt, trebuie să se înalţe la Cer, acolo unde S-a înălţat şi Hristos. Ei au mai înţeles că această înălţare este condiţia însăşi a misiunii lor în lume,
a slujirii de către ei a lumii. Pentru că acolo – în cer – ei erau cufundaţi în viaţa cea nouă a Împărăţiei;
şi atunci când, după această <<Liturghie a înălţării >>, ei se reîntorceau în lume, feţele lor reflectau lumina, << bucuria şi pacea>> acelei Împărăţii, şi erau cu adevărat martori ai ei.
(Teologul Alexander Schmemann)
Rugăciunea este esenţa vieţii unui creştin. 1.7
Sângele martirilor a devenit sămânţa creştinilor. (Tertulian)
Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina a adus la creştinism 150 de filosofi păgâni şi pe Porfirie Stratilat împreună cu 200 de ostaşi. Toţi au primit moarte mucenicească. În calendarul creştin-ortodox
sunt prăznuiţi pe 25 noiembrie.
Slavă lui Dumnezeu că numai 17 creştini am aflat când am venit aici episcop, iar acum, când merg la Domnul, atâţea necredincioşi rămân câţi credincioşi am aflat întâi. (Sfântul Grigorie Taumaturgul, episcopul Neocezareei, ucenicul marelui scriitor bisericesc Origen)
Stejarul de nu va fi clătinat de vânturi, nici nu va creşte, nici rădăcina nu va slobozi. Aşa şi creştinul, de nu
va pătimi şi nu va răbda, nu poate fi ostaş al lui Hristos. (Patericul)
Suntem creştini şi nu se cade nouă a veni la ospeţe păgâneşti. (Sfinţii Martiri Trofim şi Savatie, care au
refuzat să participe la praznicul zeului Apolo. Sfântul Savatie a murit în urma torturii, iar Sfântul
Trofim a fost întemniţat, torturat şi ulterior decapitat.)
Şi aflându-l, l-a adus la Antiohia. Şi au stat acolo un an întreg, adunându-se în biserică şi învăţând mult popor. Şi în Antiohia, întâia oară, ucenicii s-au numit creştini. (Faptele Apostolilor 11.26)
Trebuie să avem un stat cât mai creştin. (Dumitru Stăniloae)
Trebuie să fii creştin, nu pentru a cunoaşte cele cereşti sau cele pământeşti, ci pentru că fiecare om este
dator cu o moarte. (Ivan Turgheniev)
Vreau să mor creştin! (Sfântul Martir Matei Brâncoveanu, înainte de a fi decapitat. Era fiul cel mai mic al
Sfântului Martir Constantin Vodă Brâncoveanu)
Zis-a Avva Grigorie: De la creştin aceste trei lucruri le cere Dumnezeu: credinţa de la suflet, adevărul de
la limbă şi curăţenia de la trup.
Crezul, rostire solemnă, … 12.11
Crezul, simbolul credinţei 12.7, 12.11
Crezul/ 1. Cred (credem, în orginalul din 381) într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pămâtului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
2. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte
de toţi vecii; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut nu făcut,
Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut;
3. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul
Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om;
4. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat;
5. Si a înviat a treia zi, după Scripturi;
6. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a drepta Tatălui;
7. Şi iarăşi va să vină, cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit;
8. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de-viaţă-Făcătorul, Care din Tatăl purcede; Cela ce împreună cu Tatăl şi cu
Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci;
9. Într-una sfântă, sobornicească apostolică Biserică;
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10. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor;
11. Aştept învierea morţilor;
12. Şi viaţa lumii ce va să vină. Amin.
[Simbolul Credinţei, adică Crezul sinoadelor de la Niceea în 325, convocat de împăratul Constantin, şi
cel din Constantinopol (azi Istanbul în Turcia) în 381, convocat de împăratul Teodosie, a fost recunoscut de Sinodul ecumenic din Calcedon (451) ca o expresie autentică a credinţei Bisericii universale]
Criteriul/ Certitudinea este criteriul adevărului. (Baruch Spinoza)
Două sunt criteriile care arată dacă ţinta pe care o urmărim este un lucru bun şi cinstit, şi anume: la timp
şi cu măsură. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Un alt criteriu al spiritualităţii autentice este înţeleapta raportare a omului la cruce. E vorba desigur de crucea ca atitudine existenţială în faţa necazului şi a suferinţei. Viaţa spirituală include înţelegerea spirituală a
crucii, care inevitabil e întâlnită în viaţă. Să ai un raport echilibrat cu crucea e într-adevăr o artă spirituală.
(Teologul catolic Marko Rupnik)
Crucea este făcută din slăbiciunile şi înfrângerile noastre, însă chemarea este clară: Să ne iubim crucea! Poate că
acesta să fie actul cel mai dificil, să te accepţi aşa cum eşti. (Teologul Paul Evdochimov)
Crucea este poarta tainelor. (Sfântul Isaac Sirul)
Crucea este puterea lui Hristos care, asumată de noi, poate transforma lumea în paradis.
(Părintele Dumintru Stăniloae)
Crucea este taina tainelor. (Sfântul Isaac Sirul)
Crucea pe care o facem, e o scurtă rugăciune. (Părintele Dumitru Stăniloae)
Crucea/ A-şi lua crucea înseamnă a se lepăda de lume, pentru Dumnezeu. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
Asumarea suferinţei reprezintă jertfă şi cruce. (Părintele Constantin Coman)
Calea către Paradis are doar lărgimea unei persoane şi înăţimea unei cruci (Vladimir Ghika)
Calea lui Hristos este Crucea de fiecare zi. Nimeni nu s-a urcat vreodată la cer prin comoditate.
(Sfântul Isaac Sirul)
Căci Hristos nu m-a trimis ca să botez, ci să binevestesc, dar nu cu înţelepciunea cuvântului, ca să nu rămână zadarnică crucea lui Hristos. Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar
pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. (I Corinteni 1.17, 18)
Când te afli în lărgime să nu te bucuri şi când te afli în necazuri să nu te întristezi şi să nu le socoteşti pe
acestea ca străine de calea lui Dumnezeu, căci pe calea Lui se umblă din veac şi din neam în neam,
prin cruce şi moarte. (Sfântul Isaac Sirul)
Ci S-a deşertat pe Sine, chip de rob luând, făcându-Se asemenea oamenilor, şi la înfăţişare aflându-Se ca
un om, S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, şi încă moarte pe cruce.
(Filipeni 2.7, 8)
Cine fuge de Cruce fuge de Dumnezeu. (Sfântul Teoder Studitul)
Creştinii sunt chemaţi să creadă în nebunia crucii. 6.8
Cu ajutorul lui Dumnezeu, să duceţi până la capăt crucea căsătoriei. (Părintele Paisie Olaru)
Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi
şi să-Mi urmeze Mie. (Luca 9.23)
Din multe documente ale monahismului din primele veacuri se vede că monahii stăteau la rugăciune, în singurătatea chiliei, cu mâinile ridicate. Astfel se rugau cuvioşii Pahomie cel Mare, Sisoe cel Mare; probabil astfel se rugau foarte mult; aşa ne sfătuieşte să ne rugăm Sfântul Ioan Scărarul. O asemenea poziţie a
trupului ajută şi sufletul să ajungă într-o astfel de stare; să se înalţe spre cele de sus. Însă trebuie să ne
ferim să întindem mâinile prea tare şi să le ridică cât mai sus, ca să nu ajungem în stare de fierbinţeală şi
de extaz, de la care este numai un pas până la înşelare de sine şi amăgire drăcească. Mâinile trebuie întinse moderat, ca duhul să rămână în linişte, smerenie şi umilinţă; trebuie să dăm trupului poziţia celui
atârnat pe cruce, iar nu poziţia celui ce zboară spre cer. Capul să fie plecat în jos, iar mâinile ridicate.
(Din cartea “Tâlcuiri la Patericul egiptean”, pagina 31, a Sfântului Ignatie Briancianinov)
Este o cruce destul de grea pentru părinţi să fie modele pentru copii. (Sfinţii Părinţi)
Fiecare faptă bună este o cruce. (Sfântul Marcu Ascetul)
Hoţul, până când şi raiul l-a furat. (Sfântul Ioan Gură de Aur, despre tâlharul de pe cruce care s-a pocăit)
Hristos, regele lui Israel, să Se coboare de pe cruce, ca să vedem şi să credem. Şi cei împreună răstigniţi
cu El Îl ocărau. (Marcu 15.32)
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Iar Iisus, privind la el cu dragoste, i-a zis: Un lucru îţi mai lipseşte: Mergi, vinde tot ce ai, dă săracilor şi vei
avea comoară în cer; şi apoi, luând crucea, vino şi urmează Mie. (Marcu 10.21)
Iar trecătorii Îl huleau, clătinându-şi capetele, şi zicând: Tu, Cel ce dărâmi templul şi în trei zile îl zideşti, mântuieşte-Te pe Tine Însuţi! Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te de pe cruce! (Matei 27.39, 40)
La răscruce de viaţă nu există indicatoare. (Charlie Chaplin)
Lepădarea de sine, asumarea crucii şi urmarea lui Hristos. 10.7
Lepădarea de sine, cea mai grea cruce. 9.7
Luarea crucii 2.5, 8.9, 10.2, 10.17
Lumea creştină are ca simbol un instrument de tortură, crucea. (Arthur Schopenhauer)
Mântuitorul a ales crucea pentru că astfel se moare cu mâinile întinse. El S-a sfârşit îmbrăţişându-ne.
(Sfântul Atanasie cel Mare)
Mântuitorul a suferit pentru ca să împace prin sângele crucii, cele din cer şi cele de pe pământ.
(Sfântul Chiril al Ierusalimului)
Nimeni să nu se ruşineze de cruce, simbolul sfânt al mântuirii noastre, capul bunătăţilor pentru care trăim
şi pentru care suntem. Ca pe o cunună, aşa să purtăm crucea lui Hristos. Prin cruce se săvârşesc
toate cele ale noastre. Dacă trebuie să te naşti din nou, crucea este alături. Dacă trebuie să te hrăneşti cu hrana cea tainică, dacă trebuie să te hirotoneşti, dacă trebuie să faci orice, pretutindeni este
alături de noi crucea, semnul biruinţei. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Pe Cruce, s-au unit Dumnezeirea cu omenirea. (Părintele Nicolae Steinhardt)
Purtarea crucii 11.3
Semnul crucii, mărturisirea credinţei. 8.7
Semnul crucii/ Îţi faci semnul crucii, să-l faci corect, nu repezit, schilodit, aşa ca să nu se ştie ce înseamnă,
ci un semn al crucii adevărat, lent, mare, de la frunte la piept, de la un umăr la celălalt.
Concentrează-te bine, adună-ţi toate gândurile şi întreaga ta persoană în acest semn.
Simţi cum te cuprinde în întregime? De ce? Este semnul Universului şi este semnul
mântuirii. Pe cruce Domnul nostru Iisus Hristos i-a mântuit pe oameni. El îl sfinţeşte pe
om în întregime până la cea din urmă fibră a fiinţei sale. De aceea facem semnul crucii
înainte de rugăciune, ca să ne ordoneze şi să ne adune, să ne cuprindă gândurile şi inima
şi voinţa în Dumnezeu. După rugăciune, ca să rămână în noi ceea ce ne-a dăruit
Dumnezeu, ca să ne apere de primejdii. (Romano Guardini, 8.7)
Mai bine o cruce dreaptă într-o zi, decât zece strâmbe într-un minut. (Sfântul Vasile
cel Mare)
Sfânta Cruce este măsura paşilor pe care-i facem noi spre veşnicia lui Dumnezeu. (Părintele Dumitru
Păduraru)
Sfânta Cruce pecetluieşte întregul univers. La sfârşitul veacurilor această pecetluire se va arăta în deplinătatea ei. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine. (Matei 10.38)
Şi cel ce nu-şi poartă crucea sa şi nu vine după Mine nu poate să fie ucenicul Meu. Că cine dintre voi
vrând să zidească un turn nu stă mai întâi şi-şi face socoteala cheltuielii, dacă are cu ce să-l isprăvească?
(Luca 14.27, 28)
Un alt criteriu al spiritualităţii autentice este înţeleapta raportare a omului la cruce. E vorba desigur de
crucea ca atitudine existenţială în faţa necazului şi a suferinţei. Viaţa spirituală include înţelegerea
spirituală a crucii, care inevitabil e întâlnită în viaţă. Să ai un raport echilibrat cu crucea e într-adevăr o
artă spirituală. Înseamnă să nu o cauţi, să nu te lauzi cu ea, să nu te pedepseşti prin cruce, să nu faci pe
eroul ajutâdu-i cu orice preţ pe ceilalţi să şi-o poarte pe a lor. Din confruntările cu crucea apar atâtea
comportamente ce indică o spiritualitate tulbure, de-a dreptul nesănătosă. Se poate crede că omul este
obligat, pentru a atinge sfinţenia, să aleagă în viaţă calea cea mai marcată de cruce. Se poate crede că
putem să fim mai dom al lui Hristos căutând suferinţa, dar astfel cădem în orgoliu spiritual.
Înţelepciunea crucii în schimb înseamnă să primeşti zidirea pe care ţi-o dă duhul şi să fii conştient că
prin acea iubire se intră în logica pascală, deoarece acela care iubeşte, suferă. Cine se expune iubirii şi
în iubire îşi scrie istoria propriei existenţe, intră inevitabil în cruce. Înţelepciunea crucii e logica
răsturnată a lumii. Iubirea dă forţa de a sacrifica propria legătură cu ceea ce posezi, îţi dă puterea de a
dărui totul. Tot ceea ce e dăruit rămâne pentru totdeauna. Deci, logica crucii e logica iubirii. A avea un
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raport înţelept cu crucea înseamnă a avea capacitatea să jertfeşti liber din ceea ce ai pentru a dărui.
Şi când eşti dispus să jerfeşti, orice necaz ţi s-ar întâmpla nu provoacă disperare şi cârteală, ci te ajută
să rămâi senin şi lucid, o stare necesară pentru a reuşi şi s-o iei totdeauna de la capăt.
(Teologul catolic Marko Rupnik)
Unde este crucea, de acolo fuge răutăciosul satana, ca un neputincios. (Avva Dorotei)
Unde se face semnul crucii, răutatea nu mai are nicio putere. (Sfântul Atanasie cel Mare)
Urmează pe Hristos nu numai la înviere, ci şi la purtarea crucii. (Patericul Egiptean)
Vai de aceia care portă crucea şi nu-I urmează lui Hristos. Cât de grea este crucea lor!
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Zis-a Avva Xantie: Tâlharul pe cruce era şi cu un cuvânt s-a îndreptat, iar Iuda apostol împreună era
numărat şi într-o noapte a pierdut toată osteneala, coborându-se din cer în iad. Drept aceea, nimeni
făcând bine să nu se fălească, fiindcă toţi cei ce au nădăjduit în sineşi au căzut.
Cugetarea este măreţia omului. (Blaise Pascal)
Cugetarea smerită nu e o osândire a noastră din partea conştiinţei, ci cunoaşterea harului lui Dumnezeu şi a
compătimirii Lui. (Sfântul Marcu Ascetul)
Cugetarea trează. 4.6
Cugetarea/ A gândi, a cugeta, e tot secretul voinţei, ca şi al memoriei. (William James)
Acolo unde este biserica, acolo este cea mai sigură casă a cugetului nostru.
(Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Ai cugetat oare la întinderea pământului? Spune, ştii toate acestea? (Iov 38.18)
Blândeţea vine dintr-un suflet mărinimos şi dintr-o cugetare sănătoasă. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Căci cuvântul lui Dumnezeu e viu şi lucrător şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri, şi pătrunde
până la despărţitura sufletului şi duhului, dintre încheieturi şi măduvă, şi destoinic este să judece
simţirile şi cugetările inimii. (Evrei 4.12)
Când am intrat la început în chinovie, am zis cugetului meu: că tu şi măgarul una sunteţi. Precum măgarul se bate şi nu grăieşte, se ocărăşte şi nimic nu spune, aşa şi tu. După cum zice psalmistul:
dobitoc m-am făcut la Tine şi eu pururea cu Tine. (Avva Nistero cel din chinovie)
Când un om are cugetul curat, când nu are în el murdărie, atunci va putea locui în el Stăpânul
universului. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Cel ce e smerit în cugetul său şi împlineşte o lucrare duhovnicească, când citeşte dumnezeieştile
Scripturi pe toate le aduce în legătură cu sine şi nu cu altul. (Sfântul Marcu Ascetul)
Cine nu cugetă decât pe jumătate, acela nu crede nici în Dumnezeu; dar cine cugetă corect, acela
trebuie să creadă în Dumnezeu. (Isaac Newton)
Cugetul curat e ca ochiul sănătos, nu poate suferi nicio murdărie. (Richard Wurmbrand)
Cununa călugărului este smerita cugetare. (Avva Or)
Dacă mintea se va elibera de tot ceea ce este potrivnic ei, se va odihni şi va afla un alt veac nou şi va
cugeta la cele noi şi nestricăcoase. (Sfântul Isaia Pustnicul)
Dar unii dintre cărturari ziceau în sine: Acesta huleşte. Şi Iisus, ştiind gândurile lor, le-a zis: Pentru ce
cugetaţi rele în inimile voastre? (Matei 9.3, 4)
Inima celui înţelept va cugeta la pildele celor înţelepţi, şi o ureche ascultătoare este dorinţa celui înţelept.
(Ecclesiasticul 3.28)
Înfierbântatu-s-a inima mea înăuntrul meu şi în cugetul meu se va aprinde foc. (Psalmi 38.4)
Învăţătorule, care poruncă este mai mare în Lege? El i-a răspuns: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău,
cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. (Matei 22.36, 37)
La tinereţe domină intuiţia, la bătrâneţe cugetarea; de aceea, la tinereţe omul este mai mult poet, iar la
bătrâneţe mai mult filosof. (Arthur Schopenhauer)
Liber cugetători 10.1
Lucrul socotit de unii ca însemnând fericirea, este faptul de a nu avea cugetul încărcat, precum şi acela
de a nu fi împovărat conştiinţa altora. (Eusebiu de Cezareea)
Mintea robită se curăţă desăvârşit prin cugetarea duhovnicească. (Casiodor, scriitor bisericesc)
Nici cel trufaş la cugetare nu-şi cunoaşte căderile sale, nici cel smerit la cugetare, virtuţile sale.
(Avva Ilie Ecdicul)
Poezia e sufletul intim al omului, e cugetarea divină, e puntea pe care poţi trece în lumea visului.
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(Vasile Conta)
Postul face sufletul mai cuviincios, sfinţeşte cugetarea, alungă dracii. 2.10
Să biruim prin blândeţe pe cei care ne-au ofensat, să-i câştigăm prin evlavia noastră, să lăsăm să-i
pedepsească cugetul lor şi nu mânia noastră. (Sfântul Grigorie de Nazianz)
Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi
din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi. (Luca10.27)
Să nu adormi înainte de a cugeta la păcatele pe care le-ai săvârşit în cursul zilei. 6.6
Scopul tuturor oamenilor nu este altul decât acela de a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu prin cuget
curat şi de a rămâne întru El. (Sfântul Grigorie Taumaturgul)
Smerenia nu priveşte la cele ce are, ci cugetă şi caută la cele ce nu are. 8.14
Sufletul este fiinţă înţelegătoare şi raţională având ca putere mintea, ca mişcare - cugetarea, iar
ca efect - înţelegerea. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Sunt trei cărări ale binelui: să săvârşeşti binele prin faptă, prin cuget şi prin cuvânt. (Origen)
Unde este Biserica, acolo este cea mai sigură casă a cugetului tău. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Vai de cei ce cugetă gânduri silnice stând în aşternuturile lor şi de cei ce săvârşesc fărădelegea la lumina
zilei de îndată ce află prilej. (Miheia 2.1)
Vasele olarului le lămureşte cuptorul; iar ispita omului cugetul lui. (Ecclesiasticul 27.5)
Văzând însă Domnul Dumnezeu că răutatea oamenilor s-a mărit pe pământ şi că toate cugetele şi dorinţele inimii lor sunt îndreptate la rău în toate zilele, I-a părut rău şi s-a căit Dumnezeu că a făcut pe om
pe pământ. Şi a zis Domnul: "Pierde-voi de pe faţa pământului pe omul pe care l-am făcut! De la om
până la dobitoc şi de la târâtoare până la păsările cerului, tot voi pierde, căci Îmi pare rău că le-am
făcut". Noe însă a aflat har înaintea Domnului Dumnezeu. (Facerea 6.5-8)
Cuibul/ Ca o pasăre gonită din cuibul ei, aşa este omul izgonit din casa sa. (Solomon 27.8)
Că cine va crede tâlharului celui sprinten, care umblă din cetate în cetate? Aşa şi omului care n-are cuib şi
sălăşluieşte oriunde înserează. (Ecclesiasticul 36.28)
Că pasărea şi-a aflat casă şi turtureaua cuib, unde-şi va pune puii săi: Altarele Tale, Doamne al puterilor,
Împăratul meu şi Dumnezeul meu. (Psalmi 83.3, 4)
Înţelept este numai cel ce L-a luat pe Dumnezeu drept călăuză pentru a cunoaşte cuibul adevărului.
(Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Şi îmi ziceam: Voi adormi în cuibul meu şi ca pasărea Phoenix voi înmulţi zilele mele. (Iov 29.18)
Şi în rândul al patrulea: un hrisolit, un onix şi un iaspis. Ele erau aşezate în cuibuleţe de aur. (Ieşirea 39.13)
Şi pe când mergeau ei pe cale, zis-a unul către El: Te voi însoţi, oriunde Te vei duce. Şi i-a zis Iisus: Vulpile
au vizuini şi păsările cerului cuiburi; dar Fiul Omului n-are unde să-Şi plece capul. (Luca 9.57, 58)
Umpleţi prăpastia ignoranţei şi veţi distruge cuibul de criminalitate. (Victor Hugo)
Cultivarea gândurilor bune 6.4
Cultul mozaic 10.1
Cultura este aflarea mai mult sau mai puţin conştientă a esenţei lucrurilor. (Vasile Băncilă)
Cultura este arta înălţată la un set de credinţe. (Tom Wolfe)
Cultura este puterea cea mai tare de pe pământ şi o cetate nouă a unităţii naţionale. (Simion Bărnuţiu)
Cultura este un al doilea soare pentru cei culţi. (Heraclit)
Cultura este un instrument mânuit de profesori pentru a fabrica profesori, care atunci când le vine rândul vor fabrica
profesori. (Simone Weil)
Cultura înseamnă dezvoltarea perfectă şi egală a omului în toate privinţele. (John Burroughs)
Cultura înseamnă lărgirea minţii şi a spiritului. (Jawaharlal Nehru)
Cultura înseamnă să ştii ce s-a spus şi ce s-a gândit mai bun şi valoros în lume. (Matthew Arnold)
Cultura merită riscuri, riscuri enorme. Fără cultură suntem cu toţii doar bestii totalitariste. (Norman Mailer)
Cultura nu este urmare a şcolii, ci a dorinţei de o viaţă de a o dobândi. (Albert Einstein)
Cultura nu înseamnă să citeşti mult, nici să ştii multe; înseamnă să cunoşti mult. (Fernando Pessoa)
Cultura nu se moşteneşte, se cucereşte. (André Malraux)
Cultura te urcă pe culmile gândirii; educaţia te învaţă să cobori până la cei umili. (Carmen Sylva, poetă şi prima
regină a României)
Cultura/ Dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă şi cu dor de ţară, este pierdut pentru totdeauna. Aceste
vlăstare ale tinereţii ţin pe umerii lor viitorul, precum odinioară Atlas ţinea pământul. (Vasile Conta)

431/782
Gradometrul cultural al popoarelor e literatura, căci ea reprezintă averea sufletească a lor. (Geoge
Coşbuc)
Înlăuntrul nostru suntem la fel, cultura e singura care face diferenţa. (Confucius)
Limba este putere, viaţă şi instrument al culturii, instrument de dominare şi eliberare. (Angela Carter)
Matematica nu cunoaşte rase sau limite geografice; pentru matematică, lumea culturală este o ţară.
(David Hilbert)
Munca unui om se poate plăti. Caracterul, cultura lui, nicicând. (Mihai Eminescu)
Nicăieri în Noul Testament creştinismul nu este prezentat ca un cult sau ca o religie. Religia e necesară
acolo unde e un zid despărţitor între Dumnezeu şi om. Hristos, care este Dumnezeu şi om, a dărâmat zidul dintre om şi Dumnezeu. El a inugurat o nouă viaţă, nu o nouă religie. (Teologul Alexander
Schmemann)
Pentru a aprecia culturile altor naţiuni, trebuie să mergi în ţara lor, să cunoşti oamenii şi trebuie să intri în
contact cu cultura ţării. (David Rockefeller)
Prin Sfânta Liturghie noi toţi suntem permanent chemaţi la nunta Fiului lui Dumnezeu. Iar darurile acestei
jertfe, veşnice şi netrecătoare, acestei cine de taină sunt preţuite cu scump sângele al Dumnezeului nostru;
şi de aceea evenimentele vieţii Mântuitorului nu sunt pentru noi un simplu trecut, de care ne aducem aminte, ci ele sunt permanent prezente şi lucrătoare prin celebrarea cultică prin care le retrăim şi le actualizăm.
(Părintele Dumitru Stăniloae)
Ştiinţa este ultimul pas în dezvoltarea mentală a omului şi poate fi considerată ca cea mai mare realizare a
culturii umane. (Ernst Cassirer)
Tendinţa culturii moderne a fost de a tolera râsul, dar a descuraja scrisul. (Gilbert Keith Chesterton)
Un popor fără cultură e un popor uşor de manipulat. (Immanuel Kant)
Cum să ne ferim de ignoranţă 5.4
Cum să ne rugăm 4.1
Cumpăna/ Arăta-voi în cumpănă învăţătura şi cu de-amănuntul voi vesti ştiinţa.
(Cartea înţelepciunii lui Solomon 16.26)
Buzele celor fără minte vorbesc mereu de alţii; iar cuvintele celor înţelepţi se vor cumpăni.
(Ecclesiasticul 21.27)
Când El privea până la marginile pământului şi îmbrăţişa cu ochii tot ce se află sub ceruri, ca să dea vântului cumpănă şi să chibzuiască legea apelor, când El statornicea ploilor un făgaş şi o cale bubuitului tunetului, atunci El a văzut înţelepciunea şi a cântărit-o, atunci a pus-o în lumină şi i-a măsurat
adâncimea. (Iov 28.24-27)
Cântarul şi cumpăna dreaptă sunt de la Domnul; toate greutăţile de cântărit sunt lucrarea Lui.
(Solomon 16.11)
Cel iute la mânie săvârşeşte nebunii, iar cel cumpănit se stăpâneşte. (Solomon 14.17)
Găseşte puteri noi chiar în slăbiciunea ta! Soarta-ţi lasă întotdeuna o portiţă în momente de cumpănă.
(Miguel de Cervantes)
Grăitorul de rele dă pe faţă lucruri de taină, iar omul cu duhul cumpănit le ţine ascunse.(Solomon 11.13)
Lumea toată, înaintea Ta, este ca acel pic de praf, care face cumpăna să se plece şi ca picătura de rouă
cea de dimineaţă, ce se coboară pe pământ. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 11.22)
Să mă cântărească în cumpăna dreptăţii şi Dumnezeu să cunoască neprihănirea mea. (Iov 31.6)
Să nu ai în săculeţul tău două feluri de greutăţi pentru cumpănă: unele mai mari şi altele mai mici. În casa
ta să nu ai două feluri de efă: una mai mare şi alta mai mică. Greutăţile pentru cumpăna ta să fie adevărate şi drepte şi efa ta să fie adevărată şi dreaptă, ca să se înmulţească zilele tale pe pământul pe care
ţi-l dă Domnul Dumnezeul tău de moştenire; că urâciune este înaintea Domnului Dumnezeului tău tot
cel ce face strâmbătate. (Deutoronomul 25.14-16)
Şi a fost cuvântul Domnului către mine şi mi-a zis: "Mâinile lui Zorobabel au pus temelia acestui templu şi
tot mâinile lui îl vor termina, şi tu vei şti că Domnul Savaot m-a trimis la voi. Căci cine a dispreţuit vremea acestor începuturi mici? Ei se vor bucura văzând cumpăna zidarului în mâna lui Zorobabel. Iar
aceste şapte (candele) sunt ochii Domnului care cutreieră tot pământul". (Zaharia 4.8-10)
Şi a zis Domnul către mine: "Ce vezi tu Amos?" Şi am zis: O cumpănă de plumb. Şi mi-a răspuns Domnul: "Iată Eu voi pune cumpăna cea de plumb în mijlocul poporului Meu Israel şi de aici încolo nu-l
voi mai cruţa. Înălţimile lui Isaac vor fi distruse, şi capiştile lui Israel vor fi dărâmate, iar împotriva
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casei lui Ieroboam Mă voi scula cu sabie". (Amos 7.8, 9)
Şi cuvintelor tale fă jug şi cumpănă şi gurii tale fă-i uşă şi încuietoare. (Ecclesiasticul 28.28)
Cumplit/ Această prigoană, mai grea şi mai cumplită, pornită din năuntrul omului, este necontenit împreună cu el,
iar cel prigonit nu poate scăpa de ea, poartă în el pretutindeni duşmani. (Cuviosul Clement
Alexandrinul, vezi Prigoana/)
Atât de mare e înşelăciunea, că primesc cu plăcere în suflete momeala aceea şi nu se gândesc că plăcerea
aceasta, ce poate răni, este scurtă şi trecătoare, pe când durerea e continuă iar învinuirea conştiinţei,
cumplită. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Atunci cel drept va sta cu multă îndrăzneală înaintea celor care l-au prigonit şi au dispreţuit ostenelile sale.
Iar ei, văzându-l, se vor tulbura cu cumplită frică şi se vor minuna de minunea mântuirii dreptului. Ei
vor zice, căindu-se în inima lor şi gemând întru strâmtorarea duhului lor: "Acesta este pe care-l aveam
altădată de batjocură şi ţinta ocărilor noastre. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 5.1-3)
Deşi sunt simplu şi smerit, pentru credinţa şi mărturisirea lui Hristos sunt mai presus şi mai puternic decât împăraţii lumii. (Sfântul Sfinţit Mucenic Teodot, episcopul Ancirei. A fost chinuit cumplit
şi decapitat, în timpul împăratului Diocleţian)
Dulce este somnul lucrătorului, fie că mănâncă mult, fie că mănâncă puţin, dar belşugul bogatului nu-i dă
răgaz să doarmă. Este un rău cumplit pe care l-am văzut sub soare: bogăţii puse la o parte de stăpânul lor pentru a lui nenorocire. (Ecclesiastul 5.11, 12)
Groaznic şi fără de veste El va sta asupra voastră, căci pentru cei mari judecata va fi cumplită.
(Cartea înţelepciunii lui Solomon 6.5)
Mai cumplită este deznădejdea decât păcatul. Cel care şi-a pierdut speranţa a pierdut totul. Şi Iuda şi
Petru au păcătuit; cel dintâi a căzut în deznădejde, curmându-şi viaţa, cel de al doilea a căzut în deznădejde, dar s-a ridicat prin speranţă, iar căinţa i-a adus iertarea lui Dumnezeu. (Ioan Carpatinul)
Moartea păcătoşilor este cumplită şi cei ce urăsc pe cel drept vor greşi. (Psalmi 33.20)
Nu este altă patimă mai cumplită decât îndrăzneala: căci ea este maică şi născătoare a tuturor patimilor.
(Avva Agathon)
O voinţă puternică schimbă pe loc cea mai cumplită nenorocire într-o stare suportabilă. (Stendhal)
Şi zicând: Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănog, chinuindu-se cumplit. Şi i-a zis Iisus: Venind, îl voi
vindeca. Dar sutaşul, răspunzând, I-a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, ci
numai zi cu cuvântul şi se va vindeca sluga mea. (Matei 8.6-8)
Zis-a deci Domnul: "Strigarea Sodomei şi a Gomorei e mare şi păcatul lor cumplit de greu. Pogorî-Măvoi deci să văd dacă faptele lor sunt cu adevărat aşa cum s-a suit până la Mine strigarea împotriva lor,
iar de nu, să ştiu". De acolo doi din Oamenii aceia, plecând, S-au îndreptat spre Sodoma, în vreme
ce Avraam stătea încă înaintea Domnului. (Facerea 18.20-22)
Cunoaşterea de sine este pe cât de temută, pe atât de necesară. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog
elveţian)
Cunoaşterea greşelilor este începutul salvării. (Epicur)
Cunoaşterea lui Dumnezeu 12.8
Cunoaşterea noastră nu poate fi decât limitată, în timp ce ignoranţa trebuie să fie în mod necesar infinită.
(Karl Popper)
Cunoaşterea nu se bazează doar pe adevăr, ci şi pe eroare. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)
Cunoaşterea profundă. 5.5
Cunoaştere, prudenţă, discernămât; acestea sunt adevăratele cerinţe pe care trebuie să le adresăm lui Dumnezeu.
Cunoaştere, prudenţă, discernămât; acestea sunt darurile de care avem nevoie şi nu alte bunuri
trecătoare. (Sfântul Macarie Egipteanul)
Cunoaşterea/ A cunoaşte Esenţa Divină – acesta este cel mai înalt ţel al sufletului trimis de Creator pe Pământ!
(Pitagora)
A uita este marele secret al firilor tari şi creatoare, a uita asemenea naturii care nu-şi cunoaşte trecutul, care reîncepe neîncetat tainele zămislirilor ei neobosite. (Honoré de Balzac)
Absolutul poate fi cunoscut? Poate! Când? Niciodată! (Henri Wald)
Aceasta este viaţa cea veşnică, să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus
Hristos pe Care L-ai trimis. 12.8
Acţiunea fără cunoaştere este inutilă, iar cunoaşterea fără acţiune este zadarnică. (Abu Bakr)
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Adevărata cunoaştere poartă în ea pecetea dragostei. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Adevărata ignoranţă nu este absenţa cunoaşterii, ci refuzul de a o dobândi. (Karl Raimund Popper)
Adevărata înţelepciune înseamnă să-ţi recunoşti propria ignoranţă. (Socrate)
Adevărata trăsătură după care îl puteţi recunoaşte pe înţeleptul autentic este răbdarea. (Henrik Ibsen)
Ascultaţi, fiilor, învăţătura tatălui şi luaţi aminte să cunoaşteţi buna chibzuială, căci eu vă dau
învăţătură bună: Nu părăsiţi povaţa mea. (Solomon 4.1, 2)
Atâta timp cât trupul lucrează pentru patimi, sufletul nu-L cunoaşte pe Dumnezeu.(Mitropolitul Filaret)
Atunci voi cunoaşte frumuseţea ta , când vei păstra curat sufletul. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Aurul şi argintul fals sunt pagube pe care le poţi îndura şi un bărbat priceput uşor descoperă falsul. Dar
dacă gândul mincinos al unui prieten stă ascuns în pieptul său şi dacă are viclenie în inima sa, acela
e cel mai fals dintre muritorii făcuţi de Dumnezeu, iar dintre toate falsurile, acesta este cel mai greu
de cunoscut. (Poetul Teognist, citat de Cuviosul Clement Alexandrinul)
Biserica este inima lumii, chiar dacă lumea nu-şi cunoaşte inima. (Mitropolitul George Khodr,
citat de teologul Olivier Clément)
Ca să-L cunoşti cu adevărat pe Dumnezeu, trebuie să ieşi din mintea ta. (Neale Donald Walsch)
Căci cunoaştem pe Cel ce a zis: "A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti". Şi iarăşi: "Domnul va judeca pe poporul Său". Înfricoşător lucru este să cădem în mâinile Dumnezeului celui viu.
(Evrei 10.30, 31)
Căci de vreme ce întru înţelepciunea lui Dumnezeu lumea n-a cunoscut prin înţelepciune pe Dumnezeu,
a binevoit Dumnezeu să mântuiască pe cei ce cred prin nebunia propovăduirii. Fiindcă şi
iudeii cer semne, iar elinii caută înţelepciune, însă noi propovăduim pe Hristos cel răstignit:
pentru iudei, sminteală; pentru neamuri, nebunie. (I Corinteni 1.21-23)
Căci nu este nimic ascuns, care să nu se dea pe faţă şi nimic tainic, care să nu se cunoască şi să nu
vină la arătare. (Luca 8.17)
Când cineva cade din măsura chibzuielii, devine atât fricos, cât şi îndrăzneţ cât sufletul său este slăbit.
Omul, când pierde echilibrul interior, nu se mai cunoaşte pe sine şi cade astfel în extreme.
(Sfântul Ioan Scărarul)
Când vine peste tine mânie sau amărăciune, cunoaşte că el, adică diavolul, este în tine.
(Herma, autorul scrierii “Păstorul”)
Cât despre cele jertfite idolilor, ştim că toţi avem cunoştinţă. Cunoştinţa însă semeţeşte, iar iubirea
zideşte. Iar dacă i se pare cuiva că cunoaşte ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Dar dacă iubeşte cineva pe Dumnezeu, acela este cunoscut de El. (I Corinteni 8.1-3)
Ce folos ai să cunoşti ce se află în afară, dacă pe tine însuţi nu te cunoşti? (Sfântul Isaac Sirul)
Cel ce se plânge pe sine nu cunoaşte trândăvia sufletului. (Sfântul Ioan Scărarul)
Ci propovăduim înţelepciunea de taină a lui Dumnezeu, ascunsă, pe care Dumnezeu a rânduit-o mai
înainte de veci, spre slava noastră, pe care nici unul dintre stăpânitorii acestui veac n-a cunoscut-o, căci, dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei; ci precum este scris:
"Cele ce ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a
gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El". (Romani 2.7-9)
Cine a cunoscut voinţa Ta, dacă Tu nu i-ai dat înţelepciune şi dacă nu i-ai trimis de sus Duhul Tău
cel Sfânt? (Cartea înţelepciunii lui Solomon 8.17)
Cine cunoaşte numai teoretic adevărul Evangheliei, poate să fie un savant, dar nu un creştin.
(Nichifor Crainic)
Cine-L cunoaşte pe Hristos, cunoaşte rostul tuturor lucrurilor. (Blaise Pascal)
Creativitatea înseamnă a lua elemente cunoscute şi a le asambla în moduri unice. (Jacque Fresco)
Creierul este o lume care constă dintr-un număr de constante neexplorate şi mari întinderi de teritorii necunoscute. (Santiago Ramon y Cajal)
Cu cât te vei cunoaşte mai bine pe tine, cu atât vei fi mai modest şi vei căpăta o mai mare încredere
în puterile tale. (Samuel Smiles)
Cugetarea smerită nu e o osândire a noastră din partea conştiinţei, ci cunoaşterea harului lui
Dumnezeu şi a compătimirii Lui. (Sfântul Marcu Ascetul)
Cultura nu înseamnă să citeşti mult, nici să ştii multe; înseamnă să cunoşti mult. (Fernando Pessoa)
Cum să respecţi valorile naţionale dacă nu le cunoşti? (Nicolae Manolescu)
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Cunoaşte-te pe tine însuţi! (Socrate)
Cunoaşte-ţi ruşinea şi ascunde-ţi mândria, astfel vei fi un model sub ceruri. (Lao Tse)
Cunosc un om în Hristos, care acum paisprezece ani - fie în trup, nu ştiu; fie în afară de trup, nu ştiu,
Dumnezeu ştie - a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Şi-l ştiu pe un astfel de om – fie
în trup, fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie - Că a fost răpit în rai şi a auzit cuvinte de nespus, pe care nu se cuvine omului să le grăiască. (II Corinteni 12.2-4)
Dacă cunoaşterea creează probleme, nu ignoranţa va duce la rezolvarea acestora. (Isaac Asimov)
Dacă eşti iubitor de învăţătură, fă-te iubitor şi de osteneală. Căci simpla cunoştinţă îngâmfă pe om.
(Sfântul Marcu Ascetul)
De abia după ce am cunoscut prea mult, ne dăm seama cât de puţin cunoaştem. (Socrate)
Deci nu vă temeţi de ei, căci nimic nu este acoperit care să nu iasă la iveală şi nimic ascuns care să nu
ajungă cunoscut. (Matei 10.26)
Deci zicea Iisus către iudeii care crezuseră în El: Dacă veţi rămâne în cuvântul Meu, sunteţi cu adevărat
ucenici ai Mei; şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Ei însă I-au răspuns: Noi
suntem sămânţa lui Avraam şi nimănui niciodată n-am fost robi. Cum zici Tu că: Veţi fi liberi? Iisus
le-a răspuns: Adevărat, adevărat vă spun: Oricine săvârşeşte păcatul este rob al păcatului. Iar robul
nu rămâne în casă în veac; Fiul însă rămâne în veac. Deci, dacă Fiul vă va face liberi, liberi veţi fi într-adevăr. Ştiu că sunteţi sămânţa lui Avraam, dar căutaţi să Mă omorâţi, pentru că cuvântul Meu
nu încape în voi. (Ioan 8.31-37)
Deci, de la însuşi lucrul care se deapănă în minte, poţi cunoaşte care drac s-a apropiat de tine.
(Evagrie Ponticul)
Despre trei lucruri nu te grăbi să vorbeşti: despre Dumnezeu, până ce nu-ţi întăreşti credinţa în El; despre păcatul altuia, până ce nu-l cunoşti pe al tău; şi despre ziua de mâine, până ce nu se luminează
de ziuă. (Sfântul Nicolae Velimirovici)
Destinul omenesc nu cunoaşte ameninţare mai mare decât moartea din motive necunoscute. (Ramon
Gomez de la Serna)
Diavolul recunoaşte existenţa lui Dumnezeu, crede în El, dar asta nu-l schimbă deloc. 1.5
Din momentul în care cunoşti că eşti păcătos, te-ai schimnat din vrăjmaşul lui Dumnezeu, în prietenul
lui Dumnezeu. (Părintele Arsenie Boca)
Dragostea are motive pe care raţiunea nu le cunoaşte. (Blaise Pascal)
Dragostea nu cade niciodată. Cât despre proorocii - se vor desfiinţa; darul limbilor va înceta; ştiinţa se
va sfârşi; pentru că în parte cunoaştem şi în parte proorocim. Dar când va veni ceea ce e desăvârşit, atunci ceea ce este în parte se va desfiinţa. (I Corinteni 13.8-10)
Dumnezeu a zidit pe om spre nestricăciune şi l-a făcut după chipul fiinţei Sale. Iar prin pizma diavolului
moartea a intrat în lume şi cei ce sunt de partea lui vor ajunge s-o cunoască.
(Cartea înţelepciunii lui Solomon 2.23, 24)
Dumnezeu vorbeşte cu omul prin energiile Sale necreate, din care omul se împărtăşeşte,
şi prin care-L cunoaşte pe Dumnezeu. 8.15
După roadele lor îi veţi cunoaşte. Au doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine din
mărăcini? (Matei 7.16)
E mai bine să-ţi cunoşti duşmanul decât prietenul. (Proverb bolivian)
Elanul creator nu cunoaşte piedici. (Nicolae Titulescu)
Este mai bine să fii prost şi să cunoşti acest fapt, decât să fii prost şi să te crezi înţelept. (Buddha)
Este mai uşor să cunoşti zece ţări decât un singur om. (Proverb idiş)
Experienţa a arătat că armătura morală este mai importantă pentru individ şi pentru societate decât
cunoştinţele ştiinţifice, literare, filozofice. (Alexis Carrel, medic chirurg şi biolog francez)
Fantezia este mai importantă decât cunoaşterea, căci cunoaşterea are limite. (Albert Einstein)
Fără Histos nu-i posibil a-L cunoaşte pe Dumnezeu. [Sfântul Irineu de Lugdunum (Lyon),
ucenicul Sfântului Sfinţit Mucenic Policarp al Smirnei]
Hristos nu S-a făcut cunoscut când S-a născut, ci când S-a botezat. (Sfântul Vasile cel Mare)
Iar El, răspunzând, le-a zis: Pentru că vouă vi s-a dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei cerurilor, pe
când acestora nu li s-a dat. (Matei 13.11)
Iar femeia a zis către şarpe: "Roade din pomii raiului putem să mâncăm; numai din rodul pomului celui
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din mijlocul raiului ne-a zis Dumnezeu: "Să nu mâncaţi din el, nici să vă atingeţi de el, ca să nu muriţi!" Atunci şarpele a zis către femeie: "Nu, nu veţi muri! Dar Dumnezeu ştie că în ziua în care veţi
mânca din el vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul". De aceea
femeia, socotind că rodul pomului este bun de mâncat şi plăcut ochilor la vedere şi vrednic de dorit,
pentru că dă ştiinţă, a luat din el şi a mâncat şi a dat bărbatului său şi a mâncat şi el. Atunci li s-au
deschis ochii la amândoi şi au cunoscut că erau goi, şi au cusut frunze de smochin şi şi-au făcut
acoperăminte. (Facerea 3.2-7)
Iar un oarecare Anania, bărbat evlavios, după Lege, mărturisit de toţi iudeii care locuiau în Damasc,
venind la mine şi stând alături, mi-a zis: Frate Saule, vezi iarăşi! Şi eu în ceasul acela l-am văzut.
Iar el a zis: Dumnezeul părinţilor noştri te-a ales de mai înainte pe tine ca să cunoşti voia Lui şi să
vezi pe Cel Drept şi să auzi glas din gura Lui; că martor vei fi Lui, în faţa tuturor oamenilor, despre
cele ce ai văzut şi auzit. Şi acum de ce zăboveşti? Sculându-te, botează-te şi spală-ţi păcatele,
chemând numele Lui. (Faptele Apostolilor 22.12-16)
Ignoranţa nu înseamnă lipsă de inteligenţă; înseamnă lipsă de cunoştinţe. (Dave Ramsey)
Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să
intre în împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este; şi ce este născut din Duh, duh
este. Nu te mira că ţi-am zis: Trebuie să vă naşteţi de sus. Vântul suflă unde voieşte şi tu auzi glasul lui, dar nu ştii de unde vine, nici încotro se duce. Astfel este cu oricine e născut din Duhul. A
răspuns Nicodim şi i-a zis: Cum pot să fie acestea? Iisus a răspuns şi i-a zis: Tu eşti învăţătorul lui
Israel şi nu cunoşti acestea? (Ioan 3.5-10)
Iisus a văzut pe Natanael venind către El şi a zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleşug. Natanael I-a zis: De unde mă cunoşti? A răspuns Iisus şi i-a zis: Mai înainte de a te chema
Filip, te-am văzut când erai sub smochin. Răspunsu-I-a Natanael: Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu,
Tu eşti regele lui Israel. Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin,
crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului.
(Ioan 1.47-51)
Intrarea în templul înţelepciunii este o recunoaştere a propriei noastre ignoranţe. (Proverb hindus)
În aceasta am cunoscut iubirea: că El Şi-a pus sufletul Său pentru noi, şi noi datori suntem să ne punem sufletele pentru fraţi. (I Ioan 3.16)
În aşa fel că lanţurile mele, pentru Hristos, au ajuns cunoscute în tot pretoriul şi tuturor celorlalţi; şi cei
mai mulţi dintre fraţii întru Domnul, îmbărbătaţi prin lanţurile mele, au mai multă îndrăzneală să
propovăduiască fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. (Filipeni 1.13, 14)
În Hristos putem să cunoaştem această sfântă bucurie. 11.19
În lume era şi lumea prin El s-a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut. (Ioan 1.10)
Începutul mântuirii este cunoaşterea de sine. Această cunoaştere se dobândeşte prin examinarea
metodică a conştiinţei. (Sfântul Efrem Sirul)
Înţelept este numai cel ce L-a luat pe Dumnezeu drept călăuză pentru a cunoaşte cuibul adevărului.
(Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Înţelept nu este acela care ştie multe, ci acela ale cărui cunoştinţe sunt folositoare. (Eschil)
Învăţaţi de la smochin pilda: Când mlădiţa lui se face fragedă şi înfrunzeşte, cunoaşteţi că vara este
aproape. Tot aşa şi voi, când veţi vedea împlinindu-se aceste lucruri, să ştiţi că El este aproape,
lângă uşi. (Marcu 13.28, 29)
Legea cunoştinţei de Dumnezeu e sădită în noi. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
Legiutorule! Să cunoşti tainele aritmeticii şi geometriei, căci nu trebuie să rosteşti decât axiome.
(Pitagora)
Literatura şi fluturii sunt cele mai dulci pasiuni cunoscute de om. (Vladimir Nabokov)
Luarea-aminte, ca discernământ, îl ajută pe om să-şi cunoască starea lăuntrică şi să ştie la ce treaptă a
ajuns, şi astfel să vadă limpede câtă cale a străbătut, şi câte îi mai rămâne de făcut până la
împărăţia cerurilor. (Sfinţii Părinţi)
Lucrurile omeneşti trebuie să le cunoşti pentru a le iubi. Pe cele divine trebuie să le iubeşti pentru a le
cunoaşte. (Blaise Pascal)
Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi. Voi sun-
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teţi prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu ştie
ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl Meu
vi le-am făcut cunoscute. (Ioan 15.13-15)
Matematica nu cunoaşte rase sau limite geografice; pentru matematică, lumea culturală este o ţară.
(David Hilbert)
Măreţia omului este reală, atunci când el îşi cunoaşte limitele. Cel care rezistă tendinţelor de mărire, acela este corect situat în existenţă şi stăpân pe însuşirile sale spirituale. Fericit este cel care nu se evaluează pe sine în săvârşirea faptelor sale bune, sau cel care nu se socoteşte pe sine a fi lucrat ceva
demn de laudă. Aceasta este adevărata smerenie; orgoliul, în schimb, pretinde recunoaşterea meritelor, a reuşitelor, ca fiind proprii, fără a le atribui ajutorului dat de Dumnezeu. “Sunt smerit, dar
vreau să se ştie!”, sună un cuvânt care revendică dobândirea unei virtuţi întotdeauna discrete, niciodată atinsă, atunci când proclami că o deţii. (Blaise Pascal)
Natura este o artă încă necunoscută omului. (Alexander Pope)
Necunoaşterea vicleniilor vrăjmaşului înseamnă pentru noi pierderea luptei chiar de la începutul ei.
(Sfinţii Părinţi)
Neştiinţa dă naştere întunericului, iar din pricina întunericului cădem în păcate pentru că ne este
slăbită vederea faţă de adevăr. Cunoştinţa este deci luminare; ea alungă neştiinţa şi ne
dă puterea de a vedea bine. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Neştiinţa noastră este infinit mai mare decât ştiinţa. (Isaac Newton)
Nici cel trufaş la cugetare nu-şi cunoaşte căderile sale, nici cel smerit la cugetare, virtuţile sale.
(Avva Ilie Ecdicul)
Norii sunt râuri care cunosc deja marea. (Paulo Coelho)
Noul Testament este cea mai bună carte care a fost sau va fi cunoscută în lume. (Charles Dickens)
Nu cunosc un mai puternic legământ între două suflete pe pământ – ca taina aceluiaşi păcat.
(Octavian Goga)
Nu datorită faptelor tale de dreptate ai cunoscut pe Dumnezeu, ci Dumnezeu te-a cunoscut, datorită
bunătăţii Lui. (Sfântul Vasile cel Mare)
Nu de moarte trebuie să ne temem, ci de pierderea sufletului, care este necunoştinţa de Dumnezeu.
(Sfântul Antonie cel Mare)
Nu ştiu ce e durerea, căci n-am cunoscut plăcerea. (Barbu Ştefănescu Delevrancea)
Nu umbla după ştiri din viaţa lumească pentru că din aşa ceva nu vei avea niciun folos, după cum spune psalmistul: “Să nu grăiască gura mea lucruri omeneşti.” Căci cel căruia îi place să vorbească bucuros despre treburile oamenilor păcătoşi, acela repede trezeşte în sine pofte spre plăceri. Mai curând fii dornic să cunoşti viaţa oamenilor drepţi, căci aceasta îţi va fi de mare ajutor.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Nu-l osândi pe aproapele tău; tu-i cunoşti păcatul, dar pocăinţa lui n-o cunoşti (Avva Dorotei)
Numai o ruşine cunosc eu pe pământ şi aceea se cheamă: nedreptatea. (Franz Grillparzer)
Numai prin credinţă Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu. 11.18
Numai timpul îl arată pe cel drept, dar pe cel rău poţi să-l cunoşti şi într-o singură zi. (Sofocle)
O soartă nefericită e mai de folos oamenilor decât o soartă fericită. Aceasta din urmă, totdeauna sub
masca fericirii, când se arată, minte. Cea dintâi este însă totdeauna adevărată, când se arată nestatornică prin schimbarea sa. Una înşeală, alta instruieşte. Una sub masca unor bunuri mincinoase
înlănţuie minţile celor ce se bucură de ea, cealaltă, prin cunoaşterea fericirii fragile, eliberează.
Astfel, pe una o vezi alergând de ici colo şi totdeuna uitând de sine, pe alta o vezi sobră, reţinută
şi prudentă în exercitarea adversităţii sale. În sfârşit, soarta fericită, prin mângâierile ei abate şi pe
cei slabi din calea adevăratului bine, cea nefericită adesea târăşte cu sila la adevăratele bunuri pe
cei rătăciţi. (Betius, scriitor bisericesc)
Oamenii se urăsc pentru că se tem, se tem pentru că nu se cunosc şi nu se cunosc pentru că nu comunică. (Martin Luther King)
Ochiul Meu nu te va cruţa, nici nu te va milui, ci-ţi voi răsplăti după căile tale, ticăloşiile tale vor fi
peste tine şi vei cunoaşte că Eu sunt Domnul". (Iezechiel 7.4)
Omul acela e mai tare, care-şi cunoaşte mai bine slăbiciunile sale. (Barbu Ştefănescu Delavrancea)
Omul bine informat face cât o armată. (Napoleon Bonaparte)
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Omul se cunoaşte în trei împrejurări: la mânie, la bani şi la pahar. (Proverb italian)
Până când omul nu va duplica un fir de iarbă, natura poate râde în hohote la aşa numita lui cunoştinţă
ştiinţifică. (Thomas Alva Edison)
Pentru a aprecia culturile altor naţiuni, trebuie să mergi în ţara lor, să cunoşti oamenii şi trebuie să intri
în contact cu cultura ţării. (David Rockefeller)
Pentru a cunoaşte problema diavolului, trebuie mers mai adânc, la problema răului. Acesta nu-şi are
originea în diavol, ci într-o lipsă a binelui. 9.11
Pentru aceea a venit Iisus Hristos în lume, ca să cunoască şi să înţeleagă omul cât de mult îl iubeşte
Dumnezeu. (Fericitul Augustin)
Pentru vindecarea deprimării, Ziditorul tuturor şi Doctorul sufletelor, Dumnezeu, singurul care cunoaşte bine rănile sufletului ne îndeamnă nu să rupem legăturile cu oamenii, ci să tăiem relele găsite în interior. Deprimarea se vindecă prin cercetarea oamenilor evlavioşi. (Sfântul Ioan Casian)
Acesta nu-şi are originea în diavol, ci într-o lipsă a binelui. 9.11
Poeţii sunt necunoscuţii judecători ai lumii. (Percy Byshe Shelley)
Precum grădinarul, dacă nu pliveşte buruienile îneacă legumele, aşa şi mintea, dacă nu curăţeşte gândurile pierde cunoştinţa adevărului. (Sfântul Talasie Libianul)
Prima şi probabil singura carte care merită să fie studiată de toţi este Biblia. Vorbesc în cunoştinţă de
cauză: Studiaţi Scripturile! (John Quincy Adams)
Prin înviere, trupul dobândeşte această cunoaştere a nemuririi. 7.6
Prin porunci, Domnul face nepătimaşi pe cei care le împlinesc, iar prin dumnezeieştile dogme le dăruieşte luminarea cunoştinţei. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Prostul nu cunoaşte om mai deştept ca el. (Montesquieu)
Puţina ştiinţă duce la îndepărtarea de Dumnezeu. Multa ştiinţă duce la apropierea de Dumnezeu.
(Albert Einstein)
Puţini sunt cei care ştiu să sufere. A şti să suferi este o artă care, ca orice altă artă, nu cunoaşte
reţete. (Vladimir Ghika)
Rădăcina înţelepciunii, cui s-a descoperit? Şi izvoarele ei, cine le cunoaşte? (Ecclesiasticul 1.6)
Scopul educaţiei este înaintarea în cunoaştere şi distingerea adevărului. (John F. Kennedy)
Se spune că intelectul este dat omului ca să cunoască adevărul, intelectul e dat omului, după părerea
mea, nu ca să cunoască adevărul, ci să primească adevărul. (Petre Ţuţea)
Sfânta Fecioară este cu adevărat Născătoare de Dumnezeu! Dacă în pântecele Fecioarei Maria
ar fi fost numai un om, iar nu Fiul lui Dumnezeu, atunci cum ar fi putut fi vindecate, începând
de pe vremea lui Hristos şi până în zilele noastre, atâtea feluri de boli trupeşti şi duhovniceşti?
Să fi fost oare nişte nebuni toţi cei care prin mila lui Dumnezeu avem azi înţelegerea şi
cunoaşterea lui Dumnezeu? Că ne-a lipsit oare credinţa şi dreptatea tocmai nouă, celor
care prin darul lui Hristos am dobândit dreptatea şi urmăm ei? (Origen)
Sufletul care cunoaşte păcatul îl urăşte ca pe o fiară. Dar dacă nu-l cunoaşte, îl iubeşte.
(Sfântul Antonie cel Mare)
Sufletul este fiinţă înţelegătoare şi raţională având ca putere mintea, ca mişcare - cugetarea, iar ca efect înţelegerea. De aceea tot ce facem se datorează fiecăruia în parte. Fiecare dintre noi este înzestrat
cu aceste puteri prin care poate să decidă asupra hotărârilor pe care le ia. Însă el, omul, poate să
aleagă bine sau poate să aleagă rău, iar asta depinde tot de sufletul său, mai exact de simţurile sufletului său, deoarece, potrivit spuselor Sfântului Macarie Egipteanul, dacă cele cinci simţuri ale sufletului şi anume inteligenţa, cunoaşterea, discernământul, răbdarea şi mila primesc harul cel de sus şi
sfinţirea duhului sunt cu adevărat fecioare înţelepte, iar dacă se mărginesc la firea lor sunt cu adevărat fecioare neînţelepte şi fiice ale acestei lumi. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Şi a făcut Domnul Dumnezeu să răsară din pământ tot soiul de pomi, plăcuţi la vedere şi cu roade bune
de mâncat; iar în mijlocul raiului era pomul vieţii şi pomul cunoştinţei binelui şi răului. (Facerea 2.9)
Şi dacă trâmbiţa va da sunet nelămurit, cine se va pregăti de război? Aşa şi voi: Dacă prin limbă nu
veţi da cuvânt lesne de înţeles, cum se va cunoaşte ce aţi grăit? Veţi fi nişte oameni care vorbesc
în vânt. (I Corinteni 14.8, 9)
Şi de aş avea darul proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea atâta
credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. (I Corinteni 13.2)
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Şi ieşind el la poartă, l-a văzut alta şi a zis celor de acolo: Şi acesta era cu Iisus Nazarineanul. Şi iarăşi
s-a lepădat cu jurământ: Nu cunosc pe omul acesta. (Matei 26.71, 72)
Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac, Duhul Adevărului, pe
Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte; voi Îl cunoaşteţi, că rămâne la voi şi în voi va fi! Nu vă voi lăsa orfani: voi veni la voi. (Ioan 14.16-18)
Şi văzând ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan şi ştiind că sunt oameni fără carte şi simpli, se mirau, şi îi
cunoşteau că fuseseră împreună cu Iisus. (Faptele Apostolilor 4.13)
Ştim şi cunoaştem ce e bun, dar nu-l practicăm. (Euripide)
Te-a smerit, te-a pedepsit cu foamea şi te-a hrănit cu mana pe care nu o cunoşteai şi pe care nu o
cunoşteau nici părinţii tăi, ca să-ţi arate că nu numai cu pâine trăieşte omul, ci că omul
trăieşte şi cu tot Cuvântul ce iese din gura Domnului. (Deutoronomul 8.3)
Toate Mi-au fost date de către Tatăl Meu şi nimeni nu cunoaşte pe Fiul, decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaşte nimeni, decât numai Fiul şi cel căruia va voi Fiul să-i descopere. (Matei 1.27)
Toţi au nevoie de Tine, chiar cei ce nu ştiu. Cei ce nu ştiu, mai amarnic decât cei ce ştiu. Flămândul
îşi închipuie că umblă după pâine, dar îi este foame de Tine. Însetatul crede că vrea să bea apă,
dar îi este sete de Tine. Bolnavul se mângâie că râvneşte sănătate, dar boala lui nu-i dă nicio
şansă. În momentul în care Îl găsesc pe Hristos, toate îşi găsesc rezolvare. (Giovanni Papini)
Trebuie să fii creştin, nu pentru a cunoaşte cele cereşti sau cele pământeşti, ci pentru că fiecare om
este dator cu o moarte. (Ivan Turgheniev)
Un slujitor al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând faţă cu toţi, destoinic să dea învăţătură, îngăduitor, certând cu blândeţe pe cei ce stau împotrivă, ca doar le va da Dumnezeu pocăinţă spre
cunoaşterea adevărului, şi ei să scape din cursa diavolului, de care sunt prinşi, pentru
a-i face voia. (II Timotei 2.24-26)
Va veni vremea când fizicienii ne vor învăţa să-L cunoaştem mai bine pe Dumnezeu.
(Patriarhul Daniel)
Viaţa de familie, un mod de a-L cunoaşte pe Dumnezeu. 10.5
Voinţa care tinde către cunoaştere nu se mulţumeşte niciodată cu un lucru gata făcut.
(Giordano Bruno)
Vorbeşte ca să te cunosc. (Socrate)
Vezi şi Cunoaşterea de sine/
Cunoştinţa şi cunoaşterea de sine 6.6
Cununa bătrânilor sunt nepoţii, iar mărirea fiilor sunt părinţii lor. (Solomon 17.6)
Cununa călugărului este smerita-cugetare. (Avva Or)
Cununa înţelepciunii este temerea de Domnul, care odrăsleşte pace şi sănătate nevătămată; dar şi una şi alta sunt daruri de la Dumnezeu, Care revarsă cinste peste cei care Îl iubesc pe Dânsul. El a văzut-o şi a măsurat-o;
ştiinţă şi înţeleaptă înţelegere ca ploaia a revărsat şi a înălţat mărirea celor ce o stăpânesc pe dânsa.
(Ecclesiasticul 1.17, 18)
Cununa/ Ascultă, fiul meu, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările maicii tale. Căci ele sunt ca o cunună pe
capul tău şi ca o salbă împrejurul gâtului tău. (Solomon 1.8, 9)
Bătrâneţea este o cunună strălucită; ea se află mergând pe calea cuvioşiei. (Solomon 16.31)
Bogăţia este o cunună pentru cei înţelepţi; iar coroana color nebuni este nebunia. (Solomon 14.24)
Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătăţii, pus-ai pe capul lui cunună de piatră scumpă.
(Psalmi 20.3)
Când privesc cerurile, lucrul mâinilor Tale, luna şi stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic: Ce este omul
că-ţi aminteşti de el? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el? Micşoratu-l-ai pe dânsul cu puţin faţă de
îngeri, cu mărire şi cu cinste l-ai încununat pe el. Pusu-l-ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale,
toate le-ai supus sub picioarele lui. (Psalmi 8.3-6)
Dacă lipseşte vrăjmaşul, atunci lipseşte desigur şi cununa biruinţei, căci nu poate fi vorba de biruinţă dacă
nu este şi cineva învins. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
De ce vorbiţi deşertăciuni şi nu împliniţi ceea ce vi s-a poruncit? (înecarea sfântului) Eu văd ceea ce voi nu
puteţi vedea. Iată, de faţă stau în slavă cei ce au venit să mă primească. Şi aşa a fost încununat
de îngeri în mucenicia sa Sfântul Sava de la Buzău la anul 372.
Femeia virtuoasă este o cunună pentru bărbatul ei, iar femeia fără cinste este un cariu în oasele lui.
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(Solomon 12.4)
Fericit este bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se va lua cununa vieţii. (Iacob 1.12)
Iată începutul înţelepciunii: Agoniseşte înţelepciunea şi cu preţul a tot ce ai, capătă priceperea. Preţuieşte-o
mult şi ea te va înălţa; ea te va ridica în slăvi dacă o vei îmbrăţişa. Ea va pune cunună de daruri pe
capul tău şi te va împodobi cu diademă de mare cinste. (Solomon 4.7-9)
Mă bucur că sunt chemată la cununa muceniciei şi mulţumesc lui Dumnezeu din toată inima că m-a învrednicit de un asemenea har. (Sfânta Muceniţă Teodosia fecioara, torturată şi apoi aruncată în mare,
la anul 308)
Nimeni să nu se ruşineze de cruce, simbolul sfânt al mântuirii noastre, capul bunătăţilor pentru care
trăim şi pentru care suntem. Ca pe o cunună, aşa să purtăm crucea lui Hristos. Prin cruce se săvărşesc toate cele ale noastre. Dacă trebuie să te naşti din nou, crucea este alături. Dacă trebuie
să te hrăneşti cu hrana cea tainică, dacă trebuie să te hirotoneşti, dacă trebuie să faci orice, pretutindeni este alături de noi crucea, semnul biruinţei. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
O, cine, îmi va da pe cineva care să mă asculte? Iată aici iscălitura mea! Cel Atotputernic să-mi răspundă!
Iar învinuirea scrisă de potrivnicii mei, voi purta-o pe umărul meu, voi înnoda-o în jurul capului meu,
ca o cunună. (Iov 31.35,36)
Orice respingere a acestor duhuri rele este o cunună care ne aşteaptă. (Părintele Arsenie Papacioc)
Podoaba vieţii este talentul, cununa talentului - caracterul. (Simion Mehedinţi)
Să îndurăm suferinţele, căci nimeni nu se încununează dacă n-a fost rănit în luptă şi n-a fost acoperit de
praf. (Sfântul Vasile cel Mare)
Scurtă e viaţa, lung e veacul viitor şi mic e răscumpul vieţii de aici. Iar omul, vieţuitoarea aceasta mare şi de
scurtă vreme, căreia i s-a dat vremea îngustă de acum, e neputincios. Vremea e îngustă iar omul e
slab, dar cununa care-l aşteaptă ca răsplată a luptelor este mare, deoarece are nenumărate ţepuşe
care-i primejduiesc viaţa, cea tot scurtă. (Sfântul Nichita Sichatul)
Şi împletind o cunună de spini, I-au pus-o pe cap şi în mâna Lui cea dreaptă trestie; şi, îngenunchind înaintea Lui îşi băteau joc de El, zicând: Bucură-Te, regele iudeilor! Şi scuipând asupra Lui, au luat trestia
şi-L băteau peste cap. Iar după ce L-au batjocorit, L-au dezbrăcat de hlamidă, L-au îmbrăcat cu
hainele Lui şi L-au dus să-L răstignească. (Matei 27.29-31)
Viaţa veşnică este rodul şi încununarea credinţei în Hristos. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
Cuptorul arde pentru lucrurile făurirei, dar de trei ori mai tare este soarele arzând munţii. (Ecclesiasticul 43.4)
Cuptorul încearcă oţelul călit; tot aşa şi vinul, inimile trufaşilor, care stau gata să se încaiere. (Ecclesiasticul 31.30)
Cuptorul/ Atunci a scos Moise poporul din tabără în întâmpinarea lui Dumnezeu şi au stat la poalele muntelui. Iar
Muntele Sinai fumega tot, că Se pogorâse Dumnezeu pe el în foc; şi se ridica de pe el fum, ca fumul dintr-un cuptor, şi tot muntele se cutremura puternic. De asemenea şi sunetul trâmbiţei se auzea din ce în
ce mai tare; şi Moise grăia, iar Dumnezeu îi răspundea cu glas. Deci, fiind pogorât Domnul pe Muntele Sinai, pe vârful muntelui, a chemat Domnul pe Moise în vârful muntelui şi s-a suit Moise acolo.
Atunci a zis Domnul către Moise: "Pogoară-te şi opreşte poporul, ca să nu năvălească spre Domnul,
să vadă slava Lui, că vor cădea mulţi dintre ei. Iar preoţii, care se apropie de Domnul Dumnezeu,
să se sfinţească, ca nu cumva să-i lovească Domnul". (Ieşirea 19.17-22)
Că în foc se lămureşte aurul, iar oamenii cei plăcuţi Domnului, în cuptorul smereniei. (Ecclesiasticul 2.5)
Când s-a ridicat soarele deasupra pământului, a intrat Lot în Ţoar. Atunci Domnul a slobozit peste Sodoma şi Gomora ploaie de pucioasă şi foc din cer de la Domnul şi a stricat cetăţile acestea, toate împrejurimile lor, pe toţi locuitorii cetăţilor şi toate plantele ţinutului aceluia. Femeia lui Lot însă s-a uitat înapoi şi s-a prefăcut în stâlp de sare.Iar Avraam s-a sculat dis-de-dimineaţă şi s-a dus la locul unde stătuse înaintea Domnului şi, căutând spre Sodoma şi Gomora şi spre toate împrejurimile lor, a văzut ridicându-se de la pământ fumegare, ca fumul dintr-un cuptor. (Facerea 19.23-31)
Dacă, într-adevăr, Dumnezeul nostru Căruia Îi slujim poate să ne scape, El ne va scăpa din cuptorul cel
cu foc arzător şi din mâna ta, o, rege! Şi chiar dacă nu ne va scăpa, ştiut să fie de tine, o, rege, că noi
nu vom sluji dumnezeilor tăi şi înaintea chipului de aur pe care tu l-ai aşezat nu vom cădea la pământ!"
Atunci Nabucodonosor s-a umplut de mânie şi şi-a schimbat înfăţişarea feţei sale faţă de Şadrac, Meşac şi Abed-Nego. Şi începând iarăşi a grăi, a poruncit să încălzească cuptorul de şapte ori mai mult
decât era de obicei. Şi a poruncit celor mai puternici oameni din oştirea lui să lege pe Şadrac, Meşac
şi Abed-Nego şi să-i arunce în cuptorul cel cu foc arzător. Atunci aceşti oameni, îmbrăcaţi cum erau,
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cu mantie, încălţăminte, pălărie şi cu toată îmbrăcămintea lor, au fost legaţi şi aruncaţi în mijlocul cuptorului cu foc arzător. Fiindcă porunca regelui era grabnică şi cuptorul foarte înfierbântat, acei oameni care au aruncat pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au fost mistuiţi de văpaia focului. Şi aceşti trei
bărbaţi, Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au căzut legaţi în mijlocul cuptorului cu foc arzător. Atunci regele Nabucodonosor a fost cuprins de spaimă şi s-a sculat în grabă. El a început a grăi şi a zis către
sfetnicii săi: "Oare, n-am aruncat noi trei bărbaţi legaţi în mijlocul cuptorului cu foc arzător?" Răspuns-au şi i-au zis: "Cu adevărat, aşa este, o, rege!" Şi începând din nou a grăi, a zis: "Iată, eu văd patru
bărbaţi dezlegaţi, umblând prin mijlocul cuptorului, nevătămaţi, iar chipul celui de al patrulea, ca faţa
unuia dintre fiii zeilor". Atunci s-a apropiat Nabucodonosor de gura cuptorului cu foc arzător şi, începând a grăi, a zis: "Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, slujitorii mei, ieşiţi afară şi veniţi la mine!" Atunci
Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au ieşit dinăuntrul cuptorului. Şi adunându-se satrapii, dregătorii cei
mai mari, cârmuitorii şi sfetnicii regelui, au văzut că focul nu pricinuise nici o vătămare trupului acestor
oameni, că nici perii capului nu se pârliseră şi că hainele lor erau neschimbate şi că nici măcar nu
miroseau a foc. (Daniel 3.17-27)
Dar El cunoaşte şi umbletul meu şi starea mea pe loc şi dacă ar fi să mă treacă prin cuptor de foc, voi ieşi
din cuptor curat ca aurul. (Iov 23.10)
Iar cine nu va cădea la pământ şi nu se va închina, chiar în acea clipă va fi aruncat în mijlocul unui cuptor
cu foc arzător!" (Daniel 3.6)
Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare
nu cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor? (Matei 6.30)
Iarăşi a grăit Domnul cu Moise şi cu Aaron şi a zis: "Luaţi-vă câte o mână plină de cenuşă din cuptor şi
s-o arunce Moise spre cer înaintea lui Faraon şi a slujitorilor lui. Şi se va stârni pulbere în tot pământul
Egiptului şi vor fi pe oameni şi pe vite răni şi băşici usturătoare în toată ţara Egiptului". (Ieşirea 9.8, 9)
În topitoare se lămureşte argintul şi în cuptor aurul, iar omul se preţuieşte după numele cel bun.
(Solomon 27.21)
Nu e nimic mai tare decât blândeţea. După cum apa aruncată pe foc a stins de multe ori focul, tot aşa şi
un cuvânt spus cu blândeţe, stinge o mânie mai aprinsă decât cuptorul şi îndoit ne este câştigul. Câştigăm prin aceea că ne-am purtat cu blândeţe şi prin aceea că slobozim de tulburare mintea fratelui nostru punând capăt mâniei…. Căci ce este apa pentru foc, aceea e blândeţea şi bunătatea pentru mânie.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Şi a deschis fântâna adâncului şi fum s-a ridicat din fântână, ca fumul unui cuptor mare, şi soarele şi văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii. (Apocalipsa 9.2)
Şi-i vor arunca pe ei în cuptorul cu foc; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. (Matei 13.42)
Tu pe cei trei tineri în Babilon care de bună voie şi-au dat focului viaţa lor, ca să nu se închine celor deşarte, răcorind cuptorul cel aprins, i-ai izbăvit, păzindu-le şi părul nevătămat, trimiţând para focului asupra tuturor vrăjmaşilor; Tu pe Daniel, cel de învinuirile cele pline de pizmă, aruncat în groapă spre
mâncare leilor, nevătămat l-ai scos la lumină. (III Macabei 6.6, 7)
Vasele olarului le lămureşte cuptorul; iar ispita omului cugetul lui. (Ecclesiasticul 27.5)
Curajul este rezistenţa în faţa fricii, meşteşugul de a domina frica, şi nu absenţa fricii. (Mark Twain)
Curajul este scara pe care urcă toate celelalte virtuţi. (Clare Bernard)
Curajul poate înfrânge nenorocul. (Proverb englezesc)
Curajul te conduce în ceruri; frica – la moarte. (Seneca)
Curajul/ Adevăratul curaj este o încredere deplină pe care nimic nu o tulbură. (Condillac)
Ai curaj! Şterge-ţi ochii! Adesea, căderea e un mijloc de a te ridica mai sus. (William Shakespeare)
Când nu poţi ocoli primejdia, nu-ţi rămâne decât s-o înfrunţi curajos. (Friedrich Rückert)
Cei cu adevărat curajoşi vorbesc puţin despre curaj. (Octavian Paler)
Cel curajos este cel căruia, fiindu-i frică, merge înainte. (Gabriel Liiceanu)
Cel mai mare test de curaj de pe pământ este să suporţi înfrângerea fără să te descurajezi. (Robert G.
Ingersoll)
Creativitatea necesită curajul de a renunţa la certitudini. (Erich Fromm)
Cred că unul dintre cele mai mari riscuri în viaţă este să nu ai niciodată curajul să rişti. (Oprah Winfrey)
Dacă nu ai curaj să mergi singur, nici alţii nu vor avea curaj să meargă cu tine. (Apoorve Dubey)
Dacă ţi-ai pierdut averea, n-ai pierdut nimic. Dacă ţi-ai pierdut sănătatea, ai pierdut ceva, dar dacă ţi-ai
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pierdut speranţa şi curajul, totul e pierdut. (Predicatorul american Norman Vincent Peale)
Delicateţea şi blândeţea armonizează foarte bine cu curajul. (Samuel Smiles)
Fii tare şi curajos, că tu vei împărţi poporului acestuia, prin sorţi, tara pe care M-am jurat părinţilor lor să
le-o dau. Fii dar tare şi foarte curajos, ca să păzeşti şi să împlineşti toată legea pe care ţi-a încredinţat-o Moise, robul Meu; să nu te abaţi de la ea nici la dreapta nici la stânga, ca să pricepi toate câte
ai de făcut. (Iosua Navi 1.6, 7)
Fiii mei, fiţi curajoşi, am pierdut tot ce-am avut în această lume, cel puţin să ne mântuim sufletul şi să ne
spălăm păcatele cu sângele nostru. (Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu, decapitat împreună
cu cei patru fii ai săi şi cu sfetnicul Ianache pentru că nu s-au lepădat de credinţa creştină.)
Fiţi tari şi curajoşi, nu vă temeţi, nu vă îngroziţi, nici nu vă spăimântaţi de ei, că Domnul Dumnezeul tău va
merge El Însuşi cu tine şi nu se va depărta de tine, nici nu te va părăsi". (Deutoronomul 31.6)
Frica e a trupului: trupul tremură. Curajul e al sufletului: sufletul n-are cum să tremure. (Barbu Ştefănescu
Delavrancea)
Găseşte curajul de a fi tu însuţi, chiar dacă încă nu ştii cine eşti! (Paulo Coelho)
Iar când vor începe să fie acestea, prindeţi curaj şi ridicaţi capetele voastre, pentru că răscumpărarea
voastră se apropie. (Luca 21.28)
Ispitelor şi primejdiilor morale nu li se rezistă cu cunoştinte şi cu teorii ştiintifice, ci li se rezistă cu curajul
credinţei. 9.23
Într-o lume a amăgirii universale, a spune adevărul e un act de curaj. (George Orwell)
Limita curajului? Nu există limită pentru curaj. (Gabriele d’Annunzio)
Nimic nu îi dă mai mult curaj unui fricos decât frica altuia. (Umberto Eco)
Nu descuraja nicodată pe cineva care progresează, indiferent cât de încet o face. (Platon)
O inimă veselă este un leac minunat, pe când un duh fără curaj usucă oasele. (Solomon 17.22)
O inimă veselă înseninează faţa, iar când inima e tristă şi duhul e fără de curaj. (Solomon 15.13)
Optimismul este fundaţia curajului. (Nicholas Butler)
Pentru orice realizare, primul pas este curajul. (Goethe)
Poate că adevăratul curaj este curajul de a greşi. (Gavriil Stiharul)
Prevederea este adevăratul curaj. (Euripide)
Prin cutezanţă creşte curajul, prin şovăială – teama. (Publilius Syrus)
Răbdarea, această îmbinare de curaj moral cu sfiala fizică. (Thomas Hardy)
Stăpânirea de sine este numai o altă formă a curajului, ea stă la baza tuturor virtuţilor. (Samuel Smiles)
Ştiu că sunt prost, dar când mă uit în jur, prind curaj. (Ion Creangă)
Teama este tatăl curajului şi mama siguranţei. (Henry H. Tweedy)
Tendinţa culturii moderne a fost de a tolera râsul, dar a descuraja scrisul. (Gilbert Keith Chesterton)
Testul curajului vine atunci când suntem în minoritate. Încercarea toleranţei apare atunci când suntem în
majoritate. (Ralph W. Sockman)
Toată lumea are talent, ceea ce este special e curajul de a-ţi urma talentul spre zonele întunecate în care te
poate duce. (Scriitoarea americană Erica Jong)
Trăieşte ca un om curajos; iar dacă nu ai noroc, înfuntă-i loviturile cu o inimă curajoasă. (Cicero)
Un om curajos formează întotdeauna o majoritate. (Andrew Jackson)
Un surâs nu costă nimic, dar produce mult / El îi îmbogăţeşte pe cei ce-l primesc / Fără a-i sărăci pe cei care îl dăruiesc / El nu durează decât o clipă / Dar uneori amintirea lui e eternă / Nimeni nu e atât de bogat
încât să nu se lipsească de el / Dar nici atât de sărac încât să nu-l merite / El crează fericirea în cămin, /
El e semnul sublim al prieteniei. / Un surâs dă odihnă celui celui obosit, / Dă curaj celor deznădăjduiţi /
Nu poate fi cumpărat, împrumutat sau furat / Pentru că e ceva care nu are valoare / Decât în momentul
când este dăruit. / Şi dacă vreodată întâlniţi o persoană / Care nu mai ştie cum cum să aibă un surâs /
Fiţi generos, dăruiţi-l pe al vostru, / Căci nimeni nu are atâta nevoie de un surâs / Precum acela care
nu-l poate da altora. (Mahatma Gandhi, poezia Surâsul)
Curând s-au abătut de la calea pe care le-am poruncit-o, şi-au făcut un viţel turnat şi s-au închinat la el, aducându-i
jertfe şi zicând: "Iată, Israele, dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului!" (Ieşirea 32.8)
Curând/ Ajungând curând la desăvârşire, dreptul a apucat ani îndelungaţi.(Cartea înţelepciunii lui Solomon 4.13)
Ambiţia este vecina trufiei sau, mai curând, fiica ei. (Michel de Montaigne)
Aşa zice Domnul: "Păziţi dreptatea şi faceţi lucruri drepte, că în curând va veni mântuirea Mea şi dreptatea
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Mea se va descoperi. (Isaia 56.1)
Căci dacă nu ştie cineva să-şi rânduiască propria lui casă, cum va purta grijă de Biserica lui Dumnezeu?
Episcopul să nu fie de curând botezat, ca nu cumva, trufindu-se, să cadă în osânda diavolului.
(I Timotei 3.5, 6)
Cel care îşi bate capul cu înţelepciunea îndeplineşte desăvârşirea minţii şi cel care îşi pierde somnul pentru
ea va fi în curând fără de grijă. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 6.15)
De nu se va ţine cineva pe sine cu sârguinţă în frica Domnului, curând se va nărui casa lui.
(Ecclesiasticul 27.3)
Fiule! Din tinereţile tale alege învăţătura şi până la cărunteţile tale vei afla înţelepciune. Ca şi cel ce ară şi seamănă, apropie-te de ea şi aşteaptă roadele ei cele bune. Căci cu lucrarea ei puţin te vei osteni şi curând
vei mânca roadele ei. (Ecclesiasticul 6.18-20)
Mai curând sau mai târziu oamenii care gândesc şi care scriu conduc opina publică; iar opinia publică,
după cum ştiţi, conduce lumea. (Jean le Rond d’Alembert)
Nu râvni la cei ce viclenesc, nici nu urma pe cei ce fac fărădelegea. Căci ca iarba curând se vor usca şi ca
verdeaţa ierbii degrab se vor trece. (Psalmi 36.1, 2)
Nu umbla după ştiri din viaţa lumească pentru că din aşa ceva nu vei avea niciun folos, după cum spune
psalmistul: “Să nu grăiască gura mea lucruri omeneşti.” Căci cel căruia îi place să vorbească bucuros despre treburile oamenilor păcătoşi, acela repede trezeşte în sine pofte spre plăceri. Mai curând fii dornic să
cunoşti viaţa oamenilor drepţi, căci aceasta îţi va fi de mare ajutor. (Sfântul Vasile cel Mare)
Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă; temeţi-vă mai curând de acela care poate
şi sufletul şi trupul să le piardă în gheena. (Matei 10.28)
Pe când le spunea acestea, iată un dregător, venind, I s-a închinat, zicând: Fiica mea a murit de curând dar,
venind, pune mâna Ta peste ea şi va fi vie. (Matei 9.18)
Şi căzând acela astfel la pieptul lui Iisus, I-a zis: Doamne, cine este? Iisus i-a răspuns: Acela este, căruia Eu,
întingând bucăţica de pâine, i-o voi da. Şi întingând bucăţica, a luat-o şi a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon
Iscarioteanul. Şi după îmbucătură a intrat satana în el. Iar Iisus i-a zis: Ceea ce faci, fă mai curând.
Dar nimeni din cei care şedeau la masă n-a înţeles pentru ce i-a zis aceasta. (Ioan 13.25-28)
Toleraţa nu implică lipsa de dedicare a cuiva faţă de convingerile sale. Mai curând, condamnă opresiunea
şi persecutarea altora. (John F. Kennedy)
Totuşi, fiindcă văduva aceasta îmi face supărare, îi voi face dreptate, ca să nu vină mereu să mă supere. Şi
a zis Domnul: Auziţi ce spune judecătorul cel nedrept? Dar Dumnezeu, oare, nu va face dreptate aleşilor
Săi care strigă către El ziua şi noaptea şi pentru care El rabdă îndelung? Zic vouă că le va face dreptate
în curând. Dar Fiul Omului, când va veni, va găsi, oare, credinţă pe pământ? (Luca 18.5-8)
Un om care rătăceşte de pe drumul înţelepciunii, se va odihni curând în adunarea celor morţi.
(Solomon 21.16)
Cursa/ Căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor, şi sufletului lor îşi întind ei laţuri. Aceasta este soarta celor
lacomi de câştig; lăcomia le aduce pierderea vieţii. (Solomon 1.18, 19)
Căzut-au neamurile în groapa pe care au făcut-o; în cursa aceasta, pe care au ascuns-o, s-a prins piciorul
lor. (Psalmi 9.15)
Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Luaţi seama la voi înşivă, să nu se îngreuieze inimile voastre de mâncare şi de băutură şi de grijile vieţii, şi ziua aceea să vine peste voi fără de veste, ca
o cursă; căci va veni peste toţi cei ce locuiesc pe faţa întregului pământ. Privegheaţi dar în toată vremea
rugându-vă, ca să vă întăriţi să scăpaţi de toate acestea care au să vină şi să staţi înaintea Fiului Omului.
(Luca 21.33-36)
Domnul este nădejdea ta şi va feri piciorul tău de cursă. (Solomon 3.26)
El va fi pentru voi piatră de încercare şi stâncă de poticnire pentru cele două case ale lui Israel, cursă şi laţ
pentru cei ce locuiesc în Ierusalim. (Isaia 8.14)
Mai curând, sau mai târziu, cu toţii trebuie să plătim pentru acţiunile noastre. (Oscar Wilde)
Nu te întovărăşi cu omul mânios şi cu cel înfierbântat de furie să n-ai nici un amestec, ca să nu te deprinzi pe
calea lui şi să-ţi întinzi o cursă pentru viata ta. (Solomon 22.24, 25)
O cursă este pentru om să afierosească Domnului ceva în grabă şi după ce a făgăduit să-i pară rău.
(Solomon 20.25)
Omul care linguşeşte pe prietenul său întinde cursă paşilor lui. (Solomon 29.5)
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Păzeşte-mă de cursa care mi-au pus mie şi de smintelile celor ce fac fărădelege. (Psalmi 140.9)
Pusu-mi-au păcătoşii cursă mie, dar de la poruncile Tale n-am rătăcit. (Psalmi 118.110)
Scoate-mă-vei din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o mie, că Tu eşti apărătorul meu. (Psalmi 30.4)
Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din cursa vânătorilor; cursa s-a sfărâmat şi noi ne-am izbăvit.
(Psalmi 123.7)
Teama de oameni duce la căderea în cursă, dar cel ce nădăjduieşte în Domnul stă la adăpost.
(Solomon 29.25)
Un slujitor al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând faţă cu toţi, destoinic să dea învăţătură, îngăduitor, certând cu blândeţe pe cei ce stau împotrivă, ca doar le va da Dumnezeu pocăinţă spre cunoaşterea
adevărului, şi ei să scape din cursa diavolului, de care sunt prinşi, pentru a-i face voia.
(II Timotei 2.24-26)
Cutezanţa/ Arăţi tăria Ta celor care nu cred în atotputernicia Ta şi înfrângi cutezanţa celor care o cunosc.
(Cartea înţelepciunii lui Solomon 12.17)
Dacă sunt vinovat este amar de mine şi dacă sunt drept nu cutez să ridic capul, ca unul ce sunt sătul de
ocară şi sunt apăsat de necazuri. (Iov 10.15)
Dacă-i aşa, cine este aşa de îndrăzneţ şi de cutezător şi neştiutor de altceva, decât să lupte cu obrăznicie împotriva celor vădite şi clare, încât să cugete cu uşurinţă că trupurile vor trece cândva în neexistenţă, prin înaintarea în desăvârşirea fiinţelor raţionale cum zic aceia, odată ce crede că Domnul şi
Dumnezeul tuturor este cu trupul acum şi pururea, dăruind si altora puterea să înainteze şi trăgând şi
chemând pe toţi la slava proprie, pe cât e cu putinţă omenirii, ca şi Conducător al mântuirii tuturor şi
ştergând petele din toţi. (Sfântul Maxim Mărturisitorul, vezi Taina/)
Domnul cel Atotputernic prin mâna unei femei i-a nimicit, căci Olofern al lor n-a fost doborât de tineri
voinici, şi nici feciorii uriaşilor nu l-au lovit pe el, şi nici nu i-au stat împotrivă oameni înalţi ca munţii,
ci Iudita, fiica lui Merari, l-a dezarmat cu frumuseţea feţei ei. Căci ea s-a dezbrăcat de veşmintele ei
de văduvie pentru întărirea celor întristaţi ai lui Israel; ea şi-a uns faţa cu miresme, şi-a prins părul sub
turban şi s-a îmbrăcat cu veşmânt de in, ca să-l ademenească. Cu sandalele ei i-a luat ochii, frumuseţea ei i-a robit inima, şi cu sabia i-a retezat capul. Perşii s-au îngrozit de îndrăzneala ei şi Mezii de
cutezanţa ei. (Iudita 16.5-10)
Iar că morţii înviază a arătat chiar Moise la rug, când numeşte Domn pe Dumnezeul lui Avraam, şi Dumnezeul lui Isaac, şi Dumnezeul lui Iacov. Dumnezeu deci nu este Dumnezeu al morţilor, ci al viilor, căci
toţi trăiesc în El. Iar unii dintre cărturari, răspunzând, au zis: Învăţătorule, bine ai zis. Şi nu mai cutezau
să-L întrebe nimic. (Luca 20.37-39)
Nu porni la drum cu cel cutezător ca să nu-ţi cadă povară, căci el nu face decât după capul său, şi
nebunia lui te va pierde. (Ecclesiasticul 8.15)
O retragere înţeleaptă este la fel de glorioasă ca şi un atac cutezător. (Baltasar Gracian)
Prin cutezanţă creşte curajul, prin şovăială – teama. (Publilius Syrus)
Spre necinste o spun, că noi ne-am arătat slabi. Dar în orice ar cuteza cineva - întru neînţelepţie zic, cutez şi eu! (II Corinteni 11.21)
Şi în revărsatul zorilor, au spânzurat capul lui Olofern pe zid şi apoi au ieşit în cete spre trecătorile muntelui. Şi când Asirienii i-au zărit, au trimis după căpeteniile lor, iar aceia s-au dus la căpitani şi la cei de
peste mii şi la toţi mai-marii lor, şi aceia au ajuns la cortul lui Olofern şi au zis celui ce era mai mare acolo: "Scoală pe domnul nostru, căci robii au cutezat să se scoale cu război împotriva noastră, ca să ne
prăpădească cu totul!" Atunci Bagoas a intrat şi a bătut în perdeaua cortului, fiindcă el socotea că Olofern doarme cu Iudita. Şi deoarece el nu a auzit pe nimeni, a dat perdeaua la o parte şi a intrat în camera de dormit, şi l-a găsit aruncat pe prag, mort şi cu capul tăiat şi luat. Şi a început să strige din răsputeri şi s-a pus pe plâns, pe strigat şi pe ţipat, şi îşi sfâşie hainele de pe el. Apoi s-a dus repede în cortul unde era sălaşul Iuditei, dar n-a găsit-o. Şi alergând apoi în mulţime, a strigat: "O, roabe viclene!
O singură femeie evreică a făcut de ocară casa regelui Nabucodonosor. Olofern zace la pământ,
cu capul retezat!" (Iudita 14.11-18)
Şi tot poporul a auzit fulgerele şi tunetele şi sunetul trâmbiţelor, şi a văzut muntele fumegând; şi văzând,
tot poporul s-a dat înapoi şi a stat departe, temându-se. Apoi a zis către Moise: "Vorbeşte tu cu
noi şi vom asculta, dar Dumnezeu să nu grăiască cu noi, ca să nu murim". Zis-a Moise către popor: "Cutezaţi, că Dumnezeu a venit la voi, să vă pună la încercare pentru ca frica Lui să fie în
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voi, ca să nu greşiţi". (Ieşirea 20.17-19)
Zis-a Domnul: "De se vor găsi în cetatea Sodomei cincizeci de drepţi, voi cruţa pentru ei toată cetatea
şi tot locul acela". Şi răspunzând Avraam, a zis: "Iată, cutez să vorbesc Stăpânului meu, eu, care sunt
pulbere şi cenuşă! Poate că lipsesc cinci din cincizeci de drepţi; poate să fie numai patruzeci şi cinci;
pentru lipsa a cinci pierde-vei, oare, toată cetatea?" Zis-a Domnul: "Nu o voi pierde de voi găsi acolo
patruzeci şi cinci de drepţi". …. Şi a zis Avraam: "Iată, mai cutez să vorbesc Stăpânului meu! Poate
că se vor găsi acolo numai douăzeci de drepţi". Răspuns-a Domnul: "Nu o voi pierde pentru cei douăzeci". Şi a mai zis Avraam: "Să nu se mânie Stăpânul meu de voi mai grăi încă o dată: Dar de se vor
găsi acolo numai zece drepţi?" Iar Domnul i-a zis: "Pentru cei zece nu o voi pierde". Şi terminând
Domnul de a mai grăi cu Avraam; S-a dus, iar Avraam s-a întors la locul său. (Facerea 18.26-33)
Cutremurul/ Acum lumină biruitoare se revarsă din norii de la miazănoapte şi măreţia Domnului robeşte şi cutremură inima. (Iov 37.22)
Am stat lângă multe persoane care şi-au dat sfârşitul, am stat lângă mulţi muribunzi, i-am vegheat până la
capăt. Toţi, invariabil toţi, cereau o clipă în plus de viaţă, ca să-şi rezolve criza, problema lăuntrică.
(Un duhovnic în vârstă, pomenit de părintele Arsenie Papacioc. Din păcate nu-i ştim numele.) Este
cutremurător! Şi spunea: Care este clipa? Este clipa pe care tu acum o pierzi, care a trecut pe
lângă tine. Cum a definit Dostoievski infernul?: “Prea târziu, când nu mai poţi face nimic.”
(Părintele Vasile Gavrilă)
Atunci le-a zis: Se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie. Şi vor fi cutremure mari şi,
pe alocurea, foamete şi ciumă şi spaime şi semne mari din cer vor fi. (Luca 21.10, 11)
Ca să-i ferească sufletul de prăpastie şi viaţa lui de calea mormântului; de aceea, prin durere, omul este
mustrat în patul lui şi oasele lui sunt zguduite de un cutremur neîntrerupt. (Iov 33.18, 19)
Domnul Savaot te va cerceta cu tunet, cutremur şi zgomot mare, uragan şi vijelie şi flăcări de foc
mistuitor! (Isaia 28.6)
Dumnezeule, când mergeai Tu înaintea poporului Tău, când treceai Tu prin pustiu, pământul s-a cutremurat şi cerurile s-au topit şi Sinaiul s-a clătinat de la faţa Dumnezeului lui Israel. (Psalmi 67.8, 9)
Glasul tunetului Tău în vârtej, luminat-au fulgerele Tale lumea, clătinatu-s-a şi s-a cutremurat pământul.
(Psalmi 76.17)
Iar a treia zi, când s-a făcut ziuă, erau tunete şi fulgere şi nor des pe Muntele Sinai şi sunet de trâmbiţe
foarte puternic. Şi s-a cutremurat tot poporul în tabără. Atunci a scos Moise poporul din tabără
în întâmpinarea lui Dumnezeu şi au stat la poalele muntelui. Iar Muntele Sinai fumega tot, că Se pogorâse Dumnezeu pe el în foc; şi se ridica de pe el fum, ca fumul dintr-un cuptor, şi tot muntele se
cutremura puternic. (Ieşirea 19.16-18)
Iar Iisus, strigând iarăşi cu glas mare, Şi-a dat duhul. Şi iată, catapeteasma templului s-a sfâşiat în două
de sus până jos, şi pământul s-a cutremurat şi pietrele s-au despicat; mormintele s-au
deschis şi multe trupuri ale sfinţilor adormiţi s-au sculat. (Matei 27.50-52)
Nici de glasul trâmbiţei, nici de răsunetul cuvintelor despre care cei ce îl auzeau s-au rugat să nu li se
mai grăiască, deoarece nu puteau să sufere porunca: "Chiar dacă şi fiară de s-ar atinge de munte, să
fie ucisă cu pietre, sau să fie străpunsă cu săgeata", şi atât de înfricoşătoare era arătarea, încât
Moise a zis: "Sunt înspăimântat şi mă cutremur!". (Evrei 12.19-21)
Pentru trei lucruri se cutremură pământul, ba chiar pentru patru nu poate să rabde: Pentru robul care
ajunge rege, pentru nebunul care se satură de pâine, pentru o femeie dispreţuită când ea se mărită
şi pentru o slugă care moşteneşte pe stăpâna sa. (Solomon 30.21-23)
Slujiţi Domnului cu frică şi vă bucuraţi de El cu cutremur. (Psalmi 2.11)
Şi iată s-a făcut cutremur mare, că îngerul Domnului, coborând din cer şi venind, a prăvălit piatra şi şedea deasupra ei. Şi înfăţişarea lui era ca fulgerul şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Şi de
frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau şi s-au făcut ca morţi. (Matei 28.2-4)
Şi intrând El în Ierusalim, toată cetatea s-a cutremurat, zicând: Cine este Acesta? Iar mulţimile răspundeau: Acesta este Iisus, proorocul din Nazaretul Galileii. (Matei 21.10, 11)
Şi m-am uitat când a deschis pecetea a şasea şi s-a făcut cutremur mare, soarele s-a făcut negru ca un
sac de păr şi luna întreagă s-a făcut ca sângele, şi stelele cerului au căzut pe pământ, precum smochinul îşi leapădă smochinele sale verzi, când este zguduit de vijelie. Iar cerul s-a dat în lături, ca o
carte de piele pe care o faci sul şi toţi munţii şi toate insulele s-au mişcat din locurile lor.
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(Apocalipsa 6.12-14)
Teamă şi cutremur au venit asupra mea şi m-a acoperit întunericul. Şi am zis: Cine-mi va da mie aripi
ca de porumbel, ca să zbor şi să mă odihnesc? Iată m-aş îndepărta fugind şi m-aş sălăşlui în pustiu.
(Psalmi 54.5-7)
Cuvântul adună Biserica pentru a se întrupa în ea. (Teologul Alexander Schmemann)
Cuvântul doare mai mult decât fapta, iar limba e mult mai ascuţită decât sabia. (Mihail Drumeş)
Cuvântul e un mijloc imperfect de comunicare. (Camil Petrescu)
Cuvântul “fericire” şi-ar pierde înţelesul dacă nu l-am compara cu tristeţea. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi
psiholog elveţian)
Cuvântul lui Dumnezeu S-a făcut om, ca şi tu să afli de la om, că omul poate ajunge Dumnezeu.
(Cuviosul Clement Alexandrinul)
Cuvântul rău asupra drepţilor este ars de harul lui Dumnezeu. 10.3
Cuvântul sună, fapta tună! (Sfinţii Părinţi)
Cuvântul tăcerii este foarte puternic şi nu putem să-i prindem frecvenţa. 7.5
Cuvântul tăcerii se sprijină pe harul lui Dumnezeu. 7.5
Cuvântul/ A te ruga – adesea – înseamnă a-I grăi lui Dumnezeu despre starea noastră dezastruoasă: neputinţă, mâhnire, îndoială, frică, tristeţe, deznădejde – într-un cuvânt, despre tot ceea ce ţine de conditiile existenţei noastre. Să ne exprimăm fără a căuta expresii elegante sau chiar o succesiune logică. Adesea
acest mod de a ne adresa lui Dumnezeu este începutul rugăciunii – conversaţie.
(Din cartea “Despre rugăciune”, pagina 8, a Arhimandritului Sofronie Saharov)
Adevărata forţă a cuvintelor nu stă în cuvinte, ci în folosirea lor. (William Hazlitt)
Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţă veşnică,
şi s-a mutat din moarte la viaţă. 5.17
Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţă veşnică
şi la judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viaţă. (Ioan 5.24)
Atunci când cuvintele dau greş, muzica grăieşte. (Hans Christian Andersen)
Atunci s-au dus fariseii şi au ţinut sfat ca să-L prindă pe El în cuvânt. (Matei 22.15)
Avva, spune-ne un cuvânt de pocăinţă. Încă n-am învăţat cum să mă pocăiesc. (Sfântul Antonie cel
Mare, în ultimele clipe ale vieţii)
Biruinţele sufletului lasă în urma lor cuvintele vieţii care vor dăinui. (Vladimir Ghika)
Buzele celor fără minte vorbesc mereu de alţii; iar cuvintele celor înţelepţi se vor cumpăni.
(Ecclesiasticul 21.27)
Ca merele de aur pe poliţi de argint, aşa este cuvântul spus la locul lui. (Solomon 25.11)
Că drept este cuvântul Domnului şi toate lucrurile Lui întru credinţă. (Psalmi 32.4)
Căci cuvântul lui Dumnezeu e viu şi lucrător şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri, şi pătrunde
până la despărţitura sufletului şi duhului, dintre încheieturi şi măduvă, şi destoinic este să judece
simţirile şi cugetările inimii. (Evrei 4.12)
Căci Hristos nu m-a trimis ca să botez, ci să binevestesc, dar nu cu înţelepciunea cuvântului, ca să nu rămână zadarnică crucea lui Hristos. Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru
noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. (I Corinteni 1.17, 18)
Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Sfântul Duh, şi Aceşti trei Una sunt. Şi trei sunt
care mărturisesc pe pământ:Duhul şi apa şi sângele, şi aceşti trei mărturisesc la fel. (I Ioan 5.7, 8)
Căci, mai ales, spunea el, prin aceea se deosebeşte prietenul de linguşitor; unul vorbeşte numai ce
ştie că place, pe când celălalt nu ezită să spună şi cuvinte care supără. De aceea, Sfântul Vasile
cel Mare îl numeşte pe adevăratul prieten bărbat înţelept, şi spune despre el că dacă ar locui într-o ţară îndepărtată, şi chiar dacă ochii mei nu l-ar vedea niciodată, tot prieten l-aş socoti. Aşa
spunea şi Euripide. (Din emisiunea “Cuvântul care zideşte” de la postul de radio “Trinitas”.
Multe din învăţăturile care nu au trimitere la CD-uri au fost luate din această emisiune, realizată
de părintele Narcis Stupcanu, precum şi din alte emisiuni transmise de acelaşi post de radio.)
Când citeşti Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să îţi spui mereu: “Vorbeşte cu mine şi despre mine.” (Soren
Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Cel care a primit de la Dumnezeu darul cuvântului şi al învăţăturii, spre a fi de folos semenilor săi, dar nu
se foloseşte de el, pierde darul; şi dimpotrivă, cel ce se sârguieşte să fie de folos semenilor cu darul
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acesta, capătă şi mai mult dar, după cum celălalt pierde şi ce a primit. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Cel ce îşi stăpâneşte cuvintele sale are ştiinţă şi cel ce îşi ţine cumpătul este un om priceput.
(Solomon 17.27)
Cel ce nu ia în seamă cuvântul (lui Dumnezeu) este dat pierzării, iar cel ce se teme de porunca Lui este
răsplătit. (Solomon 13.13)
Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie,
nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. (Matei 24.35, 36)
Copiii sunt educaţi de comportamentul adultului, nu de cuvintele sale. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru
şi psiholog elveţian)
Cum a fost lucrat pomul, arată rodul lui; aşa şi cuvântul arată gândul cel din inima omului. Să nu lauzi pe
nimeni înainte de a vorbi cu el, căci cuvântul este piatra de încercare a omului. (Ecclesiasticul 27.6, 7)
Cunosc un om în Hristos, care acum paisprezece ani - fie în trup, nu ştiu; fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie - a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Şi-l ştiu pe un astfel de om - fie în trup, fie
în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie - Că a fost răpit în rai şi a auzit cuvinte de nespus, pe care nu
se cuvine omului să le grăiască. (II Corinteni 12.2-4)
Cuvintele noastre sunt cărările faptelor noastre. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dacă ai minte, ascultă aceasta, pleacă urechea la cuvintele mele. Unul care prigoneşte dreptatea ar putea
oare să domnească? Şi vei osândi tu pe Cel mare şi drept? (Iov 34.16, 17)
Dacă din tăcerea mea nu întelegeţi nimic, cum veţi întelege din cuvânt? (Patericul)
Dacă nu vei căuta să te dai în vânt după cuvinte, vei fi la bătrâneţe o comoară de înţelepciune. (Platon)
Dacă omul va ţine minte textul Sfintei Scripturi: “Din cuvintele tale te vei îndrepta, şi din cuvintele tale te
vei osândi”, atunci el se va hotărî ca mai bine să tacă. (Avva Pimen)
Dacă ziceţi că nu este aşa, cine îmi va dovedi că am minţit şi cine va spulbera cuvântul meu?" (Iov 24.25)
Dar grijile veacului şi înşelăciunea bogăţiei şi poftele după celelalte, pătrunzând în ei, înăbuşă cuvântul şi
îl fac neroditor. (Marcu 4.19)
De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi la îndeplineşte asemăna-se-va bărbatului înţelept care
a clădit casa lui pe stâncă. (Matei 7.24)
De eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini. Iar El, răspunzând, a zis: Scris este:
"Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu". (Matei 4.3, 4)
De la oricine aude cuvântul împărăţiei şi nu-l înţelege, vine cel viclean şi răpeşte ce s-a semănat în inima
lui; aceasta este sămânţa semănată lângă drum. (Matei 13.19)
Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei,
plecând, au propovăduit pretutindeni şi Domnul lucra cu ei şi întărea cuvântul, prin semnele
care urmau. Amin. (Luca 16.19, 20)
Deci mulţi din ucenicii Lui, auzind, au zis: Greu este cuvântul acesta! Cine poate să-l asculte? Iar Iisus,
ştiind în Sine că ucenicii Lui murmură împotriva Lui, le-a zis: Vă sminteşte aceasta? (Ioan 6.60, 61)
Deci zicea Iisus către iudeii care crezuseră în El: Dacă veţi rămâne în cuvântul Meu, sunteţi cu adevărat
ucenici ai Mei; şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Ei însă I-au răspuns: Noi suntem
sămânţa lui Avraam şi nimănui niciodată n-am fost robi. Cum zici Tu că: Veţi fi liberi? Iisus le-a răspuns:
Adevărat, adevărat vă spun: Oricine săvârşeşte păcatul este rob al păcatului. Iar robul nu rămâne în casă în veac; Fiul însă rămâne în veac. Deci, dacă Fiul vă va face liberi, liberi veţi fi într-adevăr. Ştiu că
sunteţi sămânţa lui Avraam, dar căutaţi să Mă omorâţi, pentru că cuvântul Meu nu încape în voi.
(Ioan 8.31-37)
Duhul este cel ce dă viaţă; trupul nu foloseşte la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh şi sunt
viaţă. (Ioan 6.63)
După acestea, fost-a cuvântul Domnului către Avram, noaptea, în vis, şi a zis: "Nu te teme, Avrame, că
Eu sunt scutul tău şi răsplata ta va fi foarte mare!" (Facerea 15.1)
Este de ajuns un dicţionar pentru a conţine toate cuvintele. Dar gândirii îi trebuie infinitul. (Alexandr
Sergheevici Puşkin)
Fericit este cel ce citeşte şi cei ce ascultă cuvintele proorociei şi păstrează cele scrise în aceasta!
Căci vremea este aproape. (Apocalipsa 1.3)
Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind
din pricina Mea. (Matei 5.11)
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Foc! Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac şi al lui Iacov, nu dumnezeul filosofilor şi al înţelepţilor! ( Aceste
cuvinte au fost scrise pe o bucată de hârtie, găsită cusută în căptuşeala hainei lui Blaise Pascal,
după moartea sa, şi sună pentru noi ca un scurt testament)
Ia aminte de tine însuţi ca nu cumva un cuvânt ascuns în inima ta să se prefacă în păcat!
(Sfântul Vasile cel Mare)
Iar sămânţa semănată în pământ bun este cel care aude cuvântul şi-l înţelege, deci care aduce rod şi face:
unul o sută, altul şaizeci, altul treizeci. (Matei 13.23)
Iar El a zis: Aşa este, dar fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc. (Luca 11.28)
Iar El, răspunzând, a zis către ei: Mama mea şi fraţii Mei sunt aceştia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu
şi-l îndeplinesc. (Luca 8.21)
Ideile sunt un vânat rar în pădurea cuvintelor. (Victor Hugo)
Imposibilul este un cuvânt întâlnit numai în dicţionarele proştilor. (Napoleon Bonaparte)
Iubirea, cel mai frecvent cuvânt în toate limbile lumii, şi cel mai profanat în toate zilele. (François Mauriac)
În aşa fel că lanţurile mele, pentru Hristos, au ajuns cunoscute în tot pretoriul şi tuturor celorlalţi; şi cei mai
mulţi dintre fraţii întru Domnul, îmbărbătaţi prin lanţurile mele, au mai multă îndrăzneală să propovăduiască fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. (Filipeni 1.13, 14)
În chip analog, vinul se amestecă cu apa iar duhul cu omul. Unul, amestecul de vin cu apă, hrăneşte spre
credinţă, celălalt, adică duhul, conduce spre nemurire. Şi iarăşi amestecul celor două, a băuturii şi a
Cuvântului se cheamă Euharistie, har lăudat şi frumos. Iar cei care se împărtăşesc cu credinţă îşi sfinţesc şi trupul şi sufletul, pentru că voinţa Tatălui amestecă în chip tainic cu Duhul şi cu Cuvântul acest
amestec dumnezeiesc care este omul. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
În dicţionarul meu, cuvântul imposibil nu există. (Napoleon Bonaparte)
Îngerii nu au nevoie de limbă şi de auz, ci îşi transmit unii altora propriile lor gândiri şi hotărâri, fără să rostească nici măcar un cuvânt. (Sfântul Ioan Damaschin)
Între oamenii buni şi Dumnezeu există o prietenie, prin virtutea care-i uneşte. Am spus prietenie? E totuşi
un cuvânt destul de slab, mai potrivit ar fi termenul unire duhovnicească cu Dumnezeu, asemenea
legăturii dintre soţ şi soţie. La o aşa unire sunt chemaţi toţi oamenii, fiindcă aşa cum zice Scriptura,
suntem neam sfânt, neamul lui Dumnezeu şi al Celui Preaînalt prin harul Lui. Dacă nu voim să pierdem acest dar, trebuie să-l păzim prin sfinţenia vieţii noastre. (Seneca)
Întreaga înţelepciune umană se rezumă la două cuvinte: aşteptare şi speranţă. (Alexandre Dumas)
La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru
început la Dumnezeu. (Ioan 1.1, 2)
Legea postului a fost dată în Paradis .….. Cuvântul “nu mâncaţi” este o lege a postului şi înfrânării. 6.9
Lepădarea de sine este cuvânt unic. Până la Hristos nu l-a rostit nimeni. (Sfinţii Părinţi)
Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, în
Duhul, tot felul de rugăciuni şi de cereri, şi întru aceasta priveghind cu toată stăruinţa şi
rugăciunea pentru toţi sfinţfii. (Efeseni 6.17, 18)
Nu e nimic mai tare decât blândeţea. După cum apa aruncată pe foc a stins de multe ori focul, tot aşa şi un
cuvânt spus cu blândeţe, stinge o mânie mai aprinsă decât cuptorul şi îndoit ne este câştigul. Câştigăm
prin aceea că ne-am purtat cu blândeţe şi prin aceea că slobozim de tulburare mintea fratelui nostru
punând capăt mâniei……. Căci ce este apa pentru foc, aceea e blândeţea şi bunătatea pentru mânie.
(Sfântul Ioan Gură de Aur).
Nu îngădui un râs nesocotit şi nu suferi cuvântul obraznic; unul vine de la un prost, celălalt de la un nebun.
(Socrate)
Nu murim întâmplător, ultimul cuvânt nu-i aparţine morţii, ci lui Dumnezeu, autorul ei. 11.12
Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. 5.10
Nu spune puţine cuvinte în vorbe multe, ci mult în vorbe puţine. (Pitagora)
O imagine valorează cât o mie de cuvinte. (Fred R. Barnard)
O rugăciune făcută fără atenţie, înşirând doar cuvinte goale, e o batjocură la adresa lui Dumnezeu.
(Părintele Petroniu Tănase de la schitul Prodromul din muntele Athos)
Obişnuieşte-ţi urechea să audă des cuvinte duhovniceşti şi mintea ta se va depărta de gânduri necurate.
(Sfântul Talasie Libianul)
Omul smerit e acela care nu găseşte în sine nimic sigur de care să se sprijine, deoarece singura lui certitu-
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dine e iubirea pe care celălalt i-a dat-o şi cuvântul pe care celălalt i l-a scris în suflet şi care îl înalţă
în mod tainic. (Teologul catolic Marko Rupnik)
Omul superior este modest în cuvinte şi excelent în fapte. (Confucius)
Patericul ne învaţă cuvântul. 11.2
Pe Dumnezeu să-L slujim prin fapte, să-L lăudăm prin cuvânt şi să-L cinstim cu gândul. (Evagrie Ponticul)
Pentru că toţi greşim în multe chipuri; dacă nu greşeşte cineva în cuvânt, acela este bărbat desăvârşit, în
stare să înfrâneze şi tot trupul. (Iacob 3.2)
Poetul e un dansator pe funie, un jongler de cuvinte, un inventator de rime rare, plin de ingenuitate şi de
har. (Nicolae Manolescu)
Poetul inspiră cuvinte şi expiră versuri. (David Boia)
Poezia este arta de a pune în mişcare imaginaţia noastră cu ajutorul cuvintelor. (Arthur Schopenhauer)
Procedează astfel încât fapta ta să ţină locul cuvântului, şi vorbeşte în aşa fel încât cuvântul să ţină locul
faptei. (Sfântul Isidor Pelusiotul)
Rugăciunea de foc este o rugăciune fără cuvinte, care nu poate fi descrisă în cuvinte. (Sfinţii Părinţi,
vezi Entazul/)
Rugăciunea e mai puternică decât oricând atunci când este făcută fără cuvinte. (Samuel Chadwick)
Scopul cuvântării nu este de a impune, ci de a convinge. (Iacob Negruzzi)
Sfatul bun la timpul potrivit este o milostenie mai mare decât sumele de bani, pentru că este sfatul
Cuvântului spre folos pentru mântuire. (Patriarhul Daniel)
Sileşte-te să te arăţi încercat, înaintea lui Dumnezeu lucrător cu faţa curată, drept învăţând cuvântul
adevărului. (II Timotei 2.15)
Sunt cuvinte care se înalţă ca flacăra şi altele care cad ca ploaia. (Marie d’Agoult)
Sunt trei cărări ale binelui: să săvârşeşti binele prin faptă, prin cuget şi prin cuvânt. (Origen)
Sunt un om liber şi fac ce vreau, nu mă tem de oameni! (După 12 ani de temniţă, întrebat dacă se supune
orânduirii comuniste, părintele Iustin Pârvu a răspuns: Sunt un om liber şi fac ce vreau, nu mă tem
de oameni! Acest cuvânt l-a costat alţi 5 ani de temniţă grea.)
Şi am zis: "Mai bună este înţelepciunea decât puterea; dar înţelepciunea celui sărac este urgisită,
şi cuvintele lui nu sunt luate în seamă". (Ecclesiastul 9.16)
Şi cele semănate între spini sunt cei ce ascultă cuvântul, dar grijile veacului şi înşelăciunea bogăţiei şi poftele după celelalte, pătrunzând în ei, înăbuşă cuvântul şi îl fac neroditor. (Marcu 4.18, 19)
Şi când zicea El acestea, o femeie din mulţime, ridicând glasul, I-a zis: Fericit este pântecele care Te-a purtat şi fericiţi sunt sânii pe care i-ai supt! Iar El a zis: Aşa este, dar fericiţi sunt cei ce ascultă
cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc. (Luca 11.27, 28)
Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din
Tatăl, plin de har şi de adevăr. (Ioan 1.14)
Şi cuvintelor tale fă jug şi cumpănă şi gurii tale fă-i uşă şi încuietoare. (Ecclesiasticul 28.28)
Şi dacă trâmbiţa va da sunet nelămurit, cine se va pregăti de război? Aşa şi voi: Dacă prin limbă nu veţi
da cuvânt lesne de înţeles, cum se va cunoaşte ce aţi grăit? Veţi fi nişte oameni care vorbesc în vânt.
(I Corinteni 14.8, 9)
Şi după ce a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, la urmă a flămânzit. Şi apropiindu-se, ispititorul a
zis către El: De eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini. Iar El, răspunzând, a
zis: Scris este: "Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu".
(Matei 4.2-4)
Şi i-a zis Iisus: Venind, îl voi vindeca. Dar sutaşul, răspunzând, I-a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub
acoperişul meu, ci numai zi cu cuvântul şi se va vindeca sluga mea. (Matei 8.7, 8)
Şi Petru şi-a adus aminte de cuvântul lui Iisus, care zisese: Mai înainte de a cânta cocoşul, de trei ori te
vei lepăda de Mine. Şi ieşind afară, a plâns cu amar. (Matei 26.75)
Tăcerea este a doua putere a lumii, după cuvânt. (Henri Lacordaire)
Tăcerea este o virtute a femeilor şi o onoare lipsită de primejdii pentru tineri, iar cuvântul unui bătrân este
un bine. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Te-a smerit, te-a pedepsit cu foamea şi te-a hrănit cu mana pe care nu o cunoşteai şi pe care nu o cunoşteau nici părinţii tăi, ca să-ţi arate că nu numai cu pâine trăieşte omul, ci că omul trăieşte şi cu tot
Cuvântul ce iese din gura Domnului. (Deutoronomul 8.3)
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Toleranţa este un alt cuvânt pentru indiferenţă. (W. Somerset Maugham)
Trimis-a întuneric şi i-a întunecat, căci au amărât cuvintele Lui; prefăcut-a apele lor în sânge şi a omorât
peştii lor; scos-a pământul lor broaşte în cămările împăraţilor lor. (Psalmi 104.27-29)
Un prost care nu spune niciun cuvânt nu se deosebeşte de un savant care tace. (Molière)
Un răspuns blând domoleşte mânia, iar un cuvânt aspru aţâţă mânia. (Solomon 15.1)
Un ziar este cherestea făcută flexibilă. Este cerneală transformată în cuvinte şi imagini. Este conceput, se
naşte, creşte şi moare de bătrâneţe într-o singură zi. (Jim Bishop)
Viaţa fără cuvânt foloseşte mai mult decât cuvântul fără viaţă. Prima tace şi zideşte, al doilea strică şi tulbură, dar când şi cuvântul şi viaţa merg împreună, alcătuiesc imagiea întregii filosofii.
(Sfântul Isidor Pelusiotul)
Zis-a Avva Isidor: Viaţa fără cuvânt mai mult foloseşte decât cuvântul fără viaţă. Căci viaţa chiar şi în
tăcere foloseşte. Cuvântul chiar şi strigând supără. Dar dacă şi cuvântul şi
viaţa se vor întâlni, fac o icoană a toată înţelepciunea.
Zis-a Avva Macarie: Prin cuvânt rău şi pe cei buni îi faci răi, iar prin cuvânt bun şi pe cei răi îi faci buni.
Zis-a Avva Moise: De nu se va uni fapta cu rugăciunea, în zadar se osteneşte omul, iar puţină vreme
este osteneala şi de-a pururea odihna, cu darul lui Dumnezeu Cuvântul. Amin!
Zis-a Avva Pimen: Mai mare dragoste nu este cu putinţă să afle cineva decât să-şi pună sufletul pentru
aproapele său. De va auzi un cuvânt rău de mâhnire, dar nu-l va zice, sau de i se
va face nedreptate şi va suferi, dar nu va răsplăti, unul ca acesta îşi pune sufletul
pentru aproapele.
Zis-a Avva Xantie: Tâlharul pe cruce era şi cu un cuvânt s-a îndreptat, iar Iuda apostol împreună era
numărat şi într-o noapte a pierdut toată osteneala, coborându-se din cer în iad.
Drept aceea, nimeni făcând bine să nu se fălească, fiindcă toţi cei ce au nădăjduit
în sineşi au căzut.
Zis-a lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai lipseşte? Iisus i-a zis: Dacă voieşti
să fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor şi vei avea comoară în cer; după aceea, vino şi urmează-Mi. Ci, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuţii.(Matei 19.20-22)
Ziua zilei spune cuvânt, şi noaptea nopţii vesteşte ştiinţă. (Psalmi 18.2)
Cuvenit/ Căci voi, care de multă vreme s-ar fi cuvenit să fiţi învăţători, aveţi iarăşi trebuinţă ca cineva să vă înveţe
cele dintâi începuturi ale cuvintelor lui Dumnezeu şi aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte, nu de hrană tare.
Pentru că oricine se hrăneşte cu lapte este nepriceput în cuvântul dreptăţii, de vreme ce este prunc. Iar
hrana tare este pentru cei desăvârşiţi, care au prin obişnuinţă simţurile învăţate să deosebească binele
şi răul. (Evrei 5.12-14)
După faptă şi răsplată: urgie împotriva vrăjmaşilor şi răsplată după faptă împotrivitorilor Lui; ţinuturilor
celor de departe, răsplata cuvenită. (Isaia 59.18)
Făţarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare, sâmbăta boul său, sau asinul de la iesle, şi nu-l duce să-l
adape? Dar aceasta, fiică a lui Avraam fiind, pe care a legat-o satana de optsprezece ani, nu se cuvenea, oare, să fie dezlegată de legătura aceasta, în ziua sâmbetei? Şi zicând El acestea, s-au ruşinat toţi
care erau împotriva Lui, şi toată mulţimea se bucura de faptele strălucite săvârşite de El.
(Luca 13.15 - 17)
Iată pe scurt; tot ceea ce ai auzit aceasta este: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui! Acesta este
lucru cuvenit fiecărui om. Căci Dumnezeu va judeca toate faptele ascunse, fie bune, fie rele.
(Ecclesiastul 12.13, 14)
Iată toate cele douăsprezece seminţii ale lui Israel şi iată ce le-a spus tatăl lor, când le-a binecuvântat şi a
dat fiecăreia binecuvântarea cuvenită. (Facerea 49.28)
Nici cele cuvenite lui Dumnezeu nu trebuie să le nesocotim pentru cele omeneşti şi nu este necesar să fim
nepăsători nici faţă de cele omeneşti pentru Dumnezeu. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
Să ai mândria cuvenită meritelor. (Quintus Horatius Flaccus)
Să păzeşti porunca fără pată, fără vină, până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, pe care, la timpul
cuvenit, o va arăta fericitul şi singurul Stăpânitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, Cel ce
singur are nemurire şi locuieşte întru lumină neapropiată; pe Care nu L-a văzut nimeni dintre oameni,
nici nu poate să-L vadă; a Căruia este cinstea şi puterea veşnică! Amin. (II Timotei 6.14-16)
Secretul vieţii duhovniceşti este să faci toate la timpul lor şi după măsurile cuvenite. (Evagrie Ponticul)
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Dacă Adam ar fi păzit ascultarea, atât el, cât şi neamul lui, ar fi rămas în rai. 2.14
Dacă ai învăţat ceva din înfrângeri, înseamnă că nu ai fost învins cu adevărat. (Zig Ziglar)
Dacă ai găsit miere, mănâncă atât cît îţi trebuie, ca nu cumva să te saturi şi s-o verşi. (Solomon 25.16)
Dacă ai păcate, ele se vor arde şi se vor distruge uşor prin necazuri. Dacă ai virtuţi, prin necazuri ele se vor face mai
luminoase şi mai strălucitoare. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dacă am primit de la Dumnezeu cele bune, nu vom primi oare şi pe cele rele? 5.18
Dacă aştepţi momentul potrivit, te întrec alţii, care nu îl aşteaptă. (Woody Allen)
Dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă; dacă unul învaţă, să se sârguiască în învăţătură; dacă îndeamnă, să fie la îndemnare; dacă împarte altora, să împartă cu firească nevinovăţie; dacă stă în frunte, să fie cu tragere de inimă;
dacă miluieşte, să miluiască cu voie bună! (Romani 12.7, 8)
Dacă Biserica are un punct de vedere, noi trebuie să ne unim cu punctul de vedere al Bisericii.
(Părintele Teofil Pârâian)
Dacă capacitatea de a gândi nu este însoţită de capacitatea de a acţiona, mintea superioară este torturată.
(Benedetto Croce)
Dacă cezarul, sau împăratul am zice noi, te-ar înrudi cu el, şi te-ar ridica în rang, cine nu s-ar teme atunci de persoana ta? Iar acum, când ai devenit fiul lui Dumnezeu, nu ai respect faţă de tine şi înalta ta valoare, călcând-o în
picioare prin nesăbuitele tale îndemnuri dobitoceşti şi prin atracţiile păcătoase? (Epictet)
Dacă cunoaşterea creează probleme, nu ignoranţa va duce la rezolvarea acestora. (Isaac Asimov)
Dacă din tăcerea mea nu întelegeţi nimic, cum veţi întelege din cuvânt? (Patericul)
Dacă doreşti să fii inventiv, trebuie să doreşti să ratezi. (Jeff Bezon)
Dacă doreşti să te rogi, nu-ţi alipi inima de nimic, ca să moşteneşti totul. (Evagrie Ponticul)
Dacă dorim să facem ceva pentru sufletul nostru, trebuie să primim jugul Mântuitorului. (Părintele Dumitru Păduraru)
Dacă Dumnezeu este iubire, cel care nu are iubire este lipsit de harul dumnezeiesc. (Sfântul Vasile cel Mare)
Dacă Dumnezeu există, şi eu cred, câştig viaţa veşnică, supunându-mă Bisericii. Dacă Dumnezeu nu
există, nu am pierdut nimic. (Blaise Pascal)
Dacă nu crezi în Dumnezeu, şi nu există, nu ai pierdut nimic. Dacă nu crezi în Dumnezeu, şi există,
diavolul te-a luat! (Blaise Pascal)
Dacă Dumnezeu este totdeauna cu tine, de ce tu trăieşti ca şi când El ar fi departe de tine? (Sfântul Ioan
Gură de Aur)
Dacă Dumnezeu îţi închide o uşă, îţi deschide o fereastră. (Proverb rusesc)
Dacă Dumnezeu ne-ar face nouă după faptele noastre, cu adevărat n-am mai fi. (Sfântul Ignatie Teoforul)
Dacă Dumnezeu nu este pe primul loc în viaţa ta, atunci nu este pe locul care I se cuvine. (Părintele Teofil Pârâian)
Dacă Dumnezeu nu există, agnosticul pierde prea puţin crezând în el şi câştigă la fel de puţin necrezând. Dacă însă
Dumnezeu există, agnosticul câştigă viaţa veşnică crezând în El şi pierde un bine infinit dacă nu crede.
(Pariul lui Blaise Pascal)
Dacă Dumnezeu nu există, totul este permis. (Dostoievski)
Dacă eşti bătrân la tinereţe, vei fi tânăr şi la bătrâneţe. (Părintele Arsenie Papacioc)
Dacă eşti iubitor de învăţătură, fă-te iubitor şi de osteneală. Căci simpla cunoştinţă îngâmfă pe om.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Dacă eşti teolog, roagă-te cu adevărat şi dacă te rogi cu adevărat eşti teolog. (Evagrie Ponticul)
Dacă eu am văzut mai departe decât alţii, asta este că stăteam pe umerii unor giganţi. (Isaac Newton)
Dacă există în lume o forţă, care poate să depăşească frica pe deplin, să nimicească orice pericol, să rămână nepăsătoare la orice pagubă până pe patul de moarte, această forţă este iubirea. (Poetul bengalez
Rabindranath Tagore)
Dacă februarie este încărcat de zăpadă, o vară frumoasă se prevesteşte. (Proverb enlegleesc)
Dacă Galileo ar fi spus în versuri că pământul se învârte, poate că inchiziţia l-ar fi lăsat în pace. (Thomas Hardy)
Dacă găseşti un drum fără obstacole, probabil că drumul acela nu duce nicăieri. (John F. Kennedy)
Dacă gândim frumos şi frumos vom trăi. (Sfinţii Părinţi)
Dacă Iisus nu este Dumnezeu, atunci eu nu mă pot îndumnezei. (Sfântul Atanasie cel Mare)
Dacă ispita plăcerii trebuie respinsă, ispita durerii trebuie acceptată. Ispita plăcerii aduce plăcere simţurilor şi întristare sufletului, iar încercarea, adică ispita durerii, aduce întristare simţirii şi bucurie sufletului.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Dacă iubeşti pe cei ce te duşmănesc, imiţi după puterea ta pe Dumnezeu. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
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Dacă îl cauţi pe om de bun, bun îl găseşti. Dacă îl cauţi de rău, şi rău îl găseşti. (Părintele Teofil Pârâian)
Dacă îţi intră în urechi cuvinte urâte, mânie-te pe tine însuţi şi nu pe cel care le grăieşte. Căci dacă urechea e rea,
rău e şi cel care o poartă. (Sfântul Marcu Ascetul)
Dacă îmbrăţişăm virtutea, nimic nu va putea să ne întristeze. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dacă în lume este mai întâi viaţa şi apoi moartea, în Biserica lui Hristos este întâi moartea şi apoi viaţa.
(Fericitul Augustin)
Dacă judeci oamenii, nu vei mai avea timp să îi iubeşti. (Maica Tereza)
Dacă lipseşte vrăjmaşul, atunci lipseşte desigur şi cununa biruinţei, căci nu poate fi vorba de biruinţă dacănnu este şi
cineva învins. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Dacă maurii au civilizat Spania după ce au cucerit-o, mongolii au cucerit Rusia fără să-i aducă algebra. (Puşkin)
Dacă mânia stăpânitorului se ridică împotriva ta, nu te clinti din locul tău. Căci firea domoală înlătură mari neajunsuri.
(Ecclesiastul 10.4)
Dacă mintea se va elibera de tot ceea ce este potrivnic ei, se va odihni şi va afla un alt veac nou şi va cugeta la cele
noi şi nestricăcoase. (Sfântul Isaia Pustnicul)
Dacă mintea ta e furată în vremea rugăciunii, încă n-a cunoscut că se roagă un monah, ci eşti încă un mirean, care
înfrumuseţează cortul din afară. (Evagrie Ponticul)
Dacă muncim numai pentru bunurile materiale, ne clădim singuri temniţa. (Antoine de Saint-Exupery)
Dacă n-am avea deloc defecte, n-am simţi atâta plăcere observându-le la alţii. (Paul Scarron)
Dacă ne gândim că toate sunt rânduite cu socoteală şi cu înţelepciune, mai trebuie să avem credinţa că nimic din tot
ce se întâmplă nu are loc fără un motiv întemeiat şi fără înţelepciunea legată de Dumnezeu.
(Sfântul Grigorie de Nyssa)
Dacă ne purtăm ca oile, învingem; dar dacă ne facem lupi, suntem biruiţi. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dacă nebunia se pripăşeşte în inima celui tânăr, numai varga certării o va îndepărta de el. (Solomon 22.15)
Dacă noi n-am avea deloc mândrie nu ne-am plânge de a altora. (François de La Rochefoucauld)
Dacă nu ai curaj să mergi singur, nici alţii nu vor avea curaj să meargă cu tine. (Apoorve Dubey)
Dacă nu ai încredere, ai pierdut deja bătălia. (Bill Cosby)
Dacă nu ai suferit niciodată, înseamnă că nu eşti binecuvântat. (Edgar Allan Poe)
Dacă nu alăptaţi copii, veţi alăpta cancer. (Părintele Arsenie Boca)
Dacă nu ar exista Dumnezeu, nu ar exista nici atei. (G. K. Chesterton)
Dacă nu avem timp pentru Dumnezeu, nici Dumnezeu nu are veşnicie pentru noi. (Sfinţii Părinti)
Dacă nu citeşti ziarele eşti neinformat, dacă le citeşti, eşti dezinformat. (Mark Twain)
Dacă nu deznădăjduim şi asumăm tot ceea ce ni se întâmplă în credinţă, iadul deznădejdii se transformă în rai de
nădejde. (Părintele Alexandru Barna, tâlcuind învăţătura Cuviosului Siluan Athonitul:
“Ţine-ţi mintea ta în iad şi nu deznădăjdui.”)
Dacă nu eşti frumos la trup, atunci să ai un suflet curat şi luminos şi toată lumea te va îndrăgi pentru lumina bunătăţii
sufletului tău. (Sfântul Vasile cel Mare)
Dacă nu eşti pregătit să greşeşti, nu vei scoate niciodată nimic original. (Ken Robinson)
Dacă nu îi laşi speranţe, inima se poate frânge. (Thomas Fuller)
Dacă nu înţelegem un om, avem tendinţa să îl considerăm prost. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog
elveţian)
Dacă nu poţi explica ceva unui copil de şase ani, atunci nici tu nu ai înţeles. (Albert Einstein)
Dacă nu poţi să-l ajuţi, cel puţin nu-l încurca. (Proverb arab)
Dacă nu poţi sta lângă un om când îi este greu, nu ai dreptul să stai lângă el când îi este bine. (Paulo Coelho)
Dacă nu poţi vorbi cu copiii despre Dumnezeu, vorbeşte cu Dumnezeu despre ei. (Părintele Arsenie Boca)
Dacă nu rişti nimic riscul este şi mai mare. (Erica Jong)
Dacă nu ştii să ierţi, rămâi în braţele satanei. 10.4
Dacă nu te aştepţi la nimic, vei avea surprize tot timpul. (Malcom Forbes)
Dacă nu vei căuta să te dai în vânt după cuvinte, vei fi la bătrâneţe o comoară de înţelepciune. (Platon)
Dacă o faci pe grijuliul, fii grijuliu mai întâi cu tine însuţi, unde păcatul este şi mai vădit şi mai mare. Iar dacă nu eşti
grijuliu cu tine însuţi, apoi lămurit lucru este că şi pe fratele tău nu-l judeci pentru că te îngrijeşti de soarta lui,
ci pentru că îl urăşti şi vrei să-l faci de ocară. Dacă aproapele tău trebuie judecat, apoi s-o facă unul care
nu are astfel de păcate. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dacă oamenii ar şti cât de mult am muncit pentru a atinge măiestria, munca mea nu le-ar mai părea la fel de minunată.
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(Michelangelo)
Dacă oamenii ar şti ce mare lucru este a fi în harul lui Dumnezeu, nu s-ar înspăimânta de nicio suferinţă şi ar suporta
în linişte orice durere, deoarece harul este rodul răbdării. (Sfânta Roza de Lima, patroana Americii Latine,
a statului Peru şi a Insulelor Filipine)
Dacă oamenii ţi-ar face dreptate, atunci Dumnezeu cum te-ar mai răsplăti? (Părintele Arsenie Boca)
Dacă omul nu este făcut pentru Dumnezeu, de ce nu este fericit decât întru Dumnezeu? Dacă omul este făcut pentru
Dumnezeu, de ce îi este el atât de potrivnic lui Dumnezeu? (Blaise Pascal)
Dacă omul va ţine minte textul Sfintei Scripturi: “Din cuvintele tale te vei îndrepta, şi din cuvintele tale te vei osândi”,
atunci el se va hotărî ca mai bine să tacă. (Avva Pimen)
Dacă orice credinţă mântuieşte, atunci jertfa lui Hristos este fără rost. Dacă orice interpretare a Bibliei este corectă,
atunci toată istoria Bisericii este o absurditate. (Părintele Constantin Necula)
Dacă punem în aplicare acest principiu, <<ochi pentru ochi>>, întreaga lume va orbi. (Mahatma Gandhi)
Dacă s-ar baza toţi pe premiza că lucrurile acceptate ca adevărate sunt într-adevăr adevărate nu ar mai exista speranţă de progres. (Orville Wright)
Dacă s-ar pune rugăciunea înaintea oricărei lucrări pe care o începem, n-ar afla păcatul intrare în suflet.
(Sfântul Grigorie de Nyssa)
Dacă spui adevărul nu trebuie să ţii minte nimic. (Mark Twain)
Dacă stai cu tărie în credinţă eşti un om fericit. (Sfântul Chiril al Ierusalimului)
Dacă ştiaţi ce înseamnă: Milă voiesc iar nu jertfă, n-aţi fi osândit pe cei nevinovaţi. (Matei 12.7)
Dacă ştii să pui pe Dumnezeu în tot ce faci, Îl vei regăsi în tot ceea ce ţi se petrece. (Vladimir Ghika)
Dacă ştii să te bucuri de viaţă, nu-ţi este greu să păstrezi sentimentul de uimire. (Ray Bradbury)
Dacă ştiinţa nu are patrie, omul de ştiinţă trebuie să se gândescă mereu la tot ceea ce poate face pentru gloria patrie
sale. (Louis Pasteur)
Dacă taci atunci când trebuie să vorbeşti, să ştii că eşti fricos. (Abraham Lincoln)
Dacă te arăţi slab în ziua strâmtorării, puterea ta nu este decât slăbiciune. (Solomon 24.10)
Dacă te conduce mintea, eşti un rege; dacă te conduce corpul, un sclav. (Cato cel Bătrân)
Dacă te-ai lepădat de tine şi te-ai dedicat lui Iisus, El te-a schimbat în izvor de apă vie. Numai aşa poate sufletul să
ajungă la sine însuşi, la el, cel adevărat, lepădându-se de sine şi strămutându-se în Dumnezeu.
(Părintele Arsenie Boca, 9.7)
Dacă toată bogăţia unui om se află în mintea sa, nimeni nu va putea să i-o fure. (Benjamin Franklin)
Dacă trăieşti fără disciplină, mori fără demnitate. (Herbert Harris)
Dacă tu eşti înţelept, eşti înţelept pentru tine, şi dacă eşti batjocoritor, singur vei purta ponosul. (Solomon 9.12)
Dacă tu, creştin fiind, nu vezi minunile lui Dumnezeu, înseamnă că nu eşti creştin cu adevărat.
(Sfântul Simeon Noul Teolog)
Dacă ţi-ai pierdut averea, n-ai pierdut nimic. Dacă ţi-ai pierdut sănătatea, ai pierdut ceva, dar dacă ţi-ai pierdut speranţa şi curajul, totul e pierdut. (Predicatorul american Norman Vincent Peale)
Dacă un om nu este smintit, poate fi vindecat de orice nebunie în afară de vanitate. (Jean Jacques Rousseau)
Dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă şi cu dor de ţară, este pierdut pentru totdeauna. Aceste vlăstare ale
tinereţii ţin pe umerii lor viitorul, precum odinioară Atlas ţinea pământul. (Vasile Conta)
Dacă va fi să minţi, minte în privinţa vârstei tale! Dacă va fi să pierzi, pierde-ţi frica. (Pablo Neruda)
Dacă vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi
ce este al său; dar pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăşte.
(Ioan 15.18, 19)
Dacă văd o nedreptate şi nu fac nimic să o îndrept, sunt laş. (Confucius)
Dacă vezi în aproapele neajunsuri şi patimi, roagă-te pentru el. 7.13
Dacă vezi pe cineva păcătuind, nu vorbi, nici nu judeca, nici nu-l urî pentru ca nu cumva să cazi şi tu în acelaşi
păcat. Zi mai bine: Eu sunt mai rău decât acesta. (Sfântul Efrem Sirul)
Dacă virtuţii îi iei libertatea, i-ai luat esenţa. (Origen)
Dacă voi vă temeţi a încălca porunca împăratului, cu atât mai mult ne temem noi, creştinii, să călcăm poruncii lui Dumnezeu, ca să nu cădem în chinurile veşnice gătite celor ce se leapădă de El. (Sfântul Mucenic Proclu, chinuit,
răstignit şi săgetat)
Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-si ia crucea în fiecare zi şi să-Mi urmeze Mie.
(Luca 9.23)
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Dacă vom avea necazuri puţine, atunci şi puţin vom dobândi, puţin vom şi învăţa. (Sfântul Anatolie de la Optina)
Dacă vom face ca mânia să asculte de raţiune, ea va fi un nerv al sufletului care îi dă un impuls pentru săvârşirea faptelor bune. (Sfântul Vasile cel Mare)
Dacă vrei să te ştie Dumnezeu, fii după putinţă necunoscut printre oameni. (Avva Teognost)
Dacă vrei succes, atunci nu te baza pe alte persoane să facă ceea ce tu poţi face! (Sasha Azevedo)
Dacă vrei să biruieşti mânia, câştigându-ţi blândeţea şi îndelunga răbdare, adu-ţi aminte de Domnul Iisus Hristos.
(Sfântul Efrem Sirul)
Dacă vrei să faci chiar minuni, scapă-te de păcate şi ai reuşit totul. Păcatul este demon; dacă scoţi din tine
păcatul ai săvârşit o minune mai mare decât cei care au pus pe fugă nenumăraţi demoni.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dacă vrei să fii fericit o clipă, răzbună-te! Dacă vrei să fii fericit o viaţă, iartă! (Henri Lacordaire)
Dacă vrei să te foloseşti de întâietate, cedeaz-o mereu altora. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dacă vrei să zbori ca un fluture, nu te zbate ca un cocoş. (Proverb chinezesc)
Dacă vrem să ajungem la fericire, întregului neam omenesc îi este de neapărată trebuinţă învăţătura şi virtutea.
(Cuviosul Clement Alexandrinul)
Dacă vreţi să fiţi fericiţi, dacă vreţi să înfloriţi, trebuie să vă gândiţi la armonie, să vă puneţi în armonie cu universul
întreg. (Omraam Mikhael Aivanhov)
Dacă zăreşti un uriaş, priveşte mai întâi poziţia soarelui şi vezi dacă uriaşul nu este umbra unui pigmeu. (Novalis)
Dacă-mi place mai mult muzica decât conţinutul, e deja un păcat. (Fericitul Augustin)
Dacă-şi va aduce aminte omul de păcatele sale, Dumnezeu va lua de la el trândăvia. (Sfântul Ioan Scărarul)
Dacă-ţi urmezi steaua, nu poţi greşi destinaţia divină. (Dante Alighieri)
Dacă/ A fost întrebat avva Mios de un ostaş dacă primeşte Dumnezeu pocăinţa. – Spune-mi, iubitule, de ţi se
va rupe haina, o lepezi afară? – Nu, ci o cos şi o port. – Deci, dar, dacă îţi este milă de haină,
lui Dumnezeu nu-I va fi milă de zidirea Sa?
A zis acestea, şi după aceea le-a spus: Lazăr, prietenul nostru, a adormit; Mă duc să-l trezesc. Deci I-au zis
ucenicii: Doamne, dacă a adormit, se va face bine. Iar Iisus vorbise despre moartea lui, iar ei credeau
că vorbeşte despre somn ca odihnă. Deci atunci Iisus le-a spus lor pe faţă: Lazăr a murit. Şi Mă
bucur pentru voi, ca să credeţi că n-am fost acolo. Dar să mergem la el. (Ioan 11.11-15)
Am să vă spun eu ce realizează pustnicii. Dacă mergi foarte departe, într-o pădure, şi devii foarte tăcut, vei
ajunge să înţelegi că eşti conectat la tot. (Alan Watts)
Aproapele nostru este oglinda noastră. Dacă suntem buni vedem în el bunătate, dacă suntem răi vedem în
el răutate. (Părintele Arsenie Boca)
Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu; şi, dacă a adormit, a luat una din coastele lui
şi a plinit locul ei cu carne. Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie şi a adus-o la
Adam. Şi a zis Adam: "Iată aceasta-i os din oasele mele şi carne din carnea mea; ea se va numi femeie,
pentru că este luată din bărbatul său. (Facerea 2.21-23)
Atunci a zis să-i piardă pe dânşii, şi i-ar fi pierdut, dacă Moise, alesul Lui, n-ar fi stat înaintea feţei Lui ca să
întoarcă mânia Lui şi să nu-i piardă. (Psalmi 105.23)
Atunci Satan a plecat dinaintea Domnului şi a lovit pe Iov cu lepră, din tălpile picioarelor până în creştetul capului. Şi a luat Iov un ciob ca să se scarpine şi şedea pe gunoi, afară din oraş. Atunci nevasta lui a zis către el: "Te ţii mereu în statornicia ta? Blesteamă pe Dumnezeu şi mori! Dar Iov i-a răspuns: "Vorbeşti cum
ar vorbi una din femeile nebune! Ce? Dacă am primit de la Dumnezeu cele bune, nu vom primi oare şi pe
cele rele?" Şi în toate acestea, Iov n-a păcătuit de loc cu buzele sale. (Iov 2.7-10)
Aurul şi argintul fals sunt pagube pe care le poţi îndura şi un bărbat priceput uşor descoperă falsul. Dar
dacă gândul mincinos al unui prieten stă ascuns în pieptul său şi dacă are viclenie în inima sa, acela
e cel mai fals dintre muritorii făcuţi de Dumnezeu, iar dintre toate falsurile, acesta este cel mai greu
de cunoscut. (Poetul Teognist, citat de Cuviosul Clement Alexandrinul)
Avva Pimen către Avva Ammun: Dacă nu poti păzi tăcerea e mai bine să vorbeşti după cuvintele bătrânilor,
iar nu după cărţi.
Care este cel mai mare duşman al omului, dacă nu propria sa minte? (Buddha)
Caută fericirea în propria-ţi inimă. Nu căuta nimic în afară de suflet, totul se află întrânsul. Dacă acolo fericirea nu există, atunci nu o vei găsi nicăieri. (Mitropolitul Filaret)
Că ce foloseşte omului dacă va câştiga lumea toată, iar pe sine se va pierde sau se va păgubi? (Luca 9.25)

454/782
Căci dacă Avraam s-a îndreptat din fapte, are de ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu.(Romani 4.2)
Căci dacă ne-am rândui viaţa noastră cu mintea trează, dacă am întrebuinţa tot răgazul vieţii noastre cu cele
duhovniceşti şi am mânca atâta doar să fim în nevoie numai şi am cheltui viaţa noastră în fapte bune,
nici n-am mai avea nevoie de ajutorul pe care ni-l dă postul. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Căci dacă nu ştie cineva să-şi rânduiască propria lui casă, cum va purta grijă de Biserica lui Dumnezeu?
Episcopul să nu fie de curând botezat, ca nu cumva, trufindu-se, să cadă în osânda diavolului.
(I Timotei 3.5, 6)
Căldura din timpul rugăciunii poate declanşa şi patimi, dacă nu e bine controlată. 2.4
Când te găseşti în fundul prăpastiei să nu disperi, iar dacă ai ajuns pe vârful muntelui să nu ameţeşti. Şi să ştiţi
că această a doua primejdie, este mai mare decât cea dintâi. Pentru că, în fundul prăpastiei apelezi
la rugăciune ca izvor de putere. Când ai ajuns în vârful muntelui, uiţi de ea. (Mitropolitul
Bartolomeu Anania)
Cântarul strâmb este urgisit de Domnul, şi cântărirea dreaptă este plăcerea Lui. Dacă vine mândria, va veni
şi ocara, iar înţelepciunea este cu cei smeriţi. (Solomon 11.1, 2)
Cât de fericiţi ar trăi mulţi oameni, dacă s-ar ocupa de treburile altora la fel de puţin pe cât se îngrijesc de ale
lor. (Georg Christoph Lichtenberg)
Ce altceva este secularizarea, dacă nu neputinţa de a-L înţelege pe Dumnezeu şi pogorârea lui Dumnezeu între
noi? Haideţi să-L facem ca noi, doar, doar ne-o înţelege, doar, doar, o gândi ca noi şi s-o mixa ca şi noi
şi va înţelege lucrurile, aşa cum înţelegem noi, şi atunci viaţa noastră va fi foarte comodă şi foarte normală.
Nu voi mai avea mustrări de conştiinţă. …..
(Episcopul vicar patriarhal Sebastian Ilfoveanu,
vezi Dumnezeu/)
Ce câştig avem de pe urma vieţii acesteia, dacă nu ne folosim de ea ca să o câştigăm pe cea viitoare?
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Ce folos ai să cunoşti ce se află în afară, dacă pe tine însuţi nu te cunoşti? (Sfântul Isaac Sirul)
Ce folos are păcătosul de curviile sale din tinereţe, dacă la bătrâneţe ajunge povară pentru copiii săi?
(Părintele Savatie Baştovoi)
Celor ce sunt necăsătoriţi şi văduvelor le spun: Bine este pentru ei să rămână ca şi mine. Dacă însă nu pot să
se înfrâneze, să se căsătorească. Fiindcă mai bine este să se căsătorească, decât să ardă. Iar celor ce sunt
căsătoriţi, le poruncesc, nu eu, ci Domnul: Femeia să nu se despartă de bărbat! (I Corinteni 7.8-10)
Chiar dacă ai vedea cu ochii tăi pe cel ce păcătuieşte, să nu osândeşti nici atunci, pentru că adeseori şi ochii
se înşeală. (Sfântul Ioan Scărarul)
Chiar dacă nu va veni acum sfârşitul lumii, totuşi sfârşitul fiecăruia bate la uşă. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Ci propovăduim înţelepciunea de taină a lui Dumnezeu, ascunsă, pe care Dumnezeu a rânduit-o mai înainte de
veci, spre slava noastră, pe care nici unul dintre stăpânitorii acestui veac n-a cunoscut-o, căci, dacă ar fi
cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei; ci precum este scris: "Cele ce ochiul n-a văzut şi urechea
n-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El".
(Romani 2.7-9)
Cine a cunoscut voinţa Ta, dacă Tu nu i-ai dat înţelepciune şi dacă nu i-ai trimis de sus Duhul Tău cel Sfânt?
(Cartea înţelepciunii lui Solomon 8.17)
Conştiinţa este “pârâşul nostru”, care, “ne pârăşte” de pe acum şi, dacă ne împăcăm cu el, este bine. Iar împăcându-ne cu pârâşul acesta, ne împăcăm cu Dumnezeu. (Părintele Ilie Cleopa)
Corectează-mă dacă greşesc, dar nu cumva linia dintre normalitate şi nebunie devine tot mai subţire?
(George Price)
Crede-mă, fiule, dacă oamenii ar putea să vadă de aici moştenirea, slava şi odihna, pe care Dumnezeu le-a
pregătit pentru cei care-L iubesc, oricât de mult ar fi să rămână în această lume, şi chiar de ar fi să trăiască într-o colibă întunecată, cu viermi până la genunchi, tot nu s-ar lăsa abătuţi de tristeţe. 1.1
Credinţa înseamnă să faci primul pas chiar dacă nu vezi toată scara. (Martin Luther King)
Cu o memorie omenească se pot face lucruri uimitoare, dacă o îndrepţi către un singur domeniu de activitate.
(Mark Twain)
Cum să respecţi valorile naţionale dacă nu le cunoşti? (Nicolae Manolescu)
Cuvântul “fericire” şi-ar pierde înţelesul dacă nu l-am compara cu tristeţea. (Carl Gustav Jung, medic
psihiatru şi psiholog elveţian)
Dar ia întinde mâna Ta şi atinge-Te de tot ce este al lui, să vedem dacă nu Te va blestema în faţă!" Atunci
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Domnul a zis către Satan: "Iată, tot ce are el este în puterea ta; numai asupra lui să nu întinzi mâna ta".
Şi Satan a pierit din faţa lui Dumnezeu. (Iov 1.11, 12)
De ce să compătimeşti în loc să ajuţi, dacă poţi? (Cicero)
Deci, dacă îţi vei aduce darul tău la altar şi acolo îţi vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta,
lasă darul tău acolo, înaintea altarului, şi mergi întâi şi împacă-te cu fratele tău şi apoi, venind, adu
darul tău. (Matei 5.23, 24)
Diavolul este asemenea unui câine în lanţ; latră, se agită, dar nu te poate muşca. Dar dacă te apropii de el, îţi
poate face rău. (Sfinţii Părinţi)
Diavolul nu poate să se apropie de om, sau să-i aducă ispite, dacă Dumnezeu nu îngăduie. (Sfântul Isaac Sirul)
Dintre dracii care care se împotrivesc lucrării noastre, cei dintâi, care se ridică la luptă, sunt cei încredinţaţi
cu poftele lăcomiei pântecelui. Toţi ceilalţi vin după aceştia să ia în primire pe cei răniţi de ei. Căci este
cu neputinţă să cadă cineva în mâinile duhului curviei, dacă n-a fost doborât întâi de lăcomia pântecelui.
(Evagrie Ponticul)
Diogene a fost întrebat: Ce-ai să faci dacă ţi se sparge butoiul în care trăieşti? Nu mă frământă, răspunse filosoful. Locul pe care îl ocup eu nu se poate sparge. (Diogene din Sinope)
Doamne, dacă îţi cer uneori o dovadă sensibilă a harulu Tău, n-o fac pentru a fi mai sigur de Tine, ci pentru
a fi mai sigur de mine. (Vladimir Ghika)
Doamne, nu Te-aş fi căutat, dacă nu m-ai fi găsit! (Fericitul Augustin)
Două sunt criteriile care arată dacă ţinta pe care o urmărim este un lucru bun şi cinstit, şi anume: la timp
şi cu măsură. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Dreapta judecată este o virtute, ce nu pote fi cuprinsă cu mintea omenească, dacă nu suntem ajutaţi de
harul divin. (Sfântul Ioan Casian)
Drept aceea dacă un om mănâncă şi bea şi trăieşte bine de pe urma muncii lui, acesta este un dar de la
Dumnezeu. (Ecclesiastul 3.13)
Dumnezeu este ocrotitorul cel bun al răbdării noastre. Dacă ai lăsat pe seama Lui nedreptatea altora, El
este răzbunător, pentru daune - despăgubitor, pentru durere – medic, pentru moarte – dătător
de viaţă. Cât de mult poate răbdarea să-L aibă pe Dumnezeu datornic. (Tertulian)
Dumnezeu ne ajută, chiar dacă pe moment ni se pare că nu ascultă rugăciunile noastre. 6.12
Dumnezeu poate decide dacă şi când survine ispita. 12.17
Ei nu pot lua demnitatea nostră dacă nu le-o dăm noi. (Mahatma Gandhi)
Faima se rugineşte dacă nu o cureţi prin muncă în fiecare zi. (Nicolae Iorga)
Fără îndoială la ziua Judecăţii nu vom fi întrebaţi ce-am citit, ci ce-am făcut; nici dacă vom vorbi cu dibăcie,
ci dacă am trăit cum se cuvine. (Părintele Arsenie Boca)
Fericirea este un bun pe care dacă-l dobândeşti, nu mai poţi dori nimic altceva. (Berţius, scriitor bisericesc)
Fiecare să dea lupta cu sine dacă vrea să se mântuiască. 4.7
Fii totdeauna cu Dumnezeu, dacă vrei ca Dumnezeu să fie cu tine. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Floarea nu-şi pierde puritatea, chiar dacă e prăfuită. (Rabindranth Tagore)
Frumuseţea fizică este incompletă dacă nu este animată de frumuseţe spirituală. (Victor Hugo)
Găseşte curajul de a fi tu însuţi, chiar dacă încă nu ştii cine eşti! (Paulo Coelho)
Gândul cel rău la început este ca o furnică şi, dacă-l laşi, creşte şi se întăreşte şi devine leu. 2.11
Gloria este o băutură veninoasă care face bine numai dacă e luată în doze mici. (Honoré de Balzac)
Iar Petru, răspunzând, a zis: Doamne, dacă eşti Tu, porunceşte să vin la Tine pe apă. (Matei 14.28)
Iar Petru, răspunzând, I-a zis: Dacă toţi se vor sminti întru Tine, eu niciodată nu mă voi sminti. Zis-a Iisus lui:
Adevărat zic ţie că în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta cocoşul, de trei ori te vei lepăda de Mine.
Petru i-a zis: Şi de ar fi să mor împreună cu Tine, nu mă voi lepăda de Tine. Şi toţi ucenicii au zis la fel
(Matei 26.33-35)
Iată începutul înţelepciunii: Agoniseşte înţelepciunea şi cu preţul a tot ce ai, capătă priceperea. Preţuieşte-o
mult şi ea te va înălţa; ea te va ridica în slăvi dacă o vei îmbrăţişa. Ea va pune cunună de daruri pe capul
tău şi te va împodobi cu diademă de mare cinste. (Solomon 4.7-9)
Inginerilor le place să rezolve probleme. Dacă nu au o problemă la îndemână, o creează. (Scott Adams)
Invenţia este 99% transpiraţie şi 1% inspiraţie. [Thomas Alva Edison, autor sau coautor a peste 1000 de invenţii. Edison nu s-a întrebat niciodată dacă un lucru era realizabil, ci cum
anume era realizabil. (Enciclopedia Universală Britannica)]
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În popor se spune că nu există om care să nu aibă duşman. Pentru că dacă n-am avea duşmani, înseamnă
că în noi n-ar străluci darurile lui Dumnezeu. Se spune în popor foarte simplu: În pomul fără de
roade nu se aruncă cu pietre. (Episcopul vicar patriarhal Ambrozie Sinaitul)
În viaţa noastră nu trebuie să căutăm justificări sau motivări, ci trebuie să căutăm soluţii şi ajutor. Dacă facem
ceea ce este bine, să-I mulţumim lui Dumnezeu, iar dacă nu reuşim să facem binele, să-I cerem în schimb
ajutorul. (Părintele Alexandru Barna)
În zadar vă sculaţi dis-de-dimineaţă, în zadar vă culcaţi târziu, voi care mâncaţi pâinea durerii, dacă nu v-ar
da Domnul somn, iubiţi ai Săi. (Psalmi 126.2)
Între oamenii buni şi Dumnezeu există o prietenie, prin virtutea care-i uneşte. Am spus prietenie? E totuşi un
cuvânt destul de slab, mai potrivit ar fi termenul unire duhovnicească cu Dumnezeu, asemenea legăturii
dintre soţ şi soţie. La o aşa unire sunt chemaţi toţi oamenii, fiindcă aşa cum zice Scriptura, suntem neam
sfânt, neamul lui Dumnezeu şi al Celui Preaînalt prin harul Lui. Dacă nu voim să pierdem acest dar, trebuie să-l păzim prin sfinţenia vieţii noastre. (Seneca)
Laşitate înseamnă nu numai să eviţi sau să fugi, tot laşitate e şi dacă nu-ţi pasă. (Octavian Paler)
Laşul ameninţă doar dacă se simte protejat. (Johann Wolfgang von Goethe)
Legea nu înseamnă dreptate. Legea este un mecanism cu multe imperfecţiuni. Dacă apeşi butoanele corecte şi
mai ai şi noroc s-ar putea să apară dreptatea. Legea s-a dorit a fi un doar un mecanism.
(Raymond Chandler)
Luaţi aminte la voi înşivă. De-ţi va greşi fratele tău, dojeneşte-l şi dacă se va pocăi, iartă-l. Şi chiar dacă îţi va
greşi de şapte ori într-o zi şi de şapte ori se va întoarce către tine, zicând: Mă căiesc, iartă-l.
(Luca 17.3, 4)
Lucrurile care par imposibile devin posibile dacă le priveşti dintr-o altă lumină. (Hannibal)
Lucrurile măreţe se obţin încet. Dar nu obţii nimic dacă stai pe loc. (Zig Ziglar)
Lumea te iartă pentru o crimă, dar nu te iartă dacă eşti fericit. (Constantin Noica)
Lumea te va recompensa dacă vei risca pentru ea. (Shakti Gawain)
Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi. Voi sunteţi
prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu ştie ce face
stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am
făcut cunoscute. (Ioan 15.13-15)
Măsurile cele mai bune, planurile cele mai bine concepute riscă să dea greş, dacă nu sunt puse îndată în
aplicare. (Oxenstierna)
Meditaţia este înţelegerea întregii structuri a “eului”, a sinelui, prilej de a vedea dacă este cu putinţă să fii totalmente liber de eu şi să nu cauţi vreun supra-eu. Supra-eul este eul. (Krishnamurti, filosof indian)
Memoria scade dacă nu o foloseşti. (Cicero)
Niciuna din virtuţi nu deschide singură, prin sine, uşa firii noastre, dacă nu sunt împletite toate întreolaltă.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Nimic nu este prea dificil dacă împarţi în paşi mici ceea ce ai de făcut. (Henry Ford)
Noi nu vedem cu ochii, ci cu mintea. Dacă mintea e goală, ochii privesc fără să vadă. (Ştefan Odobleja)
Nu are rost să mergem nicăieri să predicăm, dacă nu predicăm în timp ce mergem.(Sfântul Francisc de Assisi)
Nu cruţa pe feciorul tău de pedeapsă; chiar dacă îl loveşti cu varga, nu moare. Tu îl baţi cu toiagul, dar scapi
sufletul lui din împărăţia morţii. (Solomon 23.13, 14)
Nu e de niciun folos înţelepciunea, dacă nu-i adaugi blândeţea. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nu ni se va deschide poarta împărăţiei cerurilor, dacă n-am bătut la poarta virtuţilor.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Nu putem dobândi înţelepciunea, dacă nu trăim în mod înţelept. (Sfântul Grigorie de Nazianz)
Nu vorbi de rău, chiar dacă ai văzut cu ochii tăi. (Părintele Arsenie Papacioc)
Nu vei zări nicicând un curcubeu dacă te uiţi în jos. (Charlie Chaplin)
Nu-l judeca pe cel curvar, dacă eşti tu curat, căci de asemenea calci legea. Căci Cel ce a zis: să nu curveşti,
a zis şi să nu judeci! (Patericul)
Numai în situaţii deosebit de grele, dar şi atunci numai cu învoirea lui Dumnezeu ca şi în cazul lui Iov, ispitele îngăduite de Dumnezeu pot depăşi cu puţin puterile noastre. Dar şi în astfel de cazuri puterea binelui biruieşte până la urmă, chiar dacă fizic nu ar părea evident, ca în cazul martirilor.
(Părintele Teodor Bodogae)
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O lumânare nu pierde nimic dacă aprinde o altă lumânare. (Thomas Jefferson)
O viaţă nu poate căpăta strălucire decât dacă este finisată şi muncită. (Masutatsu Oyama)
Omul aprig la mânie trebuie să fie pedepsit; dacă îl cruţi o dată, trebuie să începi din nou. (Solomon 19.19)
Omul care descoperă pe Dumnezeu se trezeşte ca dintr-o beţie: întreaga lui viaţă i se pare o pierdere de timp.
Dar omul necredincios face şi vorbeşte lucruri vrednice de râs; dacă-i dai bani se bucură şi dacă îl lauzi
te slujeşte ca un catâr. De tânăr îşi părăseşte casa în care s-a născut şi pleacă de-şi pierde frumuseţea şi
cinstea printre străini. (Părintele Savatie Baştovoi)
Omul este deopotrivă măreţie şi umilinţă, cer şi pământ, vremelnicie şi nemurire, moştenitor al pământului
dacă priveşte pe cele de sus, dar şi moştenitor al întunericului dacă priveşte doar spre cele de jos.
(Sfântul Grigorie de Nazianz)
Omul nu există decât dacă există Dumnezeu şi nemurirea. (Dostoievski)
Oricât de mult te-ar urî ceilalţi, n-au cum să te lovească dacă tu nu îi urăşti deloc. (Richard Nixon)
Patimile nu ţin de suflet, chiar dacă ele se mişcă în el. (Sfântul Isaac Sirul)
Păcătuind, să nu învinovăţeşti fapta, ci gândul. Căci dacă mintea nu o lua înainte, nu i-ar fi urmat trupul.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Păstrează trupul acesta curat şi nepătat, ca duhul care locuieşte în el să dea mărturie de el şi să fie îndreptăţit
trupul tău. Vezi să nu se suie la inima ta gândul că trupul acesta este stricăcios şi să-l supui vreunei
întinăciuni. Dacă-ţi întinezi trupul, întinezi şi Duhul cel Sfânt, iar dacă întinezi trupul nu vei trăi.
(Herma, autorul scrierii “Păstorul”)
Până şi o dezamăgire, chiar dacă aceasta este întemeiată şi definitivă, înseamnă un pas înainte. (Max Plank)
Pentru că ce-i va folosi omului, dacă va câştiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da
omul în schimb pentru sufletul său? (Matei 16.26)
Pentru că toţi greşim în multe chipuri; dacă nu greşeşte cineva în cuvânt, acela este bărbat desăvârşit, în stare
să înfrâneze şi tot trupul. (Iacob 3.2)
Pentru ce vrei slavă de la altul? Cinsteşte-te pe tine însuţi şi nimeni nu va putea să te necinstească, dar dacă te
necinsteşti pe tine însuţi nu vei fi cinstit, chiar dacă te-ar cinsti toată lumea. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Pesimistul este omul care, dacă simte miros de flori, caută din priviri coşciugul. (H. L. Mencken)
Precum grădinarul, dacă nu pliveşte buruienile îneacă legumele, aşa şi mintea, dacă nu curăţeşte gândurile
pierde cunoştinţa adevărului. (Sfântul Talasie Libianul)
Rău este diavolul, o măturisesc şi eu; dar rău luişi, nu nouă, dacă priveghem. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Roagă-te să nu-ţi vie încercare; iar dacă va veni, primeşte-o ca pe a ta, nu ca pe una străină.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Să nu ne socotim mai mici pentru că nu facem minuni. N-am avea niciun câştig de-am face minuni, după
cum nu pierdem nimic dacă nu facem, dacă ducem o viaţă virtuoasă. Dacă facem minuni, noi suntem
datornicii lui Dumnezeu. Dacă însă ducem o viaţă virtuoasă, plină de fapte bune, atunci Dumnezeu
ne este dator. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Sfânta Fecioară este cu adevărat Născătoare de Dumnezeu! Dacă în pântecele Fecioarei Maria ar fi fost numai un om, iar nu Fiul lui Dumnezeu, atunci cum ar fi putut fi vindecate, începând de pe vremea lui
Hristos şi până în zilele noastre, atâtea feluri de boli trupeşti şi duhovniceşti? (Origen)
Smerenia este mama înţelepciunii. Dacă ai smerenia, le vei avea şi pe toate celelalte. (Sfântul Vasile cel Mare)
Soarta e o prăpastie în care cădem numai dacă privim prea mult în ea. (Lucian Blaga)
Sufletul care cunoaşte păcatul îl urăşte ca pe o fiară. Dar dacă nu-l cunoaşte, îl iubeşte.
(Sfântul Antonie cel Mare)
Şi dacă vreodată întâlniţi o persoană / Care nu mai ştie cum cum să aibă un surâs / Fiţi generos, dăruiţi-l pe al
vostru, / Căci nimeni nu are atâta nevoie de un surâs / Precum acela care nu-l poate da altora.
(Mahatma Gandhi, poezia Surâsul)
Şi Iisus i-a zis: Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Şi oricine trăieşte şi
crede în Mine nu va muri în veac. Crezi tu aceasta? Zis-a Lui: Da, Doamne. Eu am crezut că Tu eşti
Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Care a venit în lume. (Ioan 11.25-27)
Şi văzând pe unii din ucenicii Lui că mănâncă cu mâinile necurate, adică nespălate, cârteau; căci fariseii şi
toţi iudeii, dacă nu-şi spală mâinile până la cot, nu mănâncă, ţinând datina bătrânilor. (Marcu 7.2, 3)
Testul literaturii este, presupun, dacă noi înşine trăim mai intens atunci când o citim. (Elizabeth Drew)
Totul ar fi posibil dacă n-ar exista pesimiştii. (Gavriil Stiharul)
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Toţi proorocii şi Legea au proorocit până la Ioan. Şi dacă voiţi să înţelegeţi, el este Ilie, cel ce va să vină.
Cine are urechi de auzit să audă. (Matei 11.3-5)
Trăieşte ca un om curajos; iar dacă nu ai noroc, înfuntă-i loviturile cu o inimă curajoasă. (Cicero)
Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să vezi foarte departe. (Constantin Brâncuşi)
Trebuie să renunţi la ceva, dacă vrei să-I faci loc lui Hristos în inima ta. (Sfinţii Părinţi)
Trupul trăieşte dacă este locuit de suflet, iar sufletul dacă este locuit de Dumnezeu.(Părintele Arsenie Boca)
Un gând curat, chiar dacă a avut un rezultat îndoielnic sau chiar potrivnic, nu poate fi socotit vinovat.
(Apuleius)
Un test de inteligenţă îi arată unui om ce deştept ar fi fost dacă nu l-ar fi dat. (Laurence J. Peter)
Urmează mâniei, zice dracul; dacă pe mânie o vei birui, s-a izgonit dracul acesteia. Asemena şi pentru
fiecare patimă. (Avva Pitirion, ucenicul Sfântului Antonie cel Mare)
Vârsta este înţelepciune, dacă ţi-ai trăit viaţa cum trebuie. (Miriam Makeba)
Viaţa ar putea fi minunată dacă oamenii te-ar lăsa în pace. (Charlie Chaplin)
Viaţa este minunată dacă nu te temi de ea. (Charlie Chaplin)
Viaţa nu are nicio valoare dacă nu poţi fi de folos altuia. (Louis Pasteur)
Viaţa şi moartea mea depind de alţii. Dacă l-am câştigat pe aproapele meu, l-am câştigat şi pe Dumnezeu.
(Sfântul Antonie cel Mare)
Viaţa trăită în desfrâu este o ruşine, chiar dacă-i plăcută. (Menandru)
Virtutea poate deveni viciu, dacă nu este cultivată cum trebuie. (Sfântul Ioan Casian)
Vocea interioară se va auzi doar dacă eşti tăcut. (Yoga Swami)
Voi sunteţi sarea pământului; dacă sarea se va strica, cu ce se va săra? De nimic nu mai e bună decât să fie
aruncată afară şi călcată în picioare de oameni. (Matei 5.13)
Zadarnic vei vrea să-l înveţi pe cel ce nu e dornic să fie învăţat, dacă nu-l vei fi făcut mai întâi dornic de a
învăţa. (Jan Amos Comenius)
Zâmbeşte, chiar dacă zâmbetul tău este trist, pentru că mai trist decât un zâmbet trist e faptul de a nu mai şti
să zâmbeşti. (Mahatma Gandhi)
Zis-a Avva Iosif: Nu poţi să te faci călugar dacă nu te vei face ca focul, arzând tot.
Zis-a Avva Isidor: Viaţa fără cuvânt mai mult foloseşte decât cuvântul fără viaţă. Căci viaţa chiar şi în
tăcere foloseşte. Cuvântul chiar şi strigând supără. Dar dacă şi cuvântul şi
viaţa se vor întâlni, fac o icoană a toată înţelepciunea.
Zis-a Avva Sisoe: Orice fel de ispită va veni omului, să zică: Pentru păcatele mele s-a întâmplat aceasta. Iar
dacă vreun lucru bun se va întâmpla lui, să zică: Din mila lui Dumnezeu este aceasta.
Zis-a lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai lipseşte? Iisus i-a zis: Dacă voieşti să
fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor şi vei avea comoară în cer; după aceea, vino şi urmează-Mi. Ci, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuţii. (Matei 19.20-22)
Darurile/ A spune adevărul, este cel mai mare dar al iubirii. (Patriarhul Fotie)
Acela (Ioan) era făclia care arde şi luminează, şi voi aţi voit să vă veseliţi o clipă în lumina lui. Iar Eu am mărturie mai mare decât a lui Ioan; căci lucrurile pe care Mi le-a dat Tatăl ca să le săvârşesc, lucrurile
acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis. (Ioan 5.35, 36)
Artistul nu este nimic fără dar, dar darul nu este nimic fără muncă. (Emile Zola)
Ba, ceea ce ar fi şi mai grav, însăşi crearea omului şi înzestrarea lui cu toate darurile s-ar dovedi fără de nici
un rost. Însă, fiindcă nici toate aceste lucrări ale lui Dumnezeu şi nici toate aceste daruri care provin
de la El nu pot fi socotite zadarnice şi fără rost, atunci în chip necesar trebuie legată de dăinuirea veşnică a sufletului şi prelungirea vieţii trupeşti, precum şi corolarul ei firesc, învierea.
(Atenagora Atenianul, filosof creştin din secolul al doilea)
Bogat nu este cel care adună mult, ci acela care dăruieşte mult. (Sfântul Vasile cel Mare)
Care este justificarea minciunii? Eu să apar cel mai tare, mai bun, mai des (?) Toate acestea enumerate
şi alte multe adăugate, izvorăsc din eul nostru, din egoul nostru: eu să fiu, eu să fac, eu să am,
eu sunt ceea ce sunt. El este izvorul tuturor neajunsurilor din om. ….. El este creat şi dăruit nouă
de Dumnezeu, ca cel mai mare şi de preţ dar. Prin el purtăm chipul lui Dumnezeu ….. Omul trebuie să crească, să cerceteze în, şi prin Dumnezeu care l-a creat. Acceptând ispita, Adam s-a rupt
de Dumnezeu şi a rămas numai la sine, şi în el s-a infiltrat satana, denaturând eul lui prin mândrie
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şi provocând apoi ura, minciuna, crima şi toate celelalte. 8.9
Când cineva ne dovedeşte recunoştinţa el ne dăruieşte mai mult decât i-am dat. (Vladimir Ghika)
Când dăm celor săraci, să avem o astfel de stare sufletească, ca şi când I-am da lui Hristos.
(Sfântul Ioan Gură deAur)
Când nu ai nimic de dat, poţi să dăruieşti însă ceva ce-i mai presus de toate: o rugăciune.(Vladimir Ghika)
Cel care a primit de la Dumnezeu darul cuvântului şi al învăţăturii, spre a fi de folos semenilor săi, dar nu se
foloseşte de el, pierde darul; şi dimpotrivă, cel ce se sârguieşte să fie de folos semenilor cu darul
acesta, capătă şi mai mult dar, după cum celălalt pierde şi ce a primit. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide. Că oricine cere ia, cel care caută află,
şi celui ce bate i se va deschide. (Matei 7.7, 8)
Chemând la Sine pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat lor putere asupra duhurilor celor necurate, ca
să le scoată şi să tămăduiască orice boală şi orice neputinţă. (Matei 10.1)
Cu trupul, cu darul lui Dumnezeu mă simt curat, dar nu ştiţi ce luptă lăuntrică am. (Mitropolitul Catechin,
la spovedanie)
Cunoaştere, prudenţă, discernămât; acestea sunt adevăratele cerinţe pe care trebuie să le adresăm lui Dumnezeu. Cunoaştere, prudenţă, discernămât; acestea sunt darurile de care avem nevoie şi nu
alte bunuri trecătoare. (Sfântul Macarie Egipteanul)
Darul cu care fiecare a fost înzestrat să-l aibă de la Dumnezeu, să-l înmulţească spre facerea de bine, aducând folos multora, căci nimeni nu este neîmpărtăşit de bunătatea lui Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel
Mare)
Darul lacrimilor. 10.18
Darul vorbirii în limbi 1.2
Dăruind vei dobândi. (Părintele Nicolae Steinhardt)
Dăruirea şi primirea reprezintă aspecte diferite ale fluxului de energie care curge prin univers.
(Rabindranath Tagore)
De aceea facem semnul crucii înainte de rugăciune, ca să ne ordoneze şi să ne adune, să ne cuprindă gândurile şi inima şi voinţa în Dumnezeu. După rugăciune, ca să rămână în noi ceea ce ne-a dăruit
Dumnezeu, ca să ne apere de primejdii. (Romano Guardini, 8.7)
De foarte mare trebuinţă ne este încrederea în Hristos, care ne dăruieşte nădejdea, apoi rugăciunea şi din
rugăciune încredinţarea de ajutorul dumnezeiesc. Toate acestea rezultă din cuvintele: Toate câte veţi cere,
rugându-vă cu credinţă, veţi primi. De asemenea, Mântuitorul Hristos ne dăruieşte harul, mila şi iertarea păcatelor, ca medicamente contra sentimentelui de vinovăţie şi izbăvirea de greutatea copleşitoare a
conştiinţei vinovate tuturor celor care cu pocăinţă se apropie de Dumnezeu şi de tainele Sale în Sfânta
Biserică. Împotriva tristeţii mai putem lupta prin pocăinţă, unul din cele mai puternice mijloace de vindecare a acestei boli spirituale. Învăţătura conform căreia cunoaşterea de sine sau după Dumnezeu, sau alt
termen, precum osândirea de sine şi plângerea de sine, asociate cu smerenia şi amintirea de Dumnezeu
dezleagă deprimarea şi dăruiesc pace şi alinare. (Sfântul Isihie)
Deci, dacă îţi vei aduce darul tău la altar şi acolo îţi vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta,
lasă darul tău acolo, înaintea altarului, şi mergi întâi şi împacă-te cu fratele tău şi apoi, venind, adu
darul tău. (Matei 5.23, 24)
Dispoziţia inimii dă valoare darului. Ea singură dă preţul celor oferite. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Domnul iubeşte atât de mult pe om, încât îi dă darurile Duhului Sfânt. (Cuviosul Siliuan Atonitul)
Dragostea îi vindecă pe oameni, atât pe cei care o dăruiesc, cât şi pe cei care o primesc.
(Psihiatrul american, doctorul Karl Manninger)
Dumnezeu acolo toarnă darul evlaviei, unde găseşte vase deşarte de grijile omeneşti. (Fericitul Augustin)
Dumnezeu când dă, dă ca un boier. El dă cu măsură plină, clătinată şi cu vârf.(Părintele Nicolae Steinhardt)
Dumnezeu dă daruri şi unii chiar le multiplică…. Cred că sunt unul dintre ei! (Niccolò Paganini)
Dumnezeu dăruieşte harul Său celor care se smeresc prin multe osteneli. (Sfântul Isaac Sirul)
Dumnezeu ne dă, însă trebuie să aibă şi cui să dea. (Părintele Paisie Olaru)
Dumnezeu ne trimite darurile cu o bucurie mai mare decât cea cu care le primim noi.
(Sfântul Grigorie de Nazianz)
Dumnezeu, Tatăl nostru, ne-a dat viaţa şi arta vindecării pentru a proteja şi a o menţine. (Paracelsus,
alchimist, medic, astrolog şi filosof elveţian)
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Dumnezeule, Tu întorcându-Te, ne vei dărui viaţă şi poporul Tău se va veseli de Tine. (Psalmi 84.6)
Eu cred că Biblia este cel mai mare dar dat omului. Tot ce este mai bun de la Mântuitorul lumii ne este dat
prin intermediul acestei cărţi. (Abraham Lincoln)
Existăm vremelnic prin ceea ce luăm din jur, dar vom trăi veşnic prin ceea ce dăruim. (Douglas Lawson)
Felul în care dai contează mai mult decât ceea ce dai. (Pierre Corneille)
Generosul dăruieşte, zgârcitul moare de invidie. (Rabindranath Tagore)
Geniul, ca şi Soarele de darnic, împrumută şi altora lumina sa. (Carmen Sylva, poetă şi prima regină a
României)
Harul lui Dumnezeu nu se dă pentru mulţimea ostenelilor, ci pentru smerenia care se naşte din multa
osteneală. (Sfântul Isaac Sirul)
Iar El, răspunzând, le-a zis: Pentru că vouă vi s-a dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei cerurilor, pe când
acestora nu li s-a dat. (Matei 13.11)
Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine şi binecuvântând, a frânt şi, dând ucenicilor, a zis: Luaţi, mâncaţi,
acesta este trupul Meu. Şi luând paharul şi mulţumind, le-a dat, zicând: Beţi dintru acesta toţi, că
că acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor.
(Matei 26.26-28)
Iată, v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii, şi peste toată puterea vrăjmaşului, şi nimic nu
vă va vătăma. Dar nu vă bucuraţi de aceasta, că duhurile vi se pleacă, ci vă bucuraţi că numele
voastre sunt scrise în ceruri. (Luca 10.19, 20)
Intuiţia este o aptitudine spirituală şi nu explică, ci doar indică calea. (Florence Scovel Shinn)
Iubirea dă forţa de a sacrifica propria legătură cu ceea ce posezi, îţi dă puterea de a dărui totul. Tot ceea
ce e dăruit rămâne pentru totdeauna. Deci, logica crucii e logica iubirii. A avea un raport înţelept
cu crucea înseamnă a avea capacitatea să jertfeşti liber din ceea ce ai pentru a dărui. Şi când eşti
dispus să jerfeşti, orice necaz ţi s-ar întâmpla nu provoacă disperare şi cârteală, ci te ajută să rămâi
senin şi lucid, o stare necesară pentru a reuşi şi s-o iei totdeauna de la capăt.
(Teologul catolic Marko Rupnik)
Iubirea este aripa dăruită de Dumnezeu sufletului, pentru ca să urce până la El. (Michelangelo)
În popor se spune că nu există om care să nu aibă duşman. Pentru că dacă n-am avea duşmani, înseamnă
că în noi n-ar străluci darurile lui Dumnezeu. Se spune în popor foarte simplu: În pomul fără de
roade nu se aruncă cu pietre. (Episcopul vicar patriarhal Ambrozie Sinaitul)
Între oamenii buni şi Dumnezeu există o prietenie, prin virtutea care-i uneşte. Am spus prietenie? E totuşi
un cuvânt destul de slab, mai potrivit ar fi termenul unire duhovnicească cu Dumnezeu, asemenea
legăturii dintre soţ şi soţie. La o aşa unire sunt chemaţi toţi oamenii, fiindcă aşa cum zice Scriptura,
suntem neam sfânt, neamul lui Dumnezeu şi al Celui Preaînalt prin harul Lui. Dacă nu voim să pierdem acest dar, trebuie să-l păzim prin sfinţenia vieţii noastre. (Seneca)
Întru porunca Lui toată bunăvoinţa este şi nu este cine să împuţineze izbăvirea pe care o dăruieşte.
(Ecclesiasticul 39.24)
Înţelept este numai Dumnezeu. Ceilalţi sunt înţelepţi prin darul lui Dumnezeu. (Sfinţii Părinţi)
Învierea morţilor din morminte este darul exclusiv al lui Dumnezeu, însă învierea sufletului din moartea
păcatului cere şi osteneală din partea omului. (Sfântul Isaac Sirul)
Învăţătura conform căreia cunoaşterea de sine sau după Dumnezeu, sau alt termen, precum osândirea de
sine şi plângerea de sine, asociate cu smerenia şi amintirea de deprimarea şi dăruiesc pace şi
alinare. (Sfântul Isihie)
Jertfa trebuie dăruită lui Dumnezeu, o, Paladie, ca un miros de bună mireasmă şi ca o datorie, o petrecere
sfântă şi strălucirile unei vieţi alese. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
Luaţi deci de la el talantul şi daţi-l celui ce are zece talanţi. Căci tot celui ce are i se va da şi-i va prisosi,
iar de la cel ce n-are şi ce are i se va lua. (Matei 25.28, 29)
Mi-e teamă de greci chiar şi atunci când fac cadouri. (Virgiliu)
Mintea intuitivă este un dar de la Dumnezeu, iar mintea raţională este servitorul fidel al acesteia. Noi am
creat o societate care onorează servitorul şi a uitat darul. (Albert Einstein)
Norocul nu se dăruieşte niciodată; el se dă numai cu împrumut. (Proverb suedez)
Nu te tulbura în mijlocul ispitelor. Cine trimite prilejul pentru luptă, Acela va da şi puterea pentru biruinţă.
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(Sfântul Tihon din Zadonsk)
Orice dar primit de la Dumnezeu se schimbă în rău, atunci când căutăm prin el, nu pe Dumnezeu, ci slava
noastră. (Sfântul Tihon din Zadonsk)
Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră,
nici să se înfricoşeze. (Ioan 14.27)
Părintele duhovnicesc este medierea pe care Dumnezeu o alege şi ne-o dăruieşte, pentru a ne face să
cunoaştem voinţa Sa. 9.22
Părintele duhovnicesc nu este decât un om, pe care Dumnezeu ţi-l dăruieşte pentru sfinţenia ta. 9.22
Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi; (Matei 6.11)
Pentru a ne dovedi faptul că noi trebuie să primim cu mai multă plăcere îndrumările decât să răspundem
în grabă, Creatorul ne-a dat două urechi şi numai o singură limbă. (Plutarh)
Postul păstrează, în cel care-l păzeşte, darurile lui Dumnezeu şi-l îmbracă în haina luminii
dumnezeieşti. 6.17
Pot dărui creierilor mei altceva mai bun decât alcool. Băutura este pentru creier ceea ce este nisipul pentru
rulmenţii unei maşinării. (Thomas Alva Edison)
Prin porunci, Domnul face nepătimaşi pe cei care le împlinesc, iar prin dumnezeieştile dogme le dăruieşte
luminarea cunoştinţei. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Renunţarea la darurile lui Dumnezeu 1.10
Robul pântecelui socoteşte cu ce mâncăruri va sărbători praznicul, pe când robul Domnului, cu ce daruri
se va îmbogăţi. (Sfântul Ioan Casian)
Rugăciunea, mâna întinsă pentru primirea darurilor lui Dumnezeu. 4.3
Să nu spui tot ce ştii, să nu faci tot ce poţi, să nu crezi tot ce auzi, să nu dai tot ce ai.(Părintele Paisie Olaru)
Scopul împărtăşirii cu Trupul şi Sângele Mântuitorului este sfinţirea sufletului şi a trupului, dar şi dobândirea
mântuirii, adică iertarea păcatelor şi viaţa de veci. În acest sens, împărtăşirea euharistică ne dăruieşte putere pentru a răstigni egoismul şi orgoliul din noi şi a cultiva o iubire smerită şi milostivă,
exprimată prin rugăciune şi prin fapte bune. (Patriarhul Daniel)
Sfânta Fecioară este cu adevărat Născătoare de Dumnezeu! Dacă în pântecele Fecioarei Maria ar fi fost
numai un om, iar nu Fiul lui Dumnezeu, atunci cum ar fi putut fi vindecate, începând de pe vremea lui
Hristos şi până în zilele noastre, atâtea feluri de boli trupeşti şi duhovniceşti? Să fi fost oare nişte nebuni toţi cei care prin mila lui Dumnezeu avem azi înţelegerea şi cunoaşterea lui Dumnezeu? Că ne-a
lipsit oare credinţa şi dreptatea tocmai nouă, celor care prin darul lui Hristos am dobândit dreptatea
şi urmăm ei? (Origen)
Sfânta Liturghie, care are în centru prefacerea darurilor de pâine şi de vin în Trupul şi Sângele Domnului,
o săvârşim sau participăm la ea, în primul rând spre aducere aminte de jertfa Mântuitorului Hristos,
pentru mântuirea noastră şi spre împlinirea poruncii pe care Mântuitorul a rostit-o la cina cea de
taină: Aceasta să faceţi întru pomenirea Mea. (Din învăţăturile Bisericii)
Socoteşte milostenia, nu ca pe o cheltuială, ci ca pe un venit, nu ca o pierdere, ci ca pe un câştig, fiindcă tu,
prin ea, dobândeşti mai mult decât ai dat. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Suntem ceea ce facem în mod repetat. De aceea măiestria nu este un dat, ci o deprindere. (Aristotel)
Şi a zis: Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toţi. Căci toţi aceştia din prisosul lor au aruncat la daruri, aceasta însă din sărăcia ei a aruncat tot ce avea pentru viaţă.
(Luca 21.3, 4)
Şi de aş avea darul proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea atâta credinţă
încât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. (I Corinteni 13.2)
Şi iar mi-a zis: Făcutu-s-a! Eu sunt Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul. Celui ce însetează îi voi da să bea,
în dar, din izvorul apei vieţii. (Apocalipsa 21.6)
Şi nu numai atât, ci ne lăudăm şi în suferinţe, bine ştiind că suferinţa aduce răbdare, şi răbdarea încercare,
şi încercarea nădejde, iar nădejdea nu ruşinează pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în
inimile noastre, prin Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă. (Romani 5.3-5)
Talentul este un subţirel izvor de munte. Trebuie să-i sapi calea în piatră şi să-l captezi cu înaltă osteneală.
(Gala Galaction)
Talentul tău este darul lui Dumnezeu pentru tine. Ceea ce faci din el este darul tău pentru Dumnezeu.
(Leo Buscaglia)
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Un dar micuţ de Crăciun pentru un sărman poate aduce veselie timp de un an. (Walter Scott)
Un surâs nu costă nimic, dar produce mult / El îi îmbogăţeşte pe cei ce-l primesc / Fără a-i sărăci pe cei care îl dăruiesc / El nu durează decât o clipă / Dar uneori amintirea lui e eternă / Nimeni nu e atât de bogat încât să nu se lipsească de el / Dar nici atât de sărac încât să nu-l merite / El crează fericirea în cămin, / El e semnul sublim al prieteniei. / Un surâs dă odihnă celui celui obosit, / Dă curaj celor deznădăjduiţi / Nu poate fi cumpărat, împrumutat sau furat / Pentru că e ceva care nu are valoare / Decât în momentul când este dăruit. / Şi dacă vreodată întâlniţi o persoană / Care nu mai ştie cum cum să aibă un
surâs / Fiţi generos, dăruiţi-l pe al vostru, / Căci nimeni nu are atâta nevoie de un surâs / Precum acela
care nu-l poate da altora. (Mahatma Gandhi, poezia Surâsul)
Un zâmbet sau o vorbă bună spusă unui bătrân este a-i dărui o zi mai mult de viaţă. (Vasile Conta)
Unuia i-a dat Dumnezeu lucrările de război, altuia dansul, altuia chitara şi cântecul, dar fiecare are darul
său de la Dumezeu, unul aşa, iar altul într-altfel. (Homer)
Viaţa e 90% cum ţi se dă şi 10% cum ţi-o faci. (Autorul cărţii Scrisori Caterinei, preotul ortodox
american, Charlie W. Shedd)
Viaţa e un dar al lui Dumnezeu dat nouă, oamenilor, pentru a ne curăţi sufletele de păcat şi a ne pregăti,
prin Hristos, spre a primi viaţa veşnică. (Valeriu Gafencu)
Viaţa este darul lui Dumnezeu pentru noi. Modul în care o trăim este darul pe care noi îl facem lui
Dumnezeu. (Michelangelo)
Zis-a Avva Moise: De nu se va uni fapta cu rugăciunea, în zadar se osteneşte omul, iar puţină vreme
este osteneala şi de-a pururea odihna, cu darul lui Dumnezeu Cuvântul. Amin!
Zis-a Isaac către el: "A venit fratele tău cu înşelăciune şi a luat binecuvântarea ta". Iar Isav a zis: "Din pricină oare că-l cheamă Iacov, de aceea m-a înşelat de două ori? Deunăzi mi-a răpit dreptul de întâi-născut, iar acum mi-a răpit binecuvântarea mea". Apoi a zis Isav către tatăl său: "Nu mi-ai păstrat şi mie
binecuvântare, tată?" Răspuns-a Isaac şi a zis lui Isav: "Iată, stăpân l-am făcut peste tine şi pe toţi fraţii
lui i-am făcut lui robi; cu pâine şi cu vin l-am dăruit. Dar cu tine ce să fac, fiul meu?"
(Facerea 27.35-37)
Dascăl/ Au aruncat şi ei sorţi pentru rândul la slujbă, mic cu mare, dascăl şi ucenic deopotrivă.
(Paralipomena 25.8)
Credinţa în Dumnezeu, care face atât cât e cu putinţă pe om asemenea cu Dumnezeu, ia pe Dumnezeu ca
dascăl potrivit, singurul care poate face ca omul să semene cu Dumnezeu. (Cuviosul Clement
Alexandrinul)
De ce nu am ascultat de îndemnul dascălilor mei şi spre cei ce mă învăţau n-am plecat urechea mea?
(Solomon 5.13)
Experienţa este cel mai brutal dintre dascăli. Însă înveţi; Doamne, cât de mult poţi învăţa. (Clive Staples
Lewis)
Nenorocirea este cel mai bun dascăl; îşi are metoda ei proprie, dar greş nu dă. (Mihai Eminescu)
Timpul liber petrecut fără frica de Dumnezeu este dascăl de păcate pentru cei ce nu ştiu să folosească
timpul. (Sfântul Vasile cel Mare)
Datoria/ A fi patriot nu e un merit, e o datorie. Numai cine nu socoate iubirea de Ţară drept o datorie e în stare să
se laude cu ea. (George Topârceanu)
A fi sfânt este datoria oricărui creştin, a fiecărui om. (Papa Benedict-XVI)
A te apropia neîncetat de perfecţiunea absolută este o nevoie înnăscută, o necesitate impusă omului, este o
datorie. (Marie d’Agoult)
Care este prima datorie a omului? Răspunsul este simplu: să fie el însuşi. (Henrik Ibsen)
Cine M-a îndatorat cu ceva, ca să fiu acum dator să-i dau înapoi? Tot ce se află sub ceruri este al Meu.
(Iov 41.11)
Daţi deci tuturor cele ce sunteţi datori: celui cu darea, darea; celui cu vama, vamă; celui cu teama, teamă;
celui cu cinstea, cinste. Nimănui cu nimic nu fiţi datori, decât cu iubirea unuia faţă de altul; că cel care
iubeşte pe aproapele a împlinit legea. (Romani 13.7, 8)
Dumnezeu este ocrotitorul cel bun al răbdării noastre. Dacă ai lăsat pe seama Lui nedreptatea altora, El
este răzbunător, pentru daune - despăgubitor, pentru durere – medic, pentru moarte – dătător
de viaţă. Cât de mult poate răbdarea să-L aibă pe Dumnezeu datornic. (Tertulian)
E de datoria noastră să punem capăt dominaţiei politice a unei minorităţi care schilodeşte instituţiile econo-
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mice şi sociale ale tării noastre, umilind şi sărăcind pe toată lumea. (Martin Luther King)
Fericirea şi datoria morală sunt inseparabile una de cealaltă. (George Washington)
Graiul dulce înmulţeşte pe prieteni şi limba cea binegrăitoare îndatorează, deseori, la răspunsuri binevoitoare. (Ecclesiasticul 6.5)
Iubirea faţă de Dumnezeu, datoria cea mai sfântă a omului. 9.19
În aceasta am cunoscut iubirea: că El Şi-a pus sufletul Său pentru noi, şi noi datori suntem să ne punem
sufletele pentru fraţi. (I Ioan 3.16)
"În anul al şaptelea vei face iertare. Iertarea însă va fi aceasta: tot împrumutătorul, care dă împrumut aproapelui său, să ierte datoria şi să n-o mai ceară de la aproapele său sau de la fratele său, că s-a vestit
iertarea în cinstea Domnului Dumnezeului tău. De la cel de alt neam să ceri datoria; iar ce vei avea
la fratele tău, să-i ierţi. (Deutoronomul 15.1-3)
În vremea aceea o femeie a unuia din fiii proorocilor striga către Elisei, zicând: "Robul tău, bărbatul meu a
murit şi tu ştii că robul tău era om cu temere de Domnul. Acum însă iată că au venit datornicii să
ia robi pe amândoi fiii mei!" (IV Regi 4.1)
Jertfa trebuie dăruită lui Dumnezeu, o, Paladie, ca un miros de bună mireasmă şi ca o datorie, o petrecere sfântă şi strălucirile unei vieţi alese. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
Libertatea vă conferă facultatea de a alege între bine şi rău, adică între datorie şi egoism. Educaţia este
însă aceea care vă învaţă să faceţi alegerea. (Giuseppe Mazzini)
Pentru a trăi o viaţă care ţi-a fost dată eşti dator să o meriţi atât ca om cât şi ca neam în fiecare clipă.
(Mihai Viteazul)
Progresul sufletului constă în a face din dragoste ceea ce ar trebui făcut din datorie. (Vladimir Ghika)
Religia este recunoaşterea tuturor îndatoririlor noastre ca fiind porunci divine. (Immanuel Kant)
Rugăciunea, prima datorie a credinciosului. 4.3
Să nu ne socotim mai mici pentru că nu facem minuni. N-am avea niciun câştig de-am face minuni, după
cum nu pierdem nimic dacă nu facem, dacă ducem o viaţă virtuoasă. Dacă facem minuni, noi suntem
datornicii lui Dumnezeu. Dacă însă ducem o viaţă virtuoasă, plină de fapte bune, atunci Dumnezeu
ne este dator. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Sunt două metode de a înrobi o naţiune. Una este prin sabie. A doua este prin îndatorare. (John Adams,
al doilea preşedinte american)
Trebuie să fii creştin, nu pentru a cunoaşte cele cereşti sau cele pământeşti, ci pentru că fiecare om este
dator cu o moarte. (Ivan Turgheniev)
Dealul/ Aşa zice Domnul: "Iată voi restatornici corturile lui Iacov şi sălaşurile lui le voi milui; cetatea va fi zidită iar pe
dealul său şi templul se va zidi ca mai înainte. Se vor înălţa din ele mulţumiri şi glas de bucurie; îi voi înmulţi şi nu vor mai fi împuţinaţi, îi voi încununa cu glorie şi nu vor mai fi înjosiţi. (Ieremia 30.18, 19)
Când iarba s-a trecut şi păşunea s-a isprăvit şi fânul de pe dealuri s-a strâns, tu ai miei pentru îmbrăcămintea ta şi ţapi ca să plăteşti păşunea; (Solomon 27.25, 26)
Orice vale se va umple şi orice munte şi orice deal se va pleca; căile cele strâmbe se vor face drepte şi
cele colţuroase, drumuri netede. (Luca 3.5)
Pentru ce, o, împărate, chinuieşti fără de omenie oameni nevinovaţi şi-i sileşti să se lepede de dreapta credinţă? (Sfântul Mare Mucenic Artemie a adresat aceste cuvinte împăratului Iulian Apostatul, care pornise o mare prigoană împotriva creştinilior, prefăcându-se bisericile în temple păgâneşti şi omorându-se
mulţime mare de creştini. Artemie era mare dregător împărătesc şi comandant militar la Alexandria, încă din vremea împăratului Constantin cel Mare, cu care era prieten. Din porunca împărtatului a fost scos
din dregătorie, torturat şi apoi decapitat, la anul 362. Moaştele Sfântului Mare Mucenic Artemie au fost
aduse la Bucureşti, pe Dealul Mitropoliei, în anul 2013, cu ocazia hramului Sfântului Dimitrie cel Nou.)
Şi întorcându-Se către ele, Iisus le-a zis: Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeţi pe Mine, ci pe voi plângeţivă şi pe copiii voştri. Căci iată, vin zile în care vor zice: Fericite sunt cele sterpe şi pântecele care n-au
născut şi sânii care n-au alăptat! Atunci vor începe să spună munţilor: Cădeţi peste noi; şi dealurilor:
Acoperiţi-ne. (Luca 23.28-30)
Un arbore mi-e mai drag decât un om, în pădure mă simt fericit – ferict în pădure unde fiecare copac grăieşte
prin tine. Doamne ce minunăţie! În păduri, pe dealuri e linişte, linişte spre a Te slăvi! (Ludwig van
Beethoven)
Un glas strigă: "În pustiu gătiţi calea Domnului, drepte faceţi în loc neumblat cărările Dumnezeului nostru.
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Toată valea să se umple şi tot muntele şi dealul să se plece; şi să fie cele strâmbe, drepte şi cele colţuroase, căi netede. (Isaia 40.3, 4)
Văzut-am desfrânarea ta şi strigătele tale de plăcere, netrebniciile tale şi urâciunile tale de pe dealuri şi din
câmp. Vai ţie, Ierusalime, tu eşti necurat! Dar până când...?" (Ieremia 13.27)
Decât să-ţi faci o fală din merite străine, cu bruma ta de bunuri te-ai mulţumi mai bine. (Phaedrus)
Decât/ A merge cu un prieten prin întuneric, este mult mai bine decât a merge singur prin lumină, pentru că un prieten
ştie să te asculte, poate să te ierte şi să te înţeleagă mai bine decât un necunoscut, atunci când îi greşeşti.
(Scriitoarea americană Helen Keller, născută oarbă şi surdă)
A şti să taci, e o virtute mai mare decât a şti să vorbeşti. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
A ştiut să se umilească decât să spună adevărul. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului, despre Iosif cel
Tânăr, când a fost condamnat la închisoare)
A te îngriji de aranjatul părului şi de haine mai mult decât este necesar, este sau o faptă de om necugetat sau
o faptă de om ticălos. (Diogene din Sinope, citat de Sfântul Vasile cel Mare)
A trăi fără Dumnezeu, nu este altceva decât o moarte mult mai reală decât cea biologică. 7.7
A-ţi aduce aminte de Dumnezeu e mai necesar decât a respira. 6.5
Acela care nu practică virtutea decât în speranţa de a dobândi o mare faimă este foarte aproape de viciu.
(Napoleon Bonaparte)
Acela (Ioan) era făclia care arde şi luminează, şi voi aţi voit să vă veseliţi o clipă în lumina lui. Iar Eu am mărturie mai mare decât a lui Ioan; căci lucrurile pe care Mi le-a dat Tatăl ca să le săvârşesc, lucrurile
acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis. (Ioan 5.35, 36)
Acest fel de demon nu iese afară decât cu post si rugăciune. 2.8 (Matei 17.21)
Activitatea duce la mai multe împliniri decât prudenţa. (Vauvenargues)
Adevărata ambiţie constă, mai degrabă, în a te dovedi superior prin merite decât prin demnităţi.
(Doamna de Lambert)
Adevărata dreptate este cereasca înţelepciune. Mai degrabă să ne lăsăm nedreptăţiţi decât să nedreptăţim
noi pe nedreptăţit, ci dimpotrivă, cel ce nedreptăţeşte va avea parte de pedeapsa cea mai cruntă.
(Eusebiu de Cezareea)
Adevărul e mai ciudat decât ficţiunea. Ficţiunea trebuie să aibă sens. (Leon Rosten)
Adevărul spus cu intenţia de a răni e mai rău decât orice minciună. (William Blake)
Adevărul spus pe jumătate e mai rău decât minciuna. (Proverb)
Alexandru Macedon a avut trei dorinţe înainte de moarte: Să fie purtat spre mormânt de către medicii
eminenţi ai vremii sale, pentru a arăta cât de neputincioşi suntem în faţa morţii. A doua dorinţă era să
arunce bani şi pietre scumpe pe marginea ultimului său drum, semn că tot ceea ce agonisim rămâne
pe pământ. Iar ultima dorinţă, probabil se ştie mai bine decât celelalte, a fost ca mâinile sale să
atârne în afara sicriului, pentru că murim cum ne-am născut.
Algebra nu este decât o geometrie scrisă, geometria nu este decât o algebră figurată. (Sophie Germain)
Alte roade pe care le dobândim în urma postului sunt tainice. În fiecare biserică îngerii înscriu pe cei care
postesc. Ia aminte, dar, ca nu cumva din pricina unei mici plăceri, ce ţi-o dau bucatele, să suferi paguba
de a nu fi înscris de înger, fugind dinaintea celui care înrolează ostaşi. Este mai mică primejdia când un
soldat aruncă pavăza şi fuge decât atunci când un creştin aruncă postul, arma cea tare şi puternică.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Am observat că tot timpul îndurarea aduce rezultate mai bune decât justiţia strictă. (Abraham Lincoln)
Am preţuit înţelepciunea mai mult decât sănătatea şi frumuseţea; am pus-o chiar înaintea luminii, fiindcă strălucirea ei nu se stinge niciodată. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 7.10)
Am văzut oameni simpli smerindu-se cu fapta şi s-au făcut mai înţelepţi decât înţelepţii.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Anii noştri s-au socotit ca pânza unui păianjen; zilele anilor noştri sunt şaptezeci de ani; iar de vor fi în putere
optzeci de ani şi ce este mai mult decât aceştia osteneală şi durere; că trece viaţa noastră şi ne vom duce.
(Psalmi 89.10-12)
Ar trebui să fiu gelos pe turn. E mai celebru decât mine. (Gustave Eiffel)
Arta nu este nimic altceva decât contemplarea lumii impregnate de har, luminată din interior. A revela prezenţa lui Dumnezeu îndărătul oricărui obiect, aceasta este funcţia artei. (Hermann Hesse)
Ascultarea, mai presus decât postul şi rugăciunea. 2.14
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Bolile sufletului sunt mult mai periculoase şi mai numeroase decât cele ale trupului. (Cicero)
Calitatea nu este decât cantitate condensată. (Iulia Haşdeu)
Calomnia nu este altceva decât “zgomotul” pe care îl fac cei nebuni. (Diogene din Sinope)
Care faptă este mai mare decât toate celelalte? Şi a zis: socotesc că precum mândria este mai mare decât
toate patimile, încât a putut să surpe pe unii din cer, aşa şi smerita-cugetare este mai mare decât toate
faptele bune, pentru că poate să scoată pe om din însăşi adâncuri, măcar de ar fi păcătos ca un drac.
Pentru aceea şi Domnul mai întâi de toţi fericeşte pe cei săraci cu duhul. (Avva Longhin)
Căci cuvântul lui Dumnezeu e viu şi lucrător şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri, şi pătrunde până
la despărţitura sufletului şi duhului, dintre încheieturi şi măduvă, şi destoinic este să judece simţirile şi
cugetările inimii. (Evrei 4.12)
Căci eu sunt cel mai mic dintre apostoli, care nu sunt vrednic să mă numesc apostol, pentru că am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt; şi harul Lui care este în mine n-a fost
în zadar, ci m-am ostenit mai mult decât ei toţi. Dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine.
(I Corinteni 15.9, 10)
Căci zic vouă: Că de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor şi a fariseilor, nu veţi
intra în împărăţia cerurilor. (Matei 5.20)
Călugărul îmbunătăţit se vede pe sine “mai prejos decât toată zidirea” (Avva Pimen)
Când cineva ne dovedeşte recunoştinţa el ne dăruieşte mai mult decât i-am dat. (Vladimir Ghika)
Când nu poţi ocoli primejdia, nu-ţi rămâne decât s-o înfrunţi curajos. (Friedrich Rückert)
Când te găseşti în fundul prăpastiei să nu disperi, iar dacă ai ajuns pe vârful muntelui să nu ameţeşti. Şi să ştiţi
că această a doua primejdie, este mai mare decât cea dintâi. Pentru că, în fundul prăpastiei apelezi
la rugăciune ca izvor de putere. Când ai ajuns în vârful muntelui, uiţi de ea. (Mitropolitul
Bartolomeu Anania)
Când vei lucra pământul, acesta nu-şi va mai da roadele sale ţie; zbuciumat şi fugar vei fi tu pe pământ". Şi a
zis Cain către Domnul Dumnezeu: "Pedeapsa mea este mai mare decât aş putea-o purta. De mă izgoneşti acum din pământul acesta, mă voi ascunde de la faţa Ta şi voi fi zbuciumat şi fugar pe pământ,
şi oricine mă va întâlni, mă va ucide". (Facerea 4.12-14)
Ce altceva este arta, decât un mod de a privi? (Thomas Berger)
Ceea ce ştiţi voi, ştiu şi eu şi nu sunt deloc mai prejos decât voi. Dar eu vreau să vorbesc cu Cel Atotputernic, vreau să-mi apăr pricina înaintea lui Dumnezeu. Căci voi sunteţi nişte născocitori ai minciunii,
sunteţi cu toţii nişte doctori neputincioşi! (Iov 13.2-4)
Ceea ce suntem contribuie mai mult la fericirea noastră, decât ceea ce avem. (Arthur Schopenhauer)
Cei smeriţi sunt mai puternici decât cei puternici, căci poartă jugul lui Hristos. (Evagrie Ponticul)
Cel blând pentru Dumnezeu este mai înţelept decât înţelepţii şi cel smerit cu inima e mai puternic decât cei
puternici pentru că poartă jugul lui Hristos. (Sfântul Marcu Ascetul)
Cel ce nu citeşte este mai bine educat decât cel ce citeşte doar ziare. (Thomas Jefferson)
Cel ce se cunoaşte pe sine e mai mare decât cel ce înviază morţii. (Sfinţii Părinţi)
Celor ce sunt necăsătoriţi şi văduvelor le spun: Bine este pentru ei să rămână ca şi mine. Dacă însă nu pot să
se înfrâneze, să se căsătorească. Fiindcă mai bine este să se căsătorească, decât să ardă. Iar celor ce sunt
căsătoriţi, le poruncesc, nu eu, ci Domnul: Femeia să nu se despartă de bărbat! (I Corinteni 7.8-10)
Certarea înrâureşte mai adânc pe omul înţelept, decât o sută de lovituri pe cel nebun. (Solomon 17.10)
Cine nu cugetă decât pe jumătate, acela nu crede nici în Dumnezeu; dar cine cugetă corect, acela trebuie să
creadă în Dumnezeu. (Isaac Newton)
Cine se socoteşte mai prejos decât aproapele său a câstigat lupta cu mândria. 11.8
Cine ştie să asculte are mai mulţi prieteni decât cel care vorbeşte. (Sfinţii Părinţi)
Cine vrea, poate să se ridice de la pământ la cer. Nu are nevoie pentru aceasta decât de bunăvoinţă şi
de virtute. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Convingerile sunt inamicii adevărului, mai periculoase decât minciunile. (Thomas Mann)
Corupţia nu răzbeşte mai bine decât cinstea. În mâna-ţi dreaptă poartă blânda pace, ca să impui invidiei
tăcere. (William Shakespeare)
Crima nu este nimic altceva decât energie direcţionată greşit. (Emma Goldman)
Crima organizată constituie nimic mai puţin decât un război de guerilă dus împotriva societăţii. (Lyndon
Baines Johnson)
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Cum poţi să biruieşti un duşman decât făcându-ţi-l prieten! (Abraham Lincoln)
Cunoaşterea noastră nu poate fi decât limitată, în timp ce ignoranţa trebuie să fie în mod necesar infinită.
(Karl Popper)
Cuvântul doare mai mult decât fapta, iar limba e mult mai ascuţită decât sabia. (Mihail Drumeş)
Dacă eu am văzut mai departe decât alţii, asta este că stăteam pe umerii unor giganţi. (Isaac Newton)
Dacă omul nu este făcut pentru Dumnezeu, de ce nu este fericit decât întru Dumnezeu? Dacă omul este făcut
pentru Dumnezeu, de ce îi este el atât de potrivnic lui Dumnezeu? (Blaise Pascal)
Dacă te arăţi slab în ziua strâmtorării, puterea ta nu este decât slăbiciune. (Solomon 24.10)
Dacă vezi pe cineva păcătuind, nu vorbi, nici nu judeca, nici nu-l urî pentru ca nu cumva să cazi şi tu în acelaşi
păcat. Zi mai bine: Eu sunt mai rău decât acesta. (Sfântul Efrem Sirul)
Dacă vrei să faci chiar minuni, scapă-te de păcate şi ai reuşit totul. Păcatul este demon; dacă scoţi din tine
păcatul ai săvârşit o minune mai mare decât cei care au pus pe fugă nenumăraţi demoni.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dacă vezi un om care se crede înţelept în ochii lui, să nădăjduieşti mai mult de la un nebun decât de la el.
(Solomon 26.12)
Dacă-mi place mai mult muzica decât conţinutul, e deja un păcat. (Fericitul Augustin)
Dat-ai veselie în inima mea, mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin şi de untdelemn ce s-a
înmulţit. (Psalmi 4.7)
De aceea, cel căruia i se pare că stă neclintit să ia seama să nu cadă. Nu v-a cuprins ispită care să fi fost peste puterea omenească. Dar credincios este Dumnezeu; El nu va îngădui ca să fiţi ispitiţi mai mult decât
puteţi, ci odată cu ispita va aduce şi scăparea din ea, ca să puteţi răbda. (I Corinteni 10.12, 13)
De aceea, o mulţime de oameni care nu se mai roagă, suportă cu greu suferinţa, suportă cu greu boala şi mulţi
dintre ei, din deznădejde, se sinucid. Sunt studii ştiinţifice care arată că omul credincios trece mai uşor
prin greutăţile vieţii decât cel necredincios. (Patriarhul Daniel)
De câtva timp e mai uşor să fii intelectual decât să fii credincios. (Părintele Teofil Pârâian)
De la invidie la răzbunare nu e decât un pas. (Honoré de Balzac)
De la sublim la ridicol nu e decât un pas. (Napoleon Bonaparte, la întoarcerea din campania din Rusia)
De multe ori limba taie mai mult decât sabia. (Anton Pann)
Deci, porunceşte ca mormântul să fie păzit până a treia zi, ca nu cumva ucenicii Lui să vină şi să-L fure
şi să spună poporului: S-a sculat din morţi. Şi va fi rătăcirea de pe urmă mai rea decât cea dintâi.
(Matei 27.64)
Destinul omenesc nu cunoaşte ameninţare mai mare decât moartea din motive necunoscute. (Ramon Gomez
de la Serna)
Deşi sunt simplu şi smerit, pentru credinţa şi mărturisirea lui Hristos sunt mai presus şi mai puternic decât
împăraţii lumii. (Sfântul Sfinţit Mucenic Teodot, episcopul Ancirei. A fost chinuit cumplit şi
decapitat, în timpul împăratului Diocleţian)
Dificultăţile sunt mai uşor de învins decât îndoiala. (Isaac Newton)
Din acest al său pământ / La vrăjmaşi nu da românul decât locul de mormânt. (Alexandru Davila)
Dobândirea înţelepciunii este mai bună decât aurul, iar câştigarea priceperii este mai de preţ decât
argintul. (Solomon 16.16)
Doresc mai degrabă să mor stăpân pe credinţa liberă a cugetului meu decât să vieţuiesc rob, încătuşat de
rătăcirea închinării la idoli. (Sfântul Sfinţit Mucenic Vasile preotul din Ancira, străpuns cu ţepuşe
înroşite în foc, la porunca împăratului Iulian Apostatul)
Dumnezeu este mai aproape de mine decât sunt eu însumi. 1.1
Dumnezeu ne trimite darurile cu o bucurie mai mare decât cea cu care le primim noi.
(Sfântul Grigorie de Nazianz)
Dumnezeu nu dă omului mai mult decât poate duce. 9.14
E câte un soi de laudă mai urâtă decât ocara. (Proverb armenesc)
E mai bine să bei vin cu măsură, decât numai apă, dar cu mândrie. (Sfinţii Părinţi)
E mai bine să fie ţinuţi în frâu copiii prin sentimentul ruşinii şi prin îngăduinţă decât prin frică. (Terenţiu)
E mai bine să fii batjocorit de oameni decât de draci; dar cel plăcut lui Dumnezeu pe amândoi i-a biruit.
(Sfântul Marcu Ascetul)
E mai bine să fii liniştit decât fericit. (Proverb bengalez, care se referă la fericirea cea trecătoare din viaţa
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aceasta, şi ea tot trecătoare)
E mai bine să mori din cauza proştilor decât să fii lăudat de ei. (Anton Pavlovici Cehov)
E mai bine să taci din gură şi să-i laşi pe ceilalţi să creadă că eşti prost, decât să vorbeşti şi să înlături orice
îndoială. (Mark Twain)
E mai bine să-ţi cunoşti duşmanul decât prietenul. (Proverb bolivian)
E mai grav să nu ai ce oferi cu inima şi mintea decât să ai mâinile goale. (Vladimir Ghika)
E mai greu să-l convingi pe un om că e prost decât să-l minţi că e deştept. (Jean d`Ormesson)
E mai ieftin să salvăm planeta decât să o distrugem. (Oscar Arias Sanchez)
E mai uşor să practici virtutea decât să susţii ipocrizia. (Jean Antoine Petit Senn)
E mai uşor să te păzeşti de o femeie sau de un bărbat iute la mânie decât de un om viclean şi tăcut.
(Euripide)
E mult mai uşor să iei o hotărâre decât să o pui în practică. (William Somerset Maugham)
Eliberează-te de frica de moarte recunoscând că moartea nu este altceva decât o transformare în ciclul
vieţii, nu un sfârşit.(Herbert Harris)
Este de o mie de ori mai bine să fii optimist şi să te înşeli, decât să fii pesimist şi să ai dreptate. (Jack Penn)
Este mai bine să fii prost şi să cunoşti acest fapt, decât să fii prost şi să te crezi înţelept. (Buddha)
Este extrem de greu să convingi un elev de liceu că va întâlni o mulţime de probleme mult mai dificile decât
cele din algebră şi geometrie. (E. W. Howe)
Este mai degrabă să sufăr tortura decât să mă lepăd de Dumnezeul meu şi să sacrific demonilor.
(Sfântul Sfinţit Mucenic Irineu, episcop de Sirmium, torturat şi decapitat)
Este mai uşor să cunoşti zece ţări decât un singur om. (Proverb idiş)
Este mai uşor să dezintegrezi un atom decât o prejudecată. (Albert Einstein)
Eşti mai fericit când dai decât când iei. 6.11
Este mult mai bine să dojeneşti decât, tăcând, să fierbi de mânie, şi cel care se mărturiseşte va fi apărat de
pagubă. (Ecclesiasticul 202.1, 2)
Eu nu am căutat, în toată viaţa mea, decât esenţa zborului! Zborul – ce fericire! (Constantin Brâncuşi)
Eu sunt de părere că a cere iertare înseamnă mai mult decât a avea remuşcări. (Sharat Chandra Chatterji)
Eu unul vă botez cu apă spre pocăinţă, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine; Lui nu
sunt vrednic să-I duc încălţămintea; Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc. (Matei 3.11)
Există ceva mai îngrozitor decât calomnia: adevărul. (Talleyrand)
Există în oameni mai multe lucruri de admirat decât de dispreţuit. (Albert Camus)
Experienţa a arătat că armătura morală este mai importantă pentru individ şi pentru societate decât cunoştinţele ştiinţifice, literare, filozofice. (Alexis Carrel, medic chirurg şi biolog francez)
Hristos este unica ieşire din această lume; toate celelalte ieşiri – extazul sexual, utopiile politice, independenţa
economică – nu sunt decât drumuri înfundate pe care putrezesc leşurile nenumăraţilor oameni ce
le-au încercat. (Părintele Serafim Rose)
Fantezia este mai importantă decât cunoaşterea, căci cunoaşterea are limite. (Albert Einstein)
Faptele de azi nu sunt decât ideile de ieri. (Vladimir Ghika)
Făptuirea dreptăţii şi a judecăţii este mai de preţ pentru Domnul decât jertfa sângeroasă. (Solomon 21.3)
Felul în care dai contează mai mult decât ceea ce dai. (Pierre Corneille)
Fericit e sufletul care zi şi noapte nu are în gândurile sale altă grijă decât a şti cum va sta în faţa judecătorului.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Fericit este omul care a aflat înţelepciunea şi bărbatul care a dobândit pricepere, căci dobândirea ei este mai
scumpă decât argintul şi preţul ei mai mare decât al celui mai curat aur. (Solomon 3.13)
Frica de Domnul este curată, rămâne în veacul veacului. Judecăţile Domnului sunt adevărate, toate îndreptăţite. Dorite sunt mai mult decât aurul, şi decât piatra cea de mare preţ; şi mai dulci decât mierea
şi fagurele. (Psalmi 18.10, 11)
Frica face lupul să fie mai mare decât în realitate. (Proverb german)
Frumosul nu-i decât făgăduinţa fericirii. (Baudelaire)
Gândul celui nebun nu este decât păcat; batjocoritorul este urgia oamenilor. (Solomon 24.9)
Generozitatea nu înseamă să îmi dai ceva de care tu ai mai puţină nevoie decât mine, ci să îmi dai ceva de
care tu ai mai multă nevoie decât mine. (Khalil Gibran)
Genialitatea nu este altceva decât o mare aptitudine pentru răbdare. (Benjamin Franklin)
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Grijile nu sunt altceva decât o deprindere mentală foarte dăunătoare, iar eu îmi pot schimba orice deprindere
cu ajutorul lui Dumnezeu. (Norman Vincent Peale)
Hotărăşte-te să îţi doreşti mai mult decât îţi permite frica. (Bill Cosby)
Iar fariseii şi cărturarii au început să cârtească, zicând: Cine este Acesta care grăieşte hule? Cine poate să
ierte păcatele decât unul Dumnezeu? (Luca 5.21, 22)
Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu. Şi a căzut cu faţa
la pământ la picioarele lui Iisus, mulţumindu-I. Şi acela era samarinean. Şi răspunzând, Iisus a zis: Au
nu zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu
decât numai acesta, care este de alt neam? Şi i-a zis: Scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a mântuit.
(Luca 17.15-19)
Iertarea înseamnă a te ridica mai sus decât cel care te-a insultat. (Napoleon Bonaparte)
Iisus a văzut pe Natanael venind către El şi a zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleşug.
Natanael I-a zis: De unde mă cunoşti? A răspuns Iisus şi i-a zis: Mai înainte de a te chema Filip, te-am
văzut când erai sub smochin. Răspunsu-I-a Natanael: Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti regele lui
Israel. Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari
decât acestea vei vedea. Şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veţi vedea cerul deschizânduse şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului. (Ioan 1.47-51)
Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine. (Ioan 14.6)
Iluzia care ne exaltă ne este mult mai dragă decât zece mii de adevăruri. (Alexandr Sergheevici Puşkin)
Imoralitatea nu poate fi decât o consecinţă a lipsei de sensibilitate estetică. (Ionel Teodoreanu)
Indiferenţa este mai abominabilă decât ura sau moartea. (Michelle Rosenberg)
Indiferenţa nu-i decât laşitate. (Lev Tolstoi)
Infinit mai puternice decât raţiunea şi ştiinţa sunt ignoranţa şi nebunia. (Anatole France)
Iubirea lui Dumnezeu pentru cel mai mare păcătos este mult mai mare decât iubirea celui mai mare
sfânt pentru Dumnezeu. (Părintele Arsenie Boca)
Îmi place sublimul, dar nu iubesc decât adevărul. (Jules Renard)
Împărăţia lui Dumnezeu ţine mai mult de modul de a trăi decât de modul de a gândi. (Sfinţii Părinţi)
În Biblie sunt mai multe semne sigure de autenticitate decât în toată istoria profană. (Isaac Newton)
În botanică, trebuie mult timp să studiezi stuctura unei flori şi diversele sale organe, dar ca să simţi parfumul,
nu trebuie decât o clipă. (Sadhu Sundar Singh, un vestit hindus convertit la creştinism în secolul trecut)
În orice carieră duşmanii stau la pândă; ei nu pot fi învinşi decât prin stăpânire de sine şi veselie. (Goethe)
Întâi ştim că Dumnezeu este începutul, mijlocul şi sfârşitul oricărui bine; iar binele este cu neputinţă să
fie crezut şi săvârşit altfel decât în Hristos Iisus şi Duhul Sfânt. (Sfântul Marcu Ascetul)
Înţelepciunea este mai de preţ decât armele de luptă; dar o singură greşeală nimiceşte mult bine.
(Ecclesiastul 9.18)
Înţelepciunea nu este altceva decât ştiinţa fericirii. (Denis Diderot)
Înţeleptul poate învăţa mai multe de la o întrebare prostească decât învaţă prostul dintr-un răspuns înţelept.
(Bruce Lee)
Învăţătorule bun, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică? De ce-Mi zici bun? Nimeni nu este bun decât unul
Dumnezeu. (Marcu 10.17, 18)
Judecă un om după întrebările sale, mai degrabă decât după răspunsurile sale. (Voltaire)
La urma urmei, bunătatea nu e decât forma cea mai subtilă şi cea mai suplă a dreptăţii. (Vladimir Ghika)
Lăcomia este o beţie mai rea decât beţia. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Legiutorule! Să cunoşti tainele aritmeticii şi geometriei, căci nu trebuie să rosteşti decât axiome. (Pitagora)
Lenea şi mândria ne apasă mai greu decât guvernele şi parlamentele. Să ne lecuim de primele şi le vom suporta mai uşor pe cele din urmă. (Benjamin Franklin)
Literatura unui neam nu e decât unul din fenomenele ce se produce în sânul acelui neam, pe lângă multe
altele. (Eugen Lovinescu)
Lupta contra egoismului cere o metodă mai savantă decât lupta contra tifosului sau holerei. (Alexis Carrel,
medic chirurg şi biolog francez)
Mai bine e să nu ştii bine decât să ştii rău. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Mai bine este să taci şi să fii, decât să vorbeşti şi să nu fii. (Sfântul Ignatie Teoforul)
Mai bine mai târziu decât niciodată. (Proverb)
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Mai bine o cruce dreaptă într-o zi, decât zece strâmbe într-un minut. (Sfântul Vasile cel Mare)
Mai bine o moarte demnă şi eroică, decât un triumf necinstit şi mârşav. (Giordano Bruno)
Mai bine o mustrarea de la Dumnezeu, decât un compliment de la diavol. (Teodor Burnar)
Mai bine puţin întru frica lui Dumnezeu, decât vistierie mare şi tulburare (multă). (Solomon 15.16)
Mai bine să faci binele şi să te mândreşti, decât să faci răul şi să te smereşti. (Patericul)
Mai bine să înţelegi puţin decât să înţelegi greşit. (Benjamin Franklin)
Mai bine să mori în picioare decât să trăieşti în genunchi. (Emiliano Zapata)
Mai bine să stai afară, decât să fii dat afară. (Mark Twain)
Mai bine să suporţi o insultă, decât să o pricinuieşti tu altcuiva. (Platon)
Mai bine să taci, decât să fii ecou. (Pitagora)
Mai bine să te lupţi din greu cu duşman cinstit decât să învingi uşor nişte ticăloşi. (Baltasar Gracian)
Mai bine sărac curat decât negustor încurcat. (Proverb)
Mai cumplită este deznădejdea decât păcatul. Cel care şi-a pierdut speranţa a pierdut totul. Şi Iuda şi Petru
au păcătuit; cel dintâi a căzut în deznădejde, curmându-şi viaţa, cel de al doilea a căzut în deznădejde,
dar s-a ridicat prin speranţă, iar căinţa i-a adus iertarea lui Dumnezeu. (Ioan Carpatinul)
Mai de preţ este un nume bun decât untdelemnul cel binemirositor şi ziua morţii decât ziua naşterii.
(Ecclesiastul 7.1)
Mai degrabă puţin şi cu dreptate, decât agoniseală multă cu strâmbătate. (Solomon 16.8)
Mai fericit este cel singur când se gândeşte la moarte decât cel care se veseleşte cu prietenii săi.
(Părintele Savatie Baştovoi)
Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi. Voi sunteţi
prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu ştie ce face
stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am
făcut cunoscute. (Ioan 15.13-15)
Mai mare este a putea ţine gândul în loc, decât a iscodi taine, chiar de a-i afla răspunsurile toate.
(Părintele Savatie Baştovoi)
Mai mult face o mâncare de verdeţuri şi cu dragoste, decât un bou îngrăşat şi cu ură. (Solomon 15.17)
Mai mult foloseşte tăcerea celui care a văzut taine, decât sfaturile meşteşugite ale celor ce iau aminte
la oameni. (Părintele Savatie Baştovoi)
Mai mult preţuieşte o dojană pe faţă decât o dragoste ascunsă. (Solomon 27.5)
Mai puternic este un înţelept decât un voinic şi cel priceput decât unul plin de putere. (Solomon 24.5)
Mai rea invidia prietenului decât viclenia duşmanului. (Proverb italian)
Mai rău decât moartea nimic nu se întâmplă, iar moartea n-o poţi ocoli. (Mihail Lermontov)
Mai tare mă clatină groaza căderii decât lovitura. (Michel de Montaigne)
Mai uşor se mântuieşte bogatul harnic, drept şi milostiv decât săracul cârcotaş. (Părintele Ilie Cleopa)
Marea majoritate a oamenilor găsesc că e mai uşor să cerşească cerul prin rugăciuni, decât să-l merite
prin acţiuni. (Arthur Schopenhauer)
Mari şi multe minuni sunt în lume, dar minune mai mare decât omul nu există. (Sofocle)
Mândria nu dă prilej decât la ceartă, înţelepciunea se află numai la cei ce primesc sfaturi. (Solomon 13.10)
Mândriile rănite sunt mai periculoase decât interesele lovite. (Louis Jacques Maurice Cardinal de Bonald)
Mi-e teamă de ziua în care tehnologia va fi mai importantă decât relaţiile interumane. În lume va exista o generaţie de idioţi. (Albert Einstein)
Milostenia ajunge mai repede la Dumnezeu decât rugăciunea. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Minimalizarea diavolului, sub diferite aspecte, nu poate avea în viaţa omului decât consecinţe care ţin de
acelaşi subiect, de demon. 9.11
Mintea omului nu poate fi controlată decât prin propriile forţe, cum ar fi raţiunea. (George Washington
Carver)
Mintea ta proprie este o încăpere sacră în care nu poate intra nimic decât cu permisiunea ta. (David Mamet)
Mirosurile ating corzile inimii cu o precizie mai mare decât imaginile si sunetele. (Rudyard Kipling)
Mult mai importantă decât banii este următoarea cheltuială: timpul. Timpul este o cheltuială majoră.
(Jim Rohn)
Multe lucruri minunate există, dar nimic nu-i mai minunat decât omul. (Sofocle)
Multe sunt felurile rugăciunii, care de care mai deosebit. Totuşi niciuna nu este vătămătoare, decât aceea
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care nu mai este rugăcuine, ci lucrare diavolească. (Sfântul Marcu Ascetul)
Multe victorii sunt mai amare decât înfrângerea. (George Eliot)
Mulţi nedreptăţiţi urăsc mai mult pe cei care nu i-au ajutat decât pe cei care i-au nedreptăţit. (Sfinţii Părinţi)
Mulţi şi-au mărit nenorocirea din cauză că nu au ştiut să o suporte. Mai mult decât întâmplarea sau norocul,
le-a fost potrivnic propriul lor caracter. (Accius)
Muzica de film este zgomot… chiar şi mai dureroasă decât sciatica mea. (Thomas Beecham)
Muzica este o revelaţie mai mare decât toată înţelepciunea şi filosofia. (Lugwig van Beethoven)
Muzica nu este decât o aritmetică inconştientă. (Gottfried Wilhelm von Leibniz)
Neştiinţa noastră este infinit mai mare decât ştiinţa. (Isaac Newton)
Nicio răzbunare nu e mai mare decât uitarea. (Francis Bacon)
Niciodată nu se spun mai multe minciuni decât în timpul războiului, după vânătoare şi înainte de alegeri.
(Otto von Bismarck)
Nimeni nu ajunge la Dumnezeu decât ridicându-se prin jertfă. (Sfântul Chiril al Ierusalimului)
Nimic nu costă mai mult decât neştiinţa. (Grigore Moisil)
Nimic nu e mai bun decât Dumnezeu. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Nimic nu este mai amar decât otrava prieteniei false. (Emil Gârleanu)
Nimic nu este mai bun pentru om decât să mănânce şi să bea şi să-şi desfăteze sufletul cu mulţumirea din
munca sa. Şi am văzut că şi aceasta vine numai din mâna lui Dumnezeu. (Ecclesiastul 2.24)
Nimic nu este mai costisitor şi mai steril decât răzbunarea. (Winston Churchill)
Nimic nu este mai dulce pentru un copil decât mama. Da, copii, iubiţi-vă mama! Viaţa nu vă aduce nicio altă
dragoste care să facă atâta bine. (Euripide)
Nimic nu este mai preţios decât liniştea sufletului. (Sfântul Ioan Casian)
Nimic nu este mai puternic decât Biserica, o, omule! Opreşte războiul împotriva Bisericii, pentru a nu-ţi distruge puterile tale. Nu transpune acest război până în ceruri. Dacă te vei lupta cu un om, ori îl vei învinge,
ori te va învinge. Dacă însă te lupţi cu Biserica, îţi va fi cu neputinţă să învingi, întrucât Dumnezeu este
mai puternic decât toţi. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nimic nu este mai rău decât cel care se pizmuieşte pe sine; şi aceasta este răsplătirea răutăţii lui.
(Ecclesiasticul 14.6)
Nimic nu este mai sărac decât o minte care, fiind în afară de Dumnezeu, filosofează despre Dumnezeu.
(Filocalia)
Nimic nu îi dă mai mult curaj unui fricos decât frica altuia. (Umberto Eco)
Nimic nu înalţă mai mult în lume decât măsura şi modestia. (Epictet)
Nimic nu întăreşte mai mult autoritatea decât tăcerea. (Leonardo da Vinci)
Nimic nu ne înşeală mai mult decât propria noastră gândire. (Leonardo da Vinci)
Nimic nu ni-L apropie mai mult pe Dumnezeu decât aproapele. (Vladimir Ghika)
Nimic nu te fereşte mai bine de plictiseală, care este flagelul vieţii omeneşti, decât bogăţia spirituală.
(Arthur Schopenhauer)
Nimic nu valorează mai mult decât ziua de azi. (Goethe)
Nimic nu-i mai sincer decât conştiinţa şi mai avantajos decât sfaturile ei. (Oxenstierna)
Norocul nu este decât o iluzie, crezută de ignoranţi şi vânată de nebuni. (Timothy Zahn)
Nu ajungi la bucurie decât trecând prin suferinţă.
Nu ajungi la înviere decât trecând prin moarte. 6.15
Nu ajungi la lumină decât trecând prin întuneric. 6.15
Nu ajungi la slavă decât trecând prin umilinţă. 6.15
Nu am văzut vreodată o imagine mai frumoasă decât aceea a unui bătrânel de la ţară, care se închină la
icoana Maicii Domnului. (Petre Ţuţea)
Nu are niciun farmec să fii prudent, să te mulţumeşti cu o viaţă în care faci mai puţin decât poţi.
(Nelson Mandela)
Nu cuvintele unuia sau altuia provoacă în noi supărarea, ci mândria nostră de a ne socoti mai buni decât cel
care ne-a jignit. 12.2
Nu e armă mai puternică decât inima curată. (Ioan Slavici)
Nu e nimic mai frumos pe lumea asta decât copilăria, dar îţi dai seama de asta abia când ajungi la o anumită
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vârstă. (Marin Moraru)
Nu e nimic mai tare decât blândeţea. După cum apa aruncată pe foc a stins de multe ori focul, tot aşa şi un
cuvânt spus cu blândeţe, stinge o mânie mai aprinsă decât cuptorul şi îndoit ne este câştigul. Câştigăm
prin aceea că ne-am purtat cu blândeţe şi prin aceea că slobozim de tulburare mintea fratelui nostru
punând capăt mâniei……. Căci ce este apa pentru foc, aceea e blândeţea şi bunătatea pentru mânie.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nu este altă patimă mai cumplită decât îndrăzneala: căci ea este maică şi născătoare a tuturor patimilor.
(Avva Agathon)
Nu este deloc de mirare că adevărul este mai straniu decât ficţiunea. Ficţiunea trebuie să aibă un sens.
(Mark Twain)
Nu există alt diavol decât cel din inima noastră. (Hans Christian Andersen)
Nu există bucurie mai mare decât cea venită pe neaşteptate. (Sofocle)
Nu există ceva mai trist decât un pesimist tânăr. (Mark Twain)
Nu există durere mai mare decât amintirea zilelor de bucurie în clipele de nenorocire. (Dante Alighieri)
Nu există pentru oameni un câştig mai mare decât prevederea şi o minte înţeleaptă. (Sofocle)
Nu există o mândrie mai mare decât aceea de a fi mândru de ceilalţi. (Ana Blandiana)
Nu există semn mai bun al reuşitei decât ura şi invidia celorlalţi. (Gabriel Liiceanu)
Nu există trădare mai mare decât trădarea faţă de tine însuţi. (William Shakespeare)
Nu este biruitor mai mare pe pământ decât acela care se biruie pe sine însuşi şi domneşte asupra
patimilor. (Sfântul Tihon din Zadonsk)
Nu există frumuseţe decât atunci când mintea şi inima ştiu ce este iubirea. (Krishnamurti, filosof indian)
Nu există moştenire mai preţioasă decât cinstea. (William Shakespeare)
Nu există vrăjmaş mai mare pentru om decât omul însuşi. 6.6
Nu faceţi nimic din duh de ceartă, nici din slavă deşartă, ci cu smerenie unul pe altul socotească-l mai de
cinste decât el însuşi. (Filipeni 2.3)
Nu iubim cu adevărat decât atunci când iubim fără motive. (Anatole France)
Nu începe o duşmănie cu el care e mai puternic decât tine! Găseşte-ţi liniştea doar atunci când ai învins pe
cel care e duşmanul din tine. (Kabus)
Nu ne mărturisim niciodată defectele decât din vanitate. (François de La Rochefoucauld)
Nu porni la drum cu cel cutezător ca să nu-ţi cadă povară, căci el nu face decât după capul său, şi nebunia
lui te va pierde. (Ecclesiasticul 8.15)
Nu recunosc alt semn al superiorităţii decât bunătatea. (Ludwig van Beethoven)
Nu ştii tu oare că de mult de tot, din zilele când omul a fost aşezat pe pământ, desfătarea celor fără de lege
ţine foarte puţin şi bucuria făţarnicului nu stă decât o clipă? (Iov 20.4, 5)
Nu toţi oamenii pot fi Ciceroni şi Platoni, Virgili sau Homeri, dar toţi pot fi oameni buni. Prefer un om fără
cunoştinţe literare, decât cunoştinţe literare fără om. (Petrarca)
Nu trebuie să vă temeţi de moarte; ea nu este decât un scurt popas. (Pitagora)
Nu ţine lângă tine prieteni care îndrăgesc mai mult masa ta decât prietenia ta. (Sfântul Vasile cel Mare)
Nu uita că în viaţă omul nu trebuie să ceară fericirea decât de la munca lui. (Hans Christian Andersen)
Nu urci niciodată atât de sus decât atunci când nu ştii încotro te îndrepţi. (Napoleon Bonaparte)
Nu vorbi de fericirea ta, cu omul care este mult mai nefericit decât tine. (Plutarh)
Nu-mi este frică de nimic decât de uitarea de Dumnezeu. (Părintele Miron Mihăilescu)
O geometrie nu poate fi mai adevărată decât alta, ea poate fi numai mai comodă. Or, geometria euclidiană
este şi va rămâne cea mai comodă. (Henri Poincaré)
O naţiune nu are caracter decât atunci când este liberă. (Madame de Staël)
O viaţă nu poate căpăta strălucire decât dacă este finisată şi muncită. (Masutatsu Oyama)
"O, dacă durerea mea s-ar cântări şi nenorocirea mea ar fi pusă la cântar! Şi fiindcă este mai grea decât nisipul mărilor, de aceea cuvintele mele sunt bâlbâite! (Iov 6.2, 3)
Oamenii fac o mare greşeală când se îngrijesc mai mult de vas decât de floare. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Oamenii sunt ca Luna: nu-şi arată decât o faţă. (Arthur Schopenhauer)
Ochii sunt organe mult mai vrednice de crezare decât urechile. (Heraclit)
Odihna sufletelor n-o găsiţi în nimic altceva decât în sporul duhovnicesc şi în desăvârşirea voastră, ca şi
în împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)
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Omul cufundat în neştiinţă este mai nesimţitor decât pietrele. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Omul e clădit astfel încât ficţiunile îi fac o impresie mai puternică decât adevărul. (Erasmus)
Omul nu există decât dacă există Dumnezeu şi nemurirea. (Dostoievski)
Orice rău aduce mai multă vătămare celui care-l face decât celui care-l îndură. (Sfântul Toma de Aquino)
Pacea e mai de preţ decât orice avere. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Pacea gândurilor este mai scumpă decât orice înţelepciune. (Părintele Savatie Baştovoi)
Părintele duhovnicesc nu este decât un om, pe care Dumnezeu ţi-l dăruieşte pentru sfinţenia ta. 9.2
Pe prietenul tău şi pe prietenul tatălui tău nu-i părăsi; în casa fratelui tău nu intra în ziua restriştii tale. Mai bun
e un vecin aproape de tine, decât un frate departe. (Solomon 27.10)
Pentru a ne dovedi faptul că noi trebuie să primim cu mai multă plăcere îndrumările decât să răspundem în grabă, Creatorul ne-a dat două urechi şi numai o singură limbă. (Plutarh)
Pentru a reuşi, dorinţa ta de a avea succes trebuie să fie mai puternică decât teama de a nu reuşi.
(Bill Cosby)
Pentru că înţelepciunea este mai sprintenă decât orice mişcare, ea pătrunde şi îşi face loc pretutindeni prin
curăţia ei. Ea este suflul puterii lui Dumnezeu, ea este curata revărsare a slavei Celui Atotputernic, astfel că nimic nu poate s-o mânjească. Ea este strălucirea luminii celei veşnice şi oglinda fără pată a
lucrării lui Dumnezeu şi chipul bunătăţii Sale. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 7.24-26)
Pentru copii nu este nimic mai intens şi mai amarnic decât nedreptatea. (Charles Dickens)
Pentru mine, pictura este mai mult decât o terapie; este un mod de viaţă. (Tony Curtis)
Piatra este grea şi nisipul cu anevoie de ridicat; însă furia nebunului este mai grea decât amândouă.
(Solomon 27.3)
Poate că definiţia eroismului şi a sfinţeniei nu este decât aceasta: să faci imposibilul posibil. (Părintele
Nicolae Steinhardt)
Poate fi oare om mai ticălos decât beţivul, care e mereu cu capul ameţit de băutură, care toarnă vin în el în
fiecare zi de-şi strică judecata gândurilor? … (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Pocăinţa e îndreptată mai mult spre bucurie decât spre întristare. Pocăinţa nu este un accent de remuşcări şi autocompătimiri, ci o convertire, o recentrare a întregii noastre vieţi pe Sfânta Treime. Căinţa nu
înseamnă privirea în jos la imperfecţiunile proprii, ci în sus spre iubirea lui Dumnezeu. Să priveşti nu
ceea ce n-ai reuşit să fii, ci ceea ce poţi încă deveni cu harul lui Hristos. (Mitropolitul Kallistos Ware)
Podoaba minţii este mai de preţ decât frumusetea trupului. (Esop)
Pot dărui creierilor mei altceva mai bun decât alcool. Băutura este pentru creier ceea ce este nisipul pentru
rulmenţii unei maşinării. (Thomas Alva Edison)
Prea adesea ironia nu-i decât o formă a lipsei de inteligenţă. (Oxenstierna)
Precum sufletul e mai important decât trupul, aşa şi părinţii duhovniceşti sunt mai importanţi decât părinţii
trupeşti. (Sfântul Vasile cel Mare)
Prefer de departe cele mai aprigi critici ale unui om inteligent decât aprobarea nechibzuită a maselor.
(Kepler)
Prefer să deranjez cu adevărul decât să fac pe plac cu linguşiri. (Seneca)
Prefer să fiu în iad cu Dumnezeu decât în rai fără Dumnezeu. (Sfinţii Părinţi)
Prefer să mor de pasiune decât de plictiseală. (Pablo Picasso)
Prefer un om care a păcătuit şi ştie că a păcătuit şi se pocăieşte decât un om care nu a păcătuit şi se crede
că este drept. (Avva Sarmata)
Preferă să ai un nume bun decât bogăţie. Este greu de purtat o faimă rea şi este greu să scapi de ea.
(Hesiod)
Prin credinţă, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a ales mai bine să pătimească cu poporul lui Dumnezeu, decât să aibă dulceaţa cea trecătoare a păcatului, socotind că batjocorirea pentru Hristos este mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, fiindcă se uita la răsplătire.
(Evrei 11.24-26)
Prin vocaţia sa, prin cunoştinţele sale teologice, a reuşit să se impună în Franţa ca una dintre principalele
voci ale Ortodoxiei. Mai mult decât atât, a reuşit, prin implicarea sa în dialogul dintre Biserica Ortodoxă şi cea Catolică, să „facă cunoscute Ortodoxia Orientală în Franţa şi mesajul Occidentului în Biserica de Răsărit“, cum mărturisea Jean-François Colosimo, profesor şi coleg cu Olivier Clément
la Institutul „St. Serge“ din Paris. (Ziarul Lumina din 23.12.2014)
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Prostia este infinit mai fascinantă decât inteligenţa. Inteligenţa are limitele ei. Prostia, nu. (Umberto Eco)
Puţină prietenie are mai multă valoare pentru mine decât admiraţia întregii lumi. (Otto von Bismarck)
Răbdarea şi timpul îţi aduc mai multe decât puterea şi pasiunea. (La Fontaine)
Rugăciunea e mai puternică decât oricând atunci când este făcută fără cuvinte. (Samuel Chadwick)
Rugăciunea nu înseamnă altceva decât să fii într-o relaţie de prietenie cu Dumnezeu. (Sfânta Tereza de
Avila)
Să nu te jenezi niciodată să recunoşti că ai greşit. Asta înseamnă că ai evoluat şi azi eşti mai înţelept decât
ieri. (Jonathan Swift)
Să nu vezi în duşmanul tău decât un prieten rătăcit. (Pitagora)
Scopul tuturor oamenilor nu este altul decât acela de a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu prin cuget
curat şi de a rămâne întru El. (Sfântul Grigorie Taumaturgul)
Se pare aşadar că oamenii sunt mult mai predispuşi să se răzbune decât să facă o faptă bună.
(Baruch Spinoza)
Seriozitatea o numim mai bună decât gluma şi veselia. (Aristotel)
Sfatul bun la timpul potrivit este o milostenie mai mare decât sumele de bani, pentru că este sfatul
Cuvântului spre folos pentru mântuire. (Patriarhul Daniel)
Slăbiciunea forţei este de a nu crede decât în forţă. (Paul Valery)
Smerita-cugetare şi frica lui Dumnezeu sunt mai presus decât toate faptele bune. (Avva Ioan Colov)
Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. (Psalmi 50.8)
Sunt două excese la fel de periculoase: a exclude raţiunea, a nu admite decât raţiunea. (Blaise Pascal)
Sunt oameni care nu laudă decât ceea ce pot imita. (Cicero)
Sunt prieteni aducători de nenorocire; dar este şi câte un prieten mai apropiat decât un frate.
(Solomon 18.24)
Sunt, oare, ochi mai frumoşi decât aceia plini necontenit de lacrimi? (Sfântul Vasile cel Mare)
Speranţa înşeală mai mulţi oameni decât o face şarlatania. (Vauvenargues)
Şi a zis: Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toţi. Căci toţi aceştia din prisosul lor au aruncat la daruri, aceasta însă din sărăcia ei a aruncat tot ce avea pentru viaţă.
(Luca 21.3, 4)
Şi am zis: "Mai bună este înţelepciunea decât puterea; dar înţelepciunea celui sărac este urgisită, şi cuvintele
lui nu sunt luate în seamă". (Ecclesiastul 9.16)
Şi mulţi leproşi erau în Israel în zilele proorocului Elisei, dar nici unul dintre ei nu s-a curăţat, decât Neeman
Sirianul. (Luca 4.27)
Şi ridicându-Se Iisus şi nevăzând pe nimeni decât pe femeie, i-a zis: Femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nu te-a
osândit nici unul? Iar ea a zis: Nici unul, Doamne. Şi Iisus i-a zis: Nu te osândesc nici Eu.
Mergi; de acum să nu mai păcătuieşti. (Ioan 8.10, 11)
Şi tu, Capernaume: N-ai fost înălţat până la cer? Până la iad te vei coborî. Căci de s-ar fi făcut în Sodoma
minunile ce s-au făcut în tine, ar fi rămas până astăzi. Dar zic vouă că pământului Sodomei îi va fi mai
uşor în ziua judecăţii decât ţie. (Matei 11.23, 24)
Ştiinţa nu este decât arta de a făuri iluzii adevărate. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)
Talentul nu devine geniu decât atunci când a atins punctul la care cele mai profunde forme de percepţie ale
sale ating extazul. (George Bernard Shaw)
Teama a ucis milioane de oameni. Faceţi astfel încât credinţa să devină mai puternică decât teama.
(Joseph Murphy)
Toţi au nevoie de Tine, chiar cei ce nu ştiu. Cei ce nu ştiu, mai amarnic decât cei ce ştiu. Flămândul îşi
închipuie că umblă după pâine, dar îi este foame de Tine. Însetatul crede că vrea să bea apă,
dar îi este sete de Tine. Bolnavul se mângâie că râvneşte sănătate, dar boala lui nu-i dă nicio
şansă. În momentul în care Îl găsesc pe Hristos, toate îşi găsesc rezolvare. (Giovanni Papini)
Trebuie să reţii că tot ceea ce se întâmplă înăuntrul tău este mult mai important decât ceea ce se întâmplă în
exterior. (John C. Maxwell)
Un arbore mi-e mai drag decât un om, în pădure mă simt fericit – ferict în pădure unde fiecare copac grăieşte prin tine. Doamne ce minunăţie! În păduri, pe dealuri e linişte, linişte spre a Te slăvi! (Ludwig van
Beethoven)
Un bărbat care ştie să fie fericit cu o iluzie simplă este nemăsurat mai deştept decât unul care se îndoieşte
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de realitate. (Alphonse Allais)
Un gram de experienţă este mai valoros decât o tonă de teorie. (John Dewey)
Un popor fără religie nu poate fi condus decât cu tunurile. (George Washington)
Un prieten de interes este mai primejdios decât un vrăjmaş. (Constantin Alexandru Rosetti)
Un singur lucru e de invidiat şi de laudă, şi anume binele cel netrecător. Acesta constă în a fi în cinste
înaintea lui Dumnezeu, pe când bunurile omeneşti sunt nestatornice şi mai înşelătoare decât
visurile. (Sfântul Vasile cel Mare)
Unica nobleţe nu-i sub cer decât virtutea. (Juvenal)
Urâciunea nu e decât umbra frumuseţii. (Camil Petrescu)
Vai omului aceluia, care are numele mai mare decât fapta! (Avva Siluan)
Vârsta este doar experienţă, iar unii dintre noi au mai multă experienţă decât alţii. (Mickey Rooney)
Vei învăţa pe cheltuiala ta că de-alungul vieţii vei întâlni mai multe măşti decât chipuri. (Luigi Pirandello)
Verdictul dat de un singur înţelept cântăreşte mai mult decât toate părerile proştilor. (Robert Browning)
Viaţa fără cuvânt foloseşte mai mult decât cuvântul fără viaţă. Prima tace şi zideşte, al doilea strică şi
tulbură, dar când şi cuvântul şi viaţa merg împreună, alcătuiesc imagiea întregii filosofii.
(Sfântul Isidor Pelusiotul)
Viaţa noastră conştientă nu este decât o coajă de nucă plutind pe oceanul inconştientului nostru.
(Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)
Viclenia face mai mult rău decât răutatea. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Vicleşugul este mai rău decât răutatea pentru că răul se numeşte acela care face prost răul, iar viclean se numeşte acela ce face rău cu amăgire şi cu adâncă socotinţă. (Teofilact, un alt învăţat al Bisericii)
Voi sunteţi sarea pământului; dacă sarea se va strica, cu ce se va săra? De nimic nu mai e bună decât să fie
aruncată afară şi călcată în picioare de oameni. (Matei 5.13)
Voiesc să fiu biruit şi să am smerenie decât să fiu biruitor şi să am mândrie. (Patericul)
Voinţa poate fi mai mult decât talentul un motiv de mândrie. (Honoré de Balzac)
Vorbele celui înţelept spuse domol sunt mai ascultate decât strigătul unui stăpân între nebuni.
(Ecclesiastul 9.17)
Zâmbeşte, chiar dacă zâmbetul tău este trist, pentru că mai trist decât un zâmbet trist e faptul de a nu mai şti
să zâmbeşti. (Mahatma Gandhi)
Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa, decât acela. Fiindcă oricine se înalţă pe sine se va
smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa. (Luca 18.14)
Zis-a un bătrân: Sufletul sporeşte în priveghere, în rugăciune, în post şi în tăcere liniştită; şi mai ales
de toate în smerenie, căci aceasta este sporirea cea adevărată a sufletului, ca în tot
ceasul să fii smerit, şi tuturor plecat, zicând în sine că tot omul este mai vrednic şi
mai bun decât tine. Fără smerenie nu e nicio nădejde în mântuire.
Defectele/ Arta completează defectele naturii. (Giordano Bruno)
Când poţi să vezi atât de clar defectele altora, înseamnă că le ai. (Jules Renard)
Când uiţi de propriile tale defecte ajungi mândru. (Democritus)
Culmea dispreţului constă în a nu te osteni să descoperi nici măcar defectele aproapelui. (Jose Ortega y
Gasset)
Dacă n-am avea deloc defecte, n-am simţi atâta plăcere observându-le la alţii. (Paul Scarron)
Ironia este felul cel mai rafinat de a expune defectele altora. (John Locke)
Lipsa de cumpătare este un defect. (Leon Bloy)
Nu ne mărturisim niciodată defectele decât din vanitate. (François de La Rochefoucauld)
Oricâte calităţi am avea, lumea se uită numai la defecte. (Moliére)
Virtutea este perfecţiunea stării umane, iar nu absenţa defectelor. (Antoine de Saint-Exupéry )
Degetele/ Apoi a zis Faraon către Iosif: "De vreme ce Dumnezeu ţi-a descoperit toate acestea, nu se află om mai înţelept şi mai priceput decât tine. Să fii dar tu peste casa mea. De cuvântul tău se va povăţui tot poporul
meu şi numai prin tronul meu voi fi mai mare decât tine!" Apoi Faraon a zis lui Iosif: "Iată, eu te pun astăzi peste tot pământul Egiptului!" Şi şi-a scos Faraon inelul din degetul său şi l-a pus în degetul lui Iosif, l-a îmbrăcat cu haină de vison şi i-a pus lanţ de aur împrejurul gâtului lui. Apoi a poruncit să fie purtat în a doua trăsură a sa şi să strige înaintea lui: "Cădeţi în genunchi!" Şi aşa a fost Iosif pus peste tot
pământul Egiptului. (Facerea 41.39-43)
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Aroganţa este un monstru. Ea nu are simţuri, ci numai o limbă ascuţită si un deget arătător. (Toba Beta)
Au încercat atunci şi magii cu vrăjile lor să facă ţânţari, dar n-au putut. Şi au rămas ţânţari pe oameni şi pe
vite. Şi au zis magii către Faraon: "Acesta e degetul lui Dumnezeu!" Dar inima lui Faraon s-a învârtoşat şi nu i-a ascultat, după cum spusese Domnul. (Ieşirea 8.18, 19)
Au zis Lui: Învăţătorule, această femeie a fost prinsă asupra faptului de adulter; iar Moise ne-a poruncit în
Lege ca pe unele ca acestea să le ucidem cu pietre. Dar Tu ce zici? Şi aceasta ziceau, ispitindu-L, ca
să aibă de ce să-L învinuiască. Iar Iisus, plecându-Se în jos, scria cu degetul pe pământ. Şi stăruind
să-L întrebe, El S-a ridicat şi le-a zis: Cel fără de păcat dintre voi să arunce cel dintâi piatra asupra ei.
Iarăşi plecându-Se, scria pe pământ. (Ioan 8.4-7)
Binecuvântat este Domnul Dumnezeul meu, Cel ce învaţă mâinile mele la luptă şi degetele mele la război.
(Psalmi 143.1)
Că leagă sarcini grele şi cu anevoie de purtat şi le pun pe umerii oamenilor, iar ei nici cu degetul nu voiesc
să le mişte. (Matei 23.4)
Când m-am suit eu pe munte, ca să primesc lespezile de piatră, tablele legământului, pe care l-a încheiat
Domnul cu voi, am stat în munte patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, şi nici pâine n-am mâncat, nici
apă n-am băut. Atunci mi-a dat Domnul două table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu; pe acelea erau scrise toate cuvintele pe care vi le-a grăit Domnul pe munte, din mijlocul focului, în ziua
adunării. (Deutoronomul 9.9, 10)
Ei au băut vin şi au preamărit pe dumnezeii de aur, de argint, de aramă, de fier, de lemn şi de piatră. În aceeaşi clipă au ieşit degetele unei mâini de om, care au scris în faţa sfeşnicului celui mare pe tencuiala
peretelui palatului regal, şi regele a văzut vârful degetelor mâinii care scria. Atunci faţa regelui s-a îngălbenit şi gândurile lui s-au tulburat; încheieturile coapselor sale au slăbit, iar genunchii i se izbeau
unul de altul neîncetat. (Daniel 5.4-6)
Este mai cinstit să urăşti pe faţă, decât să-ţi ascunzi gândul sub un chip înşelător. (Cicero)
Fiul meu; păzeşte spusele mele şi îndrumările mele ascunde-le la tine. Păstrează sfaturile mele ca să rămâi
în viaţă şi orânduielile mele ca lumina ochilor tăi. Leagă-le pe degetele tale, scrie-le pe tabla inimii
tale! (Solomon 7.1-7)
Fraţii mei, nu căutând la faţa omului să aveţi credinţa în Domnul nostru Iisus Hristos, Domnul slavei. Căci,
dacă va intra în adunarea voastră un om cu inele de aur în degete, în haină strălucită, şi va intra şi un
sărac, în haină murdară, iar voi puneţi ochii pe cel care poartă haină strălucită şi-i ziceţi: Tu şezi bine aici, pe când săracului îi ziceţi: Tu stai acolo, în picioare, sau: Şezi jos, la picioarele mele, n-aţi făcut voi,
oare, în gândul vostru, deosebire între unul şi altul şi nu v-aţi făcut judecători cu socoteli viclene?
(Iacob 2.1-4)
Iar Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci au zis lui ceilalţi ucenici: Am văzut pe Domnul! Dar el le-a zis: Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, şi
dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi
crede. Şi după opt zile, ucenicii Lui erau iarăşi înăuntru, şi Toma, împreună cu ei. Şi a venit Iisus, uşile
fiind încuiate, şi a stat în mijloc şi a zis: Pace vouă! Apoi a zis lui Toma: Adu degetul tău încoace şi
vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea şi nu fi necredincios ci credincios. A răspuns
Toma şi I-a zis: Domnul meu şi Dumnezeul meu! Iisus I-a zis: Pentru că M-ai văzut ai crezut. Fericiţi
cei ce n-au văzut şi au crezut! Deci şi alte multe minuni a făcut Iisus înaintea ucenicilor Săi, care nu
sunt scrise în cartea aceasta. Iar acestea s-au scris, ca să credeţi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă în numele Lui. (Ioan 20.24-31)
Mai mult câştigi prin iertare decât prin violenţă. (La Fontaine)
Mic eram între fraţii mei şi tânăr în casa tatălui meu; păşteam oile tatălui meu. Mâinile mele au făcut harpa
şi degetele mele au întocmit psaltirea. (Psalmi 151.1, 2)
Omul de nimic, omul necinstit şi viclean umblă cu minciuna pe buze. Face cu ochiul, dă din picioare, face
semne cu degetele. În inima lui e vicleşug, pururea se gândeşte la rău şi seamănă gâlceavă. Pentru aceasta fără de veste va veni peste el prăpădul, nimicit va fi dintr-o dată şi fără leac.(Solomon 6.12-15)
Să-şi moaie preotul degetul său în sângele viţelului şi să stropească de şapte ori înaintea Domnului asupra
perdelei sfintei sfintelor. (Leviticul 4.17)
Stima valorează mai mult decât celebritatea, consideraţia valorează mai mult decât renumele. (Nicolas
Chamfort)
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Şi dacă satana s-a dezbinat în sine, cum va mai sta împărăţia lui? Fiindcă ziceţi că Eu scot pe demoni cu
Beelzebul. Iar dacă Eu scot demonii cu Beelzebul, fiii voştri cu cine îi scot? De aceea ei vă vor fi judecători. Iar dacă Eu, cu degetul lui Dumnezeu, scot pe demoni iată a ajuns la voi împărăţia lui
Dumnezeu. (Luca 11.18-20)
Şi el, strigând, a zis: Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi ude vârful degetului în
apă şi să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie. (Luca 16.24)
Şi I-au adus un surd, care era şi gângav, şi L-au rugat ca să-Şi pună mâna peste el. Şi luându-l din mulţime, la o parte, Şi-a pus degetele în urechile lui, şi scuipând, S-a atins de limba lui. Şi privind la cer, a
suspinat şi a zis lui: Effatta! ceea ce înseamnă: Deschide-te! Şi urechile lui s-au deschis, iar legătura
limbii lui îndată s-a dezlegat, şi vorbea bine. Şi le poruncea să nu spună nimănui. Dar, cu cât le poruncea, cu atât mai mult ei Îl vesteau. (Marcu 7.32-36)
Viaţa fiecărui om este un basm scris cu degetele lui Dumnezeu. (Hans Christian Andersen)
Degrabă/ Adevărata ambiţie constă, mai degrabă, în a te dovedi superior prin merite decât prin demnităţi.
(Doamna de Lambert)
Adevărata dreptate este cereasca înţelepciune. Mai degrabă să ne lăsăm nedreptăţiţi, decât să nedreptăţim noi pe alţii, iar la vreme de restrişte să fim gata de suferinţă. În niciun caz să răspândim suferinţa.
Nu cel nedreptăţit, ci dimpotrivă, cel ce nedreptăţeşte va avea parte de pedeapsa cea mai cruntă.
(Eusebiu de Cezareea)
Atunci a zis Iesei către David, fiul său: "Ia pentru fraţii tăi o efă de grăunţe uscate şi aceste zece pâini şi
du-le cât mai degrabă în tabără la fraţii tăi; iar aceşti zece caşi du-i căpeteniei celei peste mia lor;
cercetează de sănătatea lor şi află ce nevoi au". Atunci Saul şi ei şi toţi Israeliţii se aflau în Valea
Stejarului şi se pregăteau de luptă cu Filistenii. (I Regi 17.17-19)
Cel blând nu se îndreaptă spre răzbunare, ci mai degrabă către iertare. (Aristotel)
Cel încet la mânie este bogat în înţelepciune, iar cel ce se mânie degrabă îşi dă pe faţă nebunia.
(Solomon 14.29)
Dar pentru că firea omenescă este trândavă şi se îndreaptă mai degrabă spre tihnă şi plăceri, de aceea
Stăpânul cel iubitor de oameni, ca un Tată iubitor a dat leacul postului, ca să ne desprindă şi de plăceri şi să ne şi ducă de la grijile lumeşti la lucrarea celor duhovniceşti. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Deci să nu ne mai judecăm unii pe alţii, ci mai degrabă judecaţi aceasta: Să nu daţi fratelui prilej de poticnire sau de sminteală. (Romani 14.13)
Doresc mai degrabă să mor stăpân pe credinţa liberă a cugetului meu decât să vieţuiesc rob, încătuşat
de rătăcirea închinării la idoli. (Sfântul Sfinţit Mucenic Vasile preotul din Ancira, străpuns cu ţepuşe
înroşite în foc, la porunca împăratului Iulian Apostatul)
Este mai degrabă liber, cel ce se simte liber în inma sa. (Sfântul Abrozie al Mediolanului)
Este mai degrabă să sufăr tortura decât să mă lepăd de Dumnezeul meu şi să sacrific demonilor. (Sfântul
Sfinţit Mucenic Irineu, episcop de Sirmium, torturat şi decapitat)
Împacă-te cu pârâşul tău degrabă, până eşti cu el pe cale, ca nu cumva pârâşul să te dea judecătorului,
şi judecătorul slujitorului şi să fii aruncat în temniţă. (Matei 5.25)
În orice zi Te voi chema, degrabă auzi-mă! Că s-au stins ca fumul zilele mele şi oasele mele ca uscăciunea s-au făcut. Rănită este inima mea şi s-a uscat ca iarba; că am uitat să-mi mănânc pâinea mea.
De glasul suspinului meu, osul meu s-a lipit de carnea mea. (Psalmi 101.3-6)
Judecă un om după întrebările sale, mai degrabă decât după răspunsurile sale. (Voltaire)
Luaţi învăţătura mea mai degrabă decât argintul şi ştiinţa mai mult decât aurul cel mai curat, căci înţelepciunea este mai bună decât pietrele preţioase şi nici lucrurile cele mai preţioase nu au valoarea ei.
(Solomon 8.10, 11)
Luaţi învăţătură, ca nu cumva să Se mânie Domnul şi să pieriţi din calea cea dreaptă, când se va aprinde
degrab mânia Lui! Fericiţi toţi cei ce nădăjduiesc în El. (Psalmi 2.12)
Mai degrabă puţin şi cu dreptate, decât agoniseală multă cu strâmbătate. (Solomon 16.8)
Mai degrabă să întâlneşti o ursoaică lipsită de puii ei, decât un nebun în nebunia lui. (Solomon 17.12)
Minţilor generoase nu le face plăcere să-i oprime pe cei slabi, ci mai degrabă să-i preţuiască şi să-i protejeze. (Anne Brontë)
Nu râvni la cei ce viclenesc, nici nu urma pe cei ce fac fărădelegea. Căci ca iarba curând se vor usca şi ca
verdeaţa ierbii degrab se vor trece. (Psalmi 36.1, 2)
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Să nu pomeneşti fărădelegile noastre cele de demult; degrabă să ne întâmpine pe noi îndurările Tale, că
am sărăcit foarte. (Psalmi 78.8)
Să se ruşineze şi să se tulbure foarte toţi vrăjmaşii mei; să se întoarcă şi să se ruşineze foarte degrab.
(Psalmi 6.10)
Şi i-a zis fiul: Tată, am greşit la cer şi înaintea ta şi nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Şi a zis tatăl
către slugile sale: Aduceţi degrabă haina lui cea dintâi şi-l îmbrăcaţi şi daţi inel în mâna lui şi încălţăminte în picioarele lui; şi aduceţi viţelul cel îngrăşat şi-l înjunghiaţi şi, mâncând, să ne veselim; căci acest fiu
al meu mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat. Şi au început să se veselească. (Luca 15.21-24)
Şi iată un înger al Domnului a venit deodată, iar în cameră a strălucit lumină. Şi lovind pe Petru în coastă,
îngerul l-a deşteptat, zicând: Scoală-te degrabă! Şi lanţurile i-au căzut de la mâini.
(Faptele Apostolilor 12.7)
Şi nu fiţi părtaşi la faptele cele fără roadă ale întunericului, ci mai degrabă, osândiţi-le pe faţă. Căci cele
ce se fac întru ascuns de ei, ruşine este a le şi grăi. Iar tot ce este pe faţă, se descoperă prin lumină,
căci tot ceea ce este descoperit, lumină este. Pentru aceea zice: "Deşteaptă-te cel ce dormi şi te
scoală din morţi şi te va lumina Hristos". (Efeseni 5.11-14)
Şi unii, crezând că n-am să mai vin la voi, s-au semeţit. Dar eu voi veni la voi degrabă - dacă Domnul va
voi - şi voi cunoaşte nu cuvântul celor ce s-au semeţit, ci puterea lor. Căci împărăţia lui Dumnezeu
nu stă în cuvânt, ci în putere. (I Corinteni 4.18-20)
Zis-a Avva Petru: Nu se cade să ne înălţăm când Domnul va face ceva prin noi, ci mai degrabă să
mulţumim că ne-am învrednicit să fim chemaţi de Dumnezeu.
Deloc/ Ceea ce ştiţi voi, ştiu şi eu şi nu sunt deloc mai prejos decât voi. Dar eu vreau să vorbesc cu Cel Atotputernic, vreau să-mi apăr pricina înaintea lui Dumnezeu. Căci voi sunteţi nişte născocitori ai minciunii,
sunteţi cu toţii nişte doctori neputincioşi! (Iov 13.2-4)
Cel ce biruieşte va fi astfel îmbrăcat în veşminte albe şi nu voi şterge deloc numele lui din cartea vieţii şi voi
mărturisi numele lui înaintea părintelui Meu şi înaintea îngerilor Lui. (Apocalipsa 3.5)
Dacă n-am avea deloc defecte, n-am simţi atâta plăcere observându-le la alţii. (Paul Scarron)
Dacă noi n-am avea deloc mândrie nu ne-am plânge de a altora. (François de La Rochefoucauld)
Dar se ruşinează ei, oare, când fac urâciuni? Nu, nu se ruşinează deloc, nici roşesc. De aceea vor cădea
printre cei căzuţi şi se vor prăbuşi în ziua în care îi voi pedepsi, zice Domnul. (Ieremia 6.15)
Diavolul recunoaşte existenţa lui Dumnezeu, crede în El, dar asta nu-l schimbă deloc. 1.5
Experienţa arată că cine nu priveghează deloc înainte de Sfânta Liturghie, nu poate să trăiască deplin
bucuria ei. …. (Patriarhul Daniel)
Îşi isprăvesc zilele în fericire şi coboară cu pace în împărăţia morţii. Şi tocmai ei ziceau lui Dumnezeu: "În
lături de la noi! Nu vrem deloc să cunoaştem căile Tale! (Iov 21.13)
La timpul bătrâneţii lui Solomon, femeile lui i-au întors inima spre alţi dumnezei şi inima lui nu i-a mai fost
deloc întreagă la Domnul Dumnezeul său, ca inima lui David, tatăl său. (III Regi 11.4)
Mulţi sunt lacomi să ştie când va avea loc următoarea eclipsă de lună, sau să afle ce este cu petele din soare,
dar de norii păcatului din viaţa lor nu se neliniştesc deloc. (Sadhu Sundar Singh, un vestit hindus
convertit la creştinism în secolul trecut)
Nu este deloc de mirare că adevărul este mai straniu decât ficţiunea. Ficţiunea trebuie să aibă un sens.
(Mark Twain)
Numai de Dumnezeu trebuie să ne temem, dispreţuindu-i pe diavoli şi netemându-ne deloc de ei.
(Sfântul Atanasie cel Mare)
Pe prieten a-l acoperi nu mă voi ruşina şi de la faţa lui nu mă voi ascunde deloc. (Ecclesiasticul 22.28)
Secolul 21 va fi religios, sau nu va fi deloc. (André Malraux)
Demagogia/ Arta de a guverna este în România sinonimă cu arta de a amăgi poporul, de a-l cloroformiza cu utopii
demagogice. (Mihai Eminescu)
Niciodată un demagog nu poate fi un adevărat om de stat. (Nicolae Bălcescu)
Orice soi de demagogie e pentru popor ca starea de dezagregare pentru un corp. (Mihai Eminescu)
Răul esenţial care ameninţă vitalitatea poporului nostru este demagogia. (Mihai Eminescu)
Demnitatea/ Adevărata ambiţie constă, mai degrabă, în a te dovedi superior prin merite decât prin demnităţi.
(Doamna de Lambert)
Dacă trăieşti fără disciplină, mori fără demnitate. (Herbert Harris)
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Femeia are demnitatea ei, privilegiile ei, puterile ei. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Ei nu pot lua demnitatea nostră dacă nu le-o dăm noi. (Mahatma Gandhi)
Mai bine o moarte demnă şi eroică, decât un triumf necinstit şi mârşav. (Giordano Bruno)
Mai bine să mori în picioare decât să trăieşti în genunchi. (Emiliano Zapata)
Măreţia omului este reală, atunci când el îşi cunoaşte limitele. Cel care rezistă tendinţelor de mărire, acela este corect situat în existenţă şi stăpân pe însuşirile sale spirituale. Fericit este cel care nu se evaluează pe sine în săvârşirea faptelor sale bune, sau cel care nu se socoteşte pe sine a fi lucrat ceva
demn de laudă. Aceasta este adevărata smerenie; orgoliul, în schimb, pretinde recunoaşterea meritelor, a reuşitelor, ca fiind proprii, fără a le atribui ajutorului dat de Dumnezeu. “Sunt smerit, dar
vreau să se ştie!”, sună un cuvânt care revendică dobândirea unei virtuţi întotdeauna discrete, niciodată atinsă, atunci când proclami că o deţii. (Blaise Pascal)
Minciuna este dispreţuirea şi oarecum nimicirea propriei tale demnităţi umane.(Immanuel Kant)
Paradox: Demnitari cu demnităţi corupte pun în genunchi demnitatea naţiei. (Vasile Ponea)
Poate că singura demnitate adevărată a omului stă în capacitatea de a se depăşi pe sine. (Miguel de
Unamuno)
Demonul 9.11
Deosebit/ Atunci amândoi, şi eu şi el, am visat într-o noapte câte un vis, dar fiecare am visat vis deosebit şi cu însemnare deosebită. Acolo cu noi era şi un tânăr evreu, un rob al căpeteniei gărzii, şi spunându-i noi
visele noastre, ni le-a tâlcuit, fiecăruia cu înţelesul lui. Şi cum ne-a tâlcuit el, aşa s-a şi întâmplat: eu
să fiu pus iar în dregătoria mea, iar acela să fie spânzurat". (Facerea 41.11-13)
Că precum cele neînsufleţite, care dau sunet, fie fluier, fie chitară, de nu vor da sunete deosebite, cum se
va cunoaşte ce este din fluier, sau ce este din chitară? (I Corinteni 14.7)
Deosebirea dintre literatură şi ziaristică este că a doua este de necitit, în timp ce literatura e necitită.
(Oscar Wilde)
Din cer a privit Domnul, văzut-a pe toţi fiii oamenilor. Din locaşul Său, cel gata, privit-a spre toţi cei ce
locuiesc pământul. Cel ce a zidit îndeosebi inimile lor, Cel ce pricepe toate lucrurile lor. Nu se mântuieşte împăratul cu oştire multă şi uriaşul nu se va mântui cu mulţimea tăriei lui. (Psalmi 32.13-16)
Dracii au un rol deosebit în stârnirea poftelor. 2.10
Făţarnicilor! Faţa pământului şi a cerului ştiţi să o deosebiţi, dar vremea aceasta cum de nu o deosebiţi? (Luca 12.56)
Fraţii mei, nu căutând la faţa omului să aveţi credinţa în Domnul nostru Iisus Hristos, Domnul slavei. Căci,
dacă va intra în adunarea voastră un om cu inele de aur în degete, în haină strălucită, şi va intra şi un sărac, în haină murdară, iar voi puneţi ochii pe cel care poartă haină strălucită şi-i ziceţi: Tu şezi bine aici,
pe când săracului îi ziceţi: Tu stai acolo, în picioare, sau: Şezi jos, la picioarele mele, n-aţi făcut voi, oare, în gândul vostru, deosebire între unul şi altul şi nu v-aţi făcut judecători cu socoteli viclene?
(Iacob 2.1-4)
Gloria este un scop la care aspiră orice suflet deosebit, dar la care nu se ajunge cu dorinţa, ci cu capacitatea. (Lorenzo Stramusoli)
Iubirea tuturor oamenilor, în aceeaşi măsură, fără nicio deosebire. 12.3
În vremea aceasta a spus Aman regelui Artaxerxe: "Este un popor risipit şi împrăştiat printre popoare,
prin toate ţările regatului tău. Legile lui sunt deosebite de legile tuturor popoarelor, legilor regelui
nu se supun şi regele nu se cuvine să-l lase aşa. (Estera 3.8)
Multe sunt felurile rugăciunii, care de care mai deosebit. Totuşi niciuna nu este vătămătoare, decât
aceea care nu mai este rugăcuine, ci lucrare diavolească. (Sfântul Marcu Ascetul)
Numai în situaţii deosebit de grele, dar şi atunci numai cu învoirea lui Dumnezeu ca şi în cazul lui Iov,
ispitele îngăduite de Dumnezeu pot depăşi cu puţin puterile noastre. Dar şi în astfel de cazuri puterea binelui biruieşte până la urmă, chiar dacă fizic nu ar părea evident, ca în cazul martirilor.
(Părintele Teodor Bodogae)
Pocăinţa este starea de trecere de la iluzie la realitatea care contează pentru mântuire. Păcatul este întotdeauna o iluzie. Sfinţii Părinţi spun că atunci când demonii ne ispitesc, dau o strălucire deosebită lucrurilor şi persoanelor, le amplifică o valoare pe care nu o au. “În păcat este o căutare infinită a lucrurilor finite”, cum spunea Maurice Blondel. Deci, pocăinţa însemnează revenire la un realism, se văd
lucrurile trecătoare în dimensiunea lor de lucruri limitate şi de aceea ne întoarcem spre cele ce nu sunt
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limitate, nu sunt trecătoare, spre valorile veşnice şi astfel ajungem la bucurie. (Patriarhul Daniel)
Postul trebuie ţinut în chip deosebit numai pentru Dumnezeu, spre umilinţa inimii şi curăţirea de păcate.
(Sfântul Ioan Casian)
Preoţii lui calcă legea Mea şi pângăresc lucrurile sfinte ale Mele; nu osebesc ce este sfânt de ce nu este
sfânt şi nu fac deosebire între curat şi necurat; de la zilele Mele de odihnă şi-au întors ochii, şi Eu
sunt înjosit de către aceştia. (Iezechiel 22.26)
Rugăciunea este un lucru deosebit de greu. Stările duhului nostru sunt într-o necontenită schimbare; câteodată rugăciunea curge în noi ca un râu prea puternic, altădată însă inima pare a fi uscată. A te ruga – adesea – înseamnă a-I grăi lui Dumnezeu despre starea noastră dezastruoasă: neputinţă, mâhnire, îndoială, frică, tristeţe, deznădejde – într-un cuvânt, despre tot ceea ce ţine de conditiile existenţei noastre. Să ne exprimăm fără a căuta expresii elegante sau chiar o succesiune logică. Adesea acest mod de a ne adresa lui Dumnezeu este începutul rugăciunii – conversaţie. (Din cartea “Despre
rugăciune”, pagina 8, a Arhimandritului Sofronie Saharov)
Şi va fi plângere mare în tot pământul Egiptului, cum n-a mai fost şi cum nu va mai fi. Iar la toţi fiii lui Israel nici câine nu va lătra, nici la om, nici la dobitoc, ca să cunoaşteţi ce deosebire face Domnul între
Egipteni şi Israeliţi. (Ieşirea 11.6, 7)
Vă îndemn, deci, fraţilor, pentru îndurările lui Dumnezeu, să înfăţişaţi trupurile voastre ca pe o jertfă vie,
sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, ca închinarea voastră cea duhovnicească, şi să nu vă potriviţi cu
acest veac, ci să vă schimbaţi prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi care este voia lui Dumnezeu, ce
este bun şi plăcut şi desăvârşit. (Romani 12.1, 2)
Departe/ A fi aproape sau departe de Dumnezeu depinde doar de om, deoarece Dumnezeu este pretutindeni.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Adună înţelepciune, dobândeşte pricepere! Nu le uita şi nu te depărta de la cuvintele gurii mele!
(Solomon 4.5)
Am să vă spun eu ce realizează pustnicii. Dacă mergi foarte departe, într-o pădure, şi devii foarte tăcut,
vei ajunge să înţelegi că eşti conectat la tot. (Alan Watts)
Au doară Eu numai de aproape sunt Dumnezeu, zice Domnul, iar de departe nu mai sunt Dumnezeu?
(Ieremia 23.23)
Căci au mers atât de departe pe căile rătăcirii, încât socoteau drept dumnezei dobitoacele cele mai respingătoare, înşelându-se ca pruncii cei fără de înţelepciune. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 12.24)
Concentrează-te asupra unui singur lucru şi fă-l foarte, foarte bine; astfel, vei ajunge foarte, foarte departe.
(Kevin Systrom)
Dacă Dumnezeu este totdeauna cu tine, de ce tu trăieşti ca şi când El ar fi departe de tine?
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dacă eu am văzut mai departe decât alţii, asta este că stăteam pe umerii unor giganţi. (Isaac Newton)
De departe este cunoscut cel cu limba tare, şi cel înţelept îl ştie când alunecă. (Ecclesiasticul 21.8)
Duşmanii noştri se bucură, bat din palme şi se veselesc atunci când, din pricina mulţimii necazurilor, ne pierdem nădejdea, nu mai putem judeca şi renunţăm să ducem mai departe lupta. (Sfântul Vasile cel Mare)
Eşecul este locul de unde te ridici pentru a merge mai departe. (Gabriel Liiceanu)
Geniul trebuie să aibă răbdare cu oamenii mediocrii, căci el gândeşte mult prea repede şi mult prea
departe. (Michelle Rosenberg)
Iar vameşul, departe stând, nu voia nici ochii să-şi ridice către cer, ci-şi bătea pieptul, zicând:
Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului. (Luca 18.13)
Iubeşte-ţi sufletul tău şi-ţi mângâie inima ta şi departe de la tine goneşte întristarea, că pe mulţi i-a omorât
întristarea şi nu este folos întru ea. (Ecclesiasticul 30.23, 24)
În ziua de azi, iubirea de aproape este tot mai departe. (David Boia)
Încet, încet, departe ajungi. (Robert H. Schuller)
Mireasma unui pom în floare se face simţită până departe, ca şi balsamul unei fapte bune. (în Upanishade)
N-ai zice, oare, că fericirea lor e în mâna lor? Sfatul celor răi nu este totdeauna departe de Dumnezeu?
(Iov 21.16)
Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga, ţine piciorul tău departe de rău. (Solomon 4.27)
Nu te vârî, ca să nu fii dat afară, nici nu sta departe, ca să nu fii uitat. (Ecclesiasticul 13.13)
Omul a pus hotare întunericului şi cercetează până în cele mai depărtate adâncuri, sfredelind piatra as-
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cunsă în umbră şi în beznă. (Iov 28.3)
Pe prietenul tău şi pe prietenul tatălui tău nu-i părăsi; în casa fratelui tău nu intra în ziua restriştii tale. Mai
bun e un vecin aproape de tine, decât un frate departe. (Solomon 27.10)
Pentru ce, Doamne, stai departe? Pentru ce treci cu vederea la vreme de necaz? (Psalmi 9.21)
"Poporul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lor este departe de Mine. Şi zadarnic Mă cinstesc ei,
învăţând învăţături ce sunt porunci ale oamenilor". (Matei 15.8, 9)
Prefer de departe cele mai aprigi critici ale unui om inteligent decât aprobarea nechibzuită a maselor.
(Kepler)
Prietenii mei şi vecinii mei în preajma mea s-au apropiat şi au şezut; şi cei de aproape ai mei departe
au stat. (Psalmi 37.10)
Sau te va ţine Biblia departe de păcat, sau păcatul te va ţine departe ce Biblie. (Jim Smith)
Să vezi până departe este una, să mergi departe este alta. (Constantin Brâncuşi)
Studiaţi îndeaproape corpul omenesc! Sufletul nu-i departe. (Carmen Sylva, poetă şi prima regină a
României)
Sufletul cuprins de deznădejde în privinţa mântuirii nu este departe de nebunie. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Şi a stat tot poporul departe, iar Moise s-a apropiat de întunericul unde era Dumnezeu. Atunci Domnul a
zis către Moise: "Aşa să vorbeşti casei lui Iacov şi aşa să vesteşti fiilor lui Israel: Aţi văzut că am grăit cu
voi din cer! Să nu vă faceţi dumnezei de argint şi nici dumnezei de aur să nu vă faceţi. Să-Mi faci jertfelnic de pământ şi să aduci pe el arderile de tot ale tale, jertfele de izbăvire, oile şi boii tăi. În tot locul unde
voi pune pomenirea numelui Meu, acolo voi veni la tine, ca să te binecuvântez. Iar de-Mi vei face jertfelnic de piatră, să nu-l faci de piatră cioplită; că de vei pune dalta ta pe ea, o vei spurca. Şi să nu te sui pe
trepte la jertfelnicul Meu, ca să nu se descopere acolo goliciunea ta!" (Ieşirea 20.21-25)
Şi a zis Domnul: "De aceea poporul acesta se apropie de Mine cu gura şi cu buzele Mă cinsteşte, dar cu
inima este departe, căci închinarea înaintea Mea nu este decât o rânduială omenească învăţată de la
oameni. De aceea voi face pentru poporul acesta minuni fără seamăn. Înţelepciunea celor înţelepţi se
va pierde şi isteţimea celor isteţi va pieri. Vai de cei ce ascund lui Dumnezeu taina planurilor lor, ca
faptele lor să se facă la întuneric! Vai de cei care zic: "Cine ne vede? Cine ne ştie?" (Isaia 29.13-15)
Şi femeii i s-au dat cele două aripi ale marelui vultur, ca să zboare în pustie, la locul ei, unde e hrănită acolo
o vreme şi vremuri şi jumătate de vreme, departe de faţa şarpelui. (Apocalipsa 12.14)
Şi văzând de departe un smochin care avea frunze, a mers acolo, doar va găsi ceva în el; şi, ajungând la
smochin, n-a găsit nimic decât frunze. Căci nu era timpul smochinelor. (Marcu 11.13)
Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să vezi foarte departe. (Constantin Brâncuşi)
Uneori, când inventezi, faci şi greşeli. E cel mai bine să le recunoşti imediat şi să mergi mai departe îmbunătăţindu-ţi inovaţiile. (Steve Jobs)
Unii monahi şi-au zdrobit trupurile în asceză, dar, fiindcă nu au avut discernământ, s-au îndepărtat de
Dumnezeu. (Sfântul Antonie cel Mare)
Unirea tuturor românilor într-un singur stat numai atunci va fi statornică şi garantată prin istoria mai departe
a lumii, dacă va răspunde tuturor dorinţelor impuse prin noua concepţie a vieţii, prin duhul vremilor noi.
(Vasile Goldiş)
Voi cei de departe, auziţi ce am făcut, şi voi cei de aproape, cunoaşteţi puterea Mea! (Isaia 33.13)
Deprinderea/ Caracterul este o deprindere îndelungată. (Plutarh)
Casa lui Israel, ascultaţi cuvântul ce vi-l grăieşte Domnul! Aşa zice Domnul: "Nu deprindeţi căile neamurilor şi nu vă îngroziţi de semnele cerului, de care se îngrozesc neamurile; (Ieremia 10.1, 2)
Concentrarea este o deprindere care se învaţă. (Herbert Harris)
Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă; chiar când va îmbătrâni nu se va abate de
la ea. (Solomon 22.6)
Depriderile copiilor se descoperă mai uşor în timpul jocurilor. (Quintilianus)
Dumnezeu este Cel ce mă încinge cu putere şi calea cea dreaptă-mi arată; Care dă picioarelor mele
sprinteneala cerbului, şi la locurile cele înalte mă aşează; Care-mi deprinde mâinile mele la război
şi braţele mele să întindă arcul de aramă. (II Regi 22.33-35)
Filosofia este lucrul cel mai mare şi mai vrednic de Dumnezeu. Ea singură poate să ne înalţe până la
Dumnezeu şi să ne apropie de El, iar sfinţi sunt cu adevărat sunt numai aceia care-şi deprind
mintea cu fiolosofia. (Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful)
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Firea omului îl atrage spre vechile deprinderi. (Juvenalis)
Grijile nu sunt altceva decât o deprindere mentală foarte dăunătoare, iar eu îmi pot schimba orice
deprindere cu ajutorul lui Dumnezeu. (Norman Vincent Peale)
Gura dreptului va deprinde înţelepciunea şi limba lui va grăi judecată. (Psalmi 36.30)
Lumea dă robilor săi atâţia stăpâni posibili, câte nevoi, pofte, patimi şi deprinderi au ei. (Mitropolitul
Filaret)
Punându-le înaintea fraţilor acestea, vei fi bun slujitor al lui Hristos Iisus, hrănindu-te cu cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături căreia ai urmat; iar de basmele cele lumeşti şi băbeşti, fereşte-te şi
deprinde-te cu dreapta credinţă. Căci deprinderea trupească la puţin foloseşte, dar dreapta
credinţă spre toate este de folos, având făgăduinţa vieţii de acum şi a celei ce va să vină.
(I Timotei 4.6-8)
Sufletul se formează prin deprinderi şi ajungi să gândeşti după cum trăieşti. (Demostene)
Suntem ceea ce facem în mod repetat. De aceea măiestria nu este un dat, ci o deprindere. (Aristotel)
Des/ Aparenţele sunt deseori înşelătoare. (Esop)
Atunci tot poporul, răspunzând într-un glas, a zis: "Toate câte a zis Domnul vom face şi vom fi ascultători!"
Şi a dus Moise cuvintele poporului la Domnul. Iar Domnul a zis către Moise: "Iată voi veni la tine în
stâlp de nor des, ca să audă poporul că Eu grăiesc cu tine, şi să te creadă pururea". Iar Moise a spus
Domnului cuvintele poporului. Zis-a Domnul către Moise: "Pogoară-te de grăieşte poporului să se ţină curat astăzi şi mâine, şi să-şi spele hainele, ca să fie gata pentru poimâine, căci poimâine Se va pogorî Domnul înaintea ochilor a tot poporul pe Muntele Sinai. Să-i tragi poporului hotar împrejurul muntelui şi să-i spui: Păziţi-vă de a vă sui în munte şi de a vă atinge de ceva din el, că tot cel ce se va atinge
de munte va muri. (Ieşirea 19.8-12)
Care este justificarea minciunii? Eu să apar cel mai tare, mai bun, mai des (?) Toate acestea enumerate şi alte
multe adăugate, izvorăsc din eul nostru, din egoul nostru: eu să fiu, eu să fac, eu să am, eu sunt ceea ce
sunt. El este izvorul tuturor neajunsurilor din om. ….. El este creat şi dăruit nouă de Dumnezeu, ca cel mai
mare şi de preţ dar. Prin el purtăm chipul lui Dumnezeu ….. Omul trebuie să crească, să cerceteze în,
şi prin Dumnezeu care l-a creat. Acceptând ispita, Adam s-a rupt de Dumnezeu şi a rămas numai la sine,
şi în el s-a infiltrat satana, denaturând eul lui prin mândrie şi provocând apoi ura, minciuna, crima şi toate
celelalte. 8.9
Când trecem dincolo, când se desparte sufletul de trup şi se prezintă în faţa lui Dumnezeu, el este luminos dacă
s-a întâlnit des cu Dumnezeu în rugăciune şi în fapte bune, sufletul, sau întunecat. De aceea Mântuitorul spune: “Dacă ochiul tău va fi curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi
întunecat.” Sfinţii Părinţi ai Bisericii au interpretat acest <<ochi sufletesc>, de care vorbeşte Evanghelia
(Matei 6.22-33), ca fiind conştiinţa omului, care-l ajută să distingă, să deosebească între bine şi rău, între
întuneric şi lumină, între păcat şi sfinţenie. Dacă această conştiinţă este luminată de credinţă, atunci omul se
luminează, sufletul lui se îmbracă în lumină. (Patriarhul Daniel)
Cât de des luăm drept convingere o iluzie a simţurilor sau o eroare a minţii. (Mihail I. Lermontov)
De acum nu bea numai apă, ci foloseşte puţin vin, pentru stomacul tău şi pentru desele tale slăbiciuni.
(I Timotei 5.23)
Demonul i-a strecurat cu uşurinţă, din ce în ce mai des, tot felul de gânduri primejdioase. 8.19
Deseori mă citez, dă sare şi piper conversaţiei. (George Bernard Shaw)
Graiul dulce înmulţeşte pe prieteni şi limba cea binegrăitoare îndatorează, deseori, la răspunsuri binevoitoare.
(Ecclesiasticul 6.5)
Iar a treia zi, când s-a făcut ziuă, erau tunete şi fulgere şi nor des pe Muntele Sinai şi sunet de trâmbiţe foarte
puternic. Şi s-a cutremurat tot poporul în tabără. Atunci a scos Moise poporul din tabără în întâmpinarea
lui Dumnezeu şi au stat la poalele muntelui. Iar Muntele Sinai fumega tot, că Se pogorâse Dumnezeu pe el
în foc; şi se ridica de pe el fum, ca fumul dintr-un cuptor, şi tot muntele se cutremura puternic.
(Ieşirea 19.16-18)
Iisus Hristos se ruga des, lăsându-ne pildă ca să păşim pe urmele Lui. 9.3
Împărtăşania nu trebuie făcută des, nici rar, ci bine. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
„La un moment dat, Dumnezeu a venit să mă caute, iar eu L-am primit. Am pus în paranteză tot ce ştiam despre religii şi I-am încredinţat existenţa mea. Am hotărât să devin creştin, dar creştin-ortodox, influenţat de
Lossky şi de Părinţi, pe care acesta îi preda cu o mare claritate“, mărturisea adesea Olivier Clément

482/782
studenţilor, prietenilor sau jurnaliştilor, dar fără să omită trecutul său. (Ziarul Lumina din 23.12.2014)
Meditează mai des asupra morţii, şi nu vei mai dori nici cinste, nici slavă, nici bogăţie, nici alte întâietăţi şi
plăceri lumeşti. (Ignatie, episcopul Caucazului)
Obişnuieşte-ţi urechea să audă des cuvinte duhovniceşti şi mintea ta se va depărta de gânduri necurate.
(Sfântul Talasie Libianul)
Sârguiţi-vă, dar, să vă adunaţi mai des pentru Euharistia lui Dumnezeu şi spre slava Lui. Când vă adunaţi des
sunt nimicite puterile satanei, iar prin unirea credinţei voastre se risipeşte prăpădul lui.
(Sfântul Ignatie Teoforul)
Trebuie să pomenim pe Dumnezeu mai des decât respiraţia. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Desăvârşirea, un adânc de smerenie 7.11
Despărţirea/ Căci cuvântul lui Dumnezeu e viu şi lucrător şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri, şi pătrunde
până la despărţitura sufletului şi duhului, dintre încheieturi şi măduvă, şi destoinic este să judece
simţirile şi cugetările inimii. (Evrei 4.12)
Cel ce a despărţit Marea Roşie în două; că în veac este mila Lui. (Psalmi 135.13)
Celor ce sunt necăsătoriţi şi văduvelor le spun: Bine este pentru ei să rămână ca şi mine. Dacă însă nu
pot să se înfrâneze, să se căsătorească. Fiindcă mai bine este să se căsătorească, decât să ardă. Iar
celor ce sunt căsătoriţi, le poruncesc, nu eu, ci Domnul: Femeia să nu se despartă de bărbat!
(I Corinteni 7.8-10)
Chiar dacă vei pisa în piuliţă cu pilugul pe cel nebun, întocmai ca pe boabe, tot nu-l vei despărţi de
nebunia lui. (Solomon 27.22)
Iar Petru şi cei ce erau cu el erau îngreuiaţi de somn; şi deşteptându-se, au văzut slava Lui şi pe cei doi
bărbaţi stând cu El. Şi când s-au despărţit ei de El, Petru a zis către Iisus: Învăţătorule, bine este ca
noi să fim aici şi să facem trei colibe: una Ţie, una lui Moise şi una lui Ilie, neştiind ce spune. Şi, pe
când vorbea el acestea, s-a făcut un nor şi i-a umbrit; şi ei s-au spăimântat când au intrat în nor. Şi
glas s-a făcut din nor, zicând: Acesta este Fiul Meu cel ales, de acesta să ascultaţi! (Luca 9.32-35)
Moartea, despărţirea de Dumnezeu şi întoarcerea la Dumnezeu. 11.13
Nicăieri în Noul Testament creştinismul nu este prezentat ca un cult sau ca o religie. Religia e necesară
acolo unde e un zid despărţitor între Dumnezeu şi om. Hristos, care este Dumnezeu şi om, a dărâmat zidul dintre om şi Dumnezeu. El a inugurat o nouă viaţă, nu o nouă religie. (Teologul Alexander
Schmemann)
Nu socotiţi că am venit să aduc pace pe pământ; n-am venit să aduc pace, ci sabie. Căci am venit să
despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa. Şi duşmanii omului (vor fi)
casnicii lui. (Matei 10.34-36)
Omul cu gând rău aţâţă ceartă şi defăimătorul desparte pe prieteni. (Solomon 16.28)
Păcatul desparte şi îndepărtează pe om de Dumnezeu. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
Prin moarte ne-am despărţit de Dumnezeu (cu Adam), prin moarte ne întoarcem
la Dumnezeu (cu Iisus Hristos). 11.13
Prostia şi îngâmfarea sunt două surori care foarte rar se despart. (Proverb arab)
Şi a zis Dumnezeu: "Să fie o tărie prin mijlocul apelor şi să despartă ape de ape!" Şi a fost aşa.
(Facerea 1.6)
Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul
oile de capre. Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice Împăratul
celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă
de la întemeierea lumii. (Matei 25.32-34)
Un divorţ e un eşec. (Marin Preda)
Virtuţile despart mintea de patimi. 6.16
Despătimirea 11.5
Destul/ Acedia, o stare păcătoasă şi destul de primejdioasă pentru om. 12.6
Ca să-L întâlnim pe Dumnezeu, e destul să privim în jurul nostru. (Paulo Coelho)
Dar, venindu-şi în sine, a zis: Câţi argaţi ai tatălui meu sunt îndestulaţi de pâine, iar eu pier aici de foame!
Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: Tată, am greşit la cer şi înantea ta; nu mai
sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi. (Luca 15.17-19)
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Este o cruce destul de grea pentru părinţi să fie modele pentru copii. (Sfinţii Părinţi)
Fluturii numără clipe, nu ani, şi totuşi au timp destul. (Rabindranath Tagore)
Iar dacă i-au spus ei toate cuvintele lui Iosif, pe care acesta le zisese lor, şi dacă a văzut căruţele, pe care le
trimisese Iosif, ca să-l aducă, atunci s-a înviorat duhul lui Iacov, tatăl lor, şi a zis Israel: "Destul! Iosif
fiul meu, trăieşte încă! Voi merge să-l văd înainte de a muri!" (Facerea 45.27, 28)
În multele tale îndeletniciri nu te ţine de lucrurile zadarnice, că ţi s-au descoperit destule din cunoştinţele
omeneşti. (Ecclesiasticul 3.22)
Mântuitorul spunea în predica de pe munte: Ajunge zilei răutatea ei. Aici se înţelege prin răutate grija, munca
şi necazurile, care se repetă zilnic fără încetare, destul deci pentru o singură zi, aşa ca să nu mai adăugăm şi grija zilei de mâine, s-o încărcăm prea mult încât să nu putem avea posibilitatea îndeletnicirii şi cu
lucruri spirituale. Nu numai vicleşugul este numit răutate, ci şi cele amintite mai sus (Teologul Teoclitos)
Nimeni nu este destul de inteligent ca să-l poată convinge pe un prost că e prost. (Jean de La Fontaine)
Nu nădăjdui în avuţiile tale şi să nu zici: Am destule. (Ecclesiasticul 5.1)
Nu te grăbi cu pocăinţa, ai destulă vreme până la moarte! 9.21
O viaţă avem români…. Şi-o cinste! Deşteptaţi-vă că am dormit destul! (Mihai Viteazul)
Pâine îngerească a mâncat omul; bucate le-a trimis lor din destul. (Psalmi 77.29)
Să nu spui că nu ai timp destul. Ai exact acelaşi număr de ore pe zi care le-au fost date lui Helen Keller,
Pasteur, Michaelangelo, Maica Tereza, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson şi Albert
Einstein. (H. Jackson Brown Jr.)
Şi după ce au trecut destule zile, iudeii s-au sfătuit să-l omoare. (Faptele Apostolilor 9.23)
Tinerii ştiu destule lucruri pentru a fi prudenţi, şi totuşi încearcă să realizeze imposibilul; şi îşi împlinesc dorinţa, generaţie după generaţie. (Pearl Sydensricker Buck)
Un om trebuie să fie destul de mare să-şi recunoască greşelile, suficient de deştept ca să înveţe din ele şi
îndeajuns de tare ca să le îndrepte. (Alphonse Allais)
Deşertăciunile/ Căci închinarea la idolii cei deşerţi, care nici n-ar trebui pomeniţi, este începutul, pricina şi sfârşitul
a tot răul. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 14.27)
Comorile dobândite cu limbă mincinoasă sunt deşertăciune trecătoare şi laţuri ale morţii.
(Solomon 21.6)
Cuvintele Ecclesiastului, fiul lui David, rege în Ierusalim. Deşertăciunea deşertăciunilor, zice Ecclesiastul, deşertăciunea deşertăciunilor, toate sunt deşertăciuni! (Ecclesiastul 1.1, 2)
De ce vorbiţi deşertăciuni şi nu împliniţi ceea ce vi s-a poruncit? (înecarea sfântului) Eu văd ceea ce
voi nu puteţi vedea. Iată, de faţă stau în slavă cei ce au venit să mă primească. Şi aşa a fost
încununat de îngeri în mucenicia sa Sfântul Sava de la Buzău la anul 372.
Deşertăciunile lumeşti. 5.2
Dumnezeu acolo toarnă darul evlaviei, unde găseşte vase deşarte de grijile omeneşti.
(Fericitul Augustin)
Fiii oamenilor, până când grei la inimă? Pentru ce iubiţi deşertăciunea şi căutaţi minciuna?
(Psalmi 4.2)
Iată, cu palma ai măsurat zilele mele şi statul meu ca nimic înaintea Ta. Dar toate sunt deşertăciuni;
tot omul ce viază. Deşi ca o umbră trece omul, dar în zadar se tulbură. Strânge comori şi nu ştie
cui le adună pe ele. (Psalmi 38.7-10)
Întoarce ochii mei ca să nu vadă deşertăciunea; în calea Ta viază-mă. (Psalmi 118.37)
Mântuieşte-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios, că s-a împuţinat adevărul de la fiii oamenilor. Deşertăciuni a grăit fiecare către aproapele său, buze viclene în inimă şi în inimă rele au grăit. Pierde-va
Domnul toate buzele cele viclene şi limba cea plină de mândrie. (Psalmi 11.1-3)
Oamenii nu suportă ideea sfârşitului lor şi de aceea încearcă să se amăgească cu iluziii deşarte.
(John Galsworthy)
Pentru ce s-au întărâtat neamurile şi popoarele au cugetat deşertăciuni? (Psalmi 2.1)
Să nu pierdem timpul cu deşertăciuni, căci viaţa este adesea ca o umbră. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Să nu se creadă în minciună, fiindcă ştim că e deşertăciune. (Iov 15.31)
Urât-ai pe cei ce păzesc deşertăciuni în zadar, iar eu spre Domnul am nădăjduit. (Psalmi 30.6)
Determinarea/ Duhovnicul îi pregăteşte pe fiii săi spirituali pentru întâlnirea cu Domnul Hristos Euharistic, şi-i pregăteşte, determinându-i la o sinceră şi eficientă pocăinţă. (Părintele Andrei Scrima)
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După părerea mea, o mare parte din viaţă este determinată de dezordine pură. (Sidney Poitier)
Există două impulsuri contrare care guvernează mintea umană – unul care determină un comportament normal, sănătos şi un altul responsabil de comportamentul excentric. Cele două alternează la intervale regulate. (Franz Schubert)
Succesul este un profesor slab, determină oamenii inteligenţi să se gândească la faptul că ar putea
să piardă. (Bill Gates)
Suntem modelaţi şi determinaţi de ceea ce iubim. (Johann Wolfgang von Goethe)
Dezordinea nu se potoleşte niciodată de la sine. (Seneca)
Dezordinea se va potoli prin disciplină si frică, niciodată de la sine. (Seneca)
Dezordinea/ Cauza principală a dezordinii din noi înşine este căutarea realităţii promise de o altă persoană.
(Krishnamurti, filosof indian)
Cel mai bun lucru pentru muritori este ordinea, şi cel mai rău dezordinea. (Hesiod)
Dezordinile spirituale se traduc inevitabil în suflet şi trup prin tulburări patologice. 4.12
După părerea mea, o mare parte din viaţă este determinată de dezordine pură. (Sidney Poitier)
Într-un sens real, maximum de dezordine era echilibrul nostru. (T. E. Lawrence)
Ordine, contra-ordine; dezordine. (S. Scheleti)
Ordinea interioară stă sub aparenţa dezordinii. (George Călinescu)
Pentru a întreprinde anumite lucruri, metoda nimerită este o dezordine îngrijită. (Herman Melville)
Prin dezordinea pe care o promovează în cele din afara lui, omul produce în sine o dezordine si o
suferinţă … (Părintele Dumitru Stăniloae)
Un avantaj în a fi dezordonat, este că tot timpul faci descoperiri interesante. (A. A. Milne)
Dialogul/ Nu trebuie să confundăm (cum fac unii oameni complexaţi) orice ironie cu batjocura, desconsiderarea, insulta. Ironia civilizată face parte din panoplia dialogului. S-au scris cărţi despre ironie (Jankélévitch). (George Pruteanu)
Omul este un dialog interior. (Blaise Pascal)
Prin vocaţia sa, prin cunoştinţele sale teologice, a reuşit să se impună în Franţa ca una dintre principalele
voci ale Ortodoxiei. Mai mult decât atât, a reuşit, prin implicarea sa în dialogul dintre Biserica Ortodoxă şi cea Catolică, să „facă cunoscute Ortodoxia Orientală în Franţa şi mesajul Occidentului în Biserica de Răsărit“, cum mărturisea Jean-François Colosimo, profesor şi coleg cu Olivier Clément la Institutul „St. Serge“ din Paris. (Ziarul Lumina din 23.12.2014)
Răul nu poate rezista într-un monolog. El urmăreşte întotdeauna un dialog. (Maica Gavrilia Papaiannis)
Religia este dialogul etern dintre omenire şi Dumnezeu. (Franz Werfel)
Rugăciunea, dialogul omului cu Dumnezeu. 4.10, 9.24
Diavolul 1.5, 2.3, 2.7, 2.8, 2.10, 2.13, 3.2, 3.4, 4.7, 4.8, 4.9, 4.14, 5.1, 5.2, 5.10, 5.11, 5.12, 5.16, 6.9, 6.15, 7.8,
7.15, 8.8, 8.9, 8.19, 9.17, 9.21, 10.3, 10.4, 10.14, 11.3, 11.14, 11.17, 12.6, 12.8, 12.14, 12.16, 12.17
Diavolul este asemenea unui câine în lanţ; latră, se agită, dar nu te poate muşca. Dar dacă te apropii de el, îţi poate
face rău. (Sfinţii Părinţi)
Diavolul este un foarte bun contabil. Nu pierde nimic din catastiful lui, nu-i scapă niciun amănunt, însă Dumnezeu nu
este un bun contabil. Registrelele Lui sunt pline de ştersături. (Părintele Nicolae Steinhardt)
Diavolul foloseşte Scriptura când vrea să-şi atingă scopul. (William Shakespeare)
Diavolul ne aduce în minte, în timpul rugăciunii, toate lucrările şi părerile oamenilor, îngrămădeşte toate grijile şi ne
aduce cele mai bune soluţii ale problemelor care ne preocupă. 9.10
Diavolul nu poate să se apropie de om, sau să-i aducă ispite, dacă Dumnezeu nu îngăduie. (Sfântul Isaac Sirul)
Diavolul nu te biruieşte prin puterea lui, ci prin delăsarea ta. (Sfântul Vasile cel Mare)
Diavolul poate înşela, poate pune piedici celor trândavi, dar nu poate opri, nu poate sili. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Diavolul recunoaşte existenţa lui Dumnezeu, crede în El, dar asta nu-l schimbă deloc. 1.5
Diavolul se aşează în stomac şi nu-l lasă pe om să se sature. 2.10
Diavolul se foloseşte de obicei de slăbiciunile noastre, adică de împătimirea noastră pentru cele pământeşti, atunci
când ne întinde momeala ispitei. (Origen)
Diavolul ştie că tinereţea este primăvara vieţii, atunci când toate lucrurile sunt noi şi că tinerii sunt cei mai vulnerabili.
(Ezra Taft Benson)
Diavolul, după ce secole de-a rândul s-a luptat să scoată Biserica din lume, fără să reuşească, acum se luptă să bage
duhul lumii în Biserică. (Părintele Porfirie)

485/782
Diavolul/ A greşi e omeneşte, a deznădăjdui e lucru drăcesc. (Sfinţii Părinţi)
A păcătui este o treabă umană, a justifica păcatele este o treabă diavolească. (Lev Tolstoi)
Acceptând ispita, Adam s-a rupt de Dumnezeu şi a rămas numai la sine, şi în el s-a infiltrat satana,
denaturând eul lui prin mândrie şi provocând apoi ura, minciuna, crima şi toate celelalte. 8.9
Această amăgire, căderea în propria lumină a minţii, l-a doborât chiar şi pe Lucifer, prinţul luminii. 2.7
Acest fel de demon nu iese afară decât cu post si rugăciune. 2.8 (Matei 17.21)
Alungarea demonilor 1.3
Atunci s-a sculat Satana împotriva lui Israel şi a îndemnat pe David să facă numărătoarea Israeliţilor.
(I Paralipomena 21.1)
Atunci Satan a plecat dinaintea Domnului şi a lovit pe Iov cu lepră, din tălpile picioarelor până în creştetul
capului. Şi a luat Iov un ciob ca să se scarpine şi şedea pe gunoi, afară din oraş. Atunci nevasta lui a zis
către el: "Te ţii mereu în statornicia ta? Blesteamă pe Dumnezeu şi mori! Dar Iov i-a răspuns: "Vorbeşti
cum ar vorbi una din femeile nebune! Ce? Dacă am primit de la Dumnezeu cele bune, nu vom primi
oare şi pe cele rele?" Şi în toate acestea, Iov n-a păcătuit de loc cu buzele sale. (Iov 2.7-10)
Beţia este demon de bunăvoie, băgat în suflete de către plăcere. Beţia este mama păcatului şi vrăjmaşa virtuţii. Face fricos pe cel viteaz, desfrânat pe cel înfrânat, nu ştie de dreptate şi ucide chibzuinţa. După
cum apa stinge focul, aşa şi vinul, nemăsurat, întunecă mintea. (Sfântul Vasile cel Mare)
Care faptă este mai mare decât toate celelalte? Şi a zis: socotesc că precum mândria este mai mare decât
toate patimile, încât a putut să surpe pe unii din cer, aşa şi smerita-cugetare este mai mare decât toate
faptele bune, pentru că poate să scoată pe om din însăşi adâncuri, măcar de ar fi păcătos ca un drac.
Pentru aceea şi Domnul mai întâi de toţi fericeşte pe cei săraci cu duhul. (Avva Longhin)
Căci dacă nu ştie cineva să-şi rânduiască propria lui casă, cum va purta grijă de Biserica lui Dumnezeu?
Episcopul să nu fie de curând botezat, ca nu cumva, trufindu-se, să cadă în osânda diavolului.
(I Timotei 3.5, 6)
Când grăieşte minciuna, grăieşte dintru ale sale, căci este mincinos şi tatăl minciunii. (Ioan 8.44)
Când omul se roagă înseamnă că este liber. Când nu se mai roagă înseamnă că ceva îl ţine sub o stăpânire nevăzută. De aceea se spune: “Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta.” Numai când
iubeşte pe Dumnezeu şi pe semeni, omul este cu adevărat liber. Când urăşte pe semeni şi când uită pe
Dumnezeu este înrobit, este limitat, este înrobit într-o stare de egoism, de singurătate. De aceea, o mulţime de oameni care nu se mai roagă, suportă cu greu suferinţa, suportă cu greu boala şi mulţi dintre ei,
din deznădejde, se sinucid. Sunt studii ştiinţifice care arată că omul credincios trece mai uşor prin greutăţile vieţii decât cel necredincios. (Patriarhul Daniel)
Când trupul se desfată, se face uşă de intrare a diavolului în suflet. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Când vine peste tine mânie sau amărăciune, cunoaşte că el, adică diavolul, este în tine. (Herma, autorul
scrierii “Păstorul”)
Cea mai mare artă a diavolului este să ne convingă că nu există. (Charles Baudelaire)
Cea mai mare viclenie a diavolului este aceea de a ne face să credem că nu există. 9.11
Cei mândri sunt mereu chinuiţi aşa de demoni. 6.15
Cel care are ranchiună pe demon, nu poartă ranchiună oamenilor. Cel care face pace cu demonul,
acela îl războieşte pe fratele său. (Evagrie Ponticul)
Cel ce are smerenie, smereşte pe draci, iar cel ce nu are smerenie, este batjocorit de draci. (Patericul)
Cel ce rosteşte clevetirea şi cel ce ascultă, amândoi îl au pe diavol: unul pe limbă, iar altul în urechi.
(Sfântul Francisc de Sales)
Cel ce se roagă pentru oamenii ce-l nedreptăţesc, îi înspăimântă pe draci; iar cel ce se luptă cu cei dintâi,
e rănit de cel de al doilea. (Sfântul Marcu Ascetul)
Cine nu luptă cu gândurile, nu luptă cu satana 5.11
Cine şi-a stăpânit mânia a supus pe draci. (Evagrie Ponticul)
Comunismul a lucrat cu înverşunarea drăcească şi violentă să izgonească pe Hristos din viaţa noastră şi să
crească atei liberi-cugetători şi indiferenţi. Şi au rămas încă urme, răni încă nevindecate de credinţa
noastră. (Părintele Constantin Voicescu)
Dacă ar putea, diavolul ar rosti Eu sunt cel nu sunt. (André Gide)
Dacă nu crezi în Dumnezeu, şi nu există, nu ai pierdut nimic. Dacă nu crezi în Dumnezeu, şi există,
diavolul te-a luat! (Blaise Pascal)
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Dacă nu ştii să ierţi, rămâi în braţele satanei. 10.4
Dacă vrei să faci chiar minuni, scapă-te de păcate şi ai reuşit totul. Păcatul este demon; dacă scoţi din tine
păcatul ai săvârşit o minune mai mare decât cei care au pus pe fugă nenumăraţi demoni.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dar într-o zi îngerii lui Dumnezeu s-au înfăţişat înaintea Domnului şi Satan a venit şi el printre ei. Atunci
Domnul a zis către Satan: "De unde vii?" Iar Satan a răspuns Domnului şi a zis: "Am dat târcoale pe pământ şi m-am plimbat în sus şi în jos". Şi Domnul a zis către Satan: "Te-ai uitat la robul Meu Iov, că nu
este nici unul ca el pe pământ fără prihană şi drept şi temător de Dumnezeu şi care să se ferească de ce
este rău?" Dar Satan a răspuns Domnului şi a zis: "Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? N-ai făcut
Tu gard în jurul lui şi în jurul casei lui şi în jurul a tot ce este al lui, în toate părţile şi ai binecuvântat lucrul
mâinilor lui şi turmele lui au umplut pământul? Dar ia întinde mâna Ta şi atinge-Te de tot ce este al lui, să
vedem dacă nu Te va blestema în faţă!" Atunci Domnul a zis către Satan: "Iată, tot ce are el este în puterea ta; numai asupra lui să nu întinzi mâna ta". Şi Satan a pierit din faţa lui Dumnezeu. (Iov 1.6-12)
De la diavol ce poţi scoate curat? Şi din minciună ce poţi scoate adevărat? (Ecclesiastul 34.4)
De la oricine aude cuvântul împărăţiei şi nu-l înţelege, vine cel viclean şi răpeşte ce s-a semănat în inima lui;
aceasta este sămânţa semănată lângă drum. (Matei 13.19)
Deci, de la însuşi lucrul care se deapănă în minte, poţi cunoaşte care drac s-a apropiat de tine.
(Evagrie Ponticul)
Demonizarea evidentă (demonizaţii din Gadara) 1.5
Demonizarea subtilă (refuzul lui Dumnezeu) 1.5
Demonizarea subtilă/ Biserica ne învaţă că uneori popoare întregi sunt călăuzite de un fals Hristos,
care le aruncă în sminteală. 8.19
Cea mai mare înşelăciune este să crezi că nu te înşeli. (Sfântul Ignatie Briancianinov)
Cea mai mare înşelătorie căreia îi sunt supuşi oamenii se trage din propriile lor opinii.
(Leonardo da Vinci)
Cea mai mare viclenie a diavolului este aceea de a ne face să credem că nu
există. 9.11
Este o mare nenorocire să ajungi sub stăpânirea demonilor şi să devii unealta
lor! O nenorocire care cuprinde lumea întreagă şi nu este pricepută
de lume. (Patericul)
În timp ce lumea secularizată de azi nu se mai roagă lui Dumnezeu, ci este dominată
de un spirit de nemulţumire, euharistia bisericii, ca taină a recunoştinţei faţă de Dumnezeu, Creatorul şi Mântuitorul lumii, ne oferă pace sfântă şi bucurie profundă, izvorâte din rugăciune smerită şi fierbinte. Din păcate, omul secularizat a pierdut pacea
şi bucuria sufletului, tocmai pentru că a pierdut practica rugăciunii, ca respiraţie a sufletului în prezenţa harică a iubirii milostive a lui Dumnezeu. (Patriarhul Daniel)
Îndepărtarea de Dumnezeu, o lucrare drăcească. 9.11
Lumea e atât de tare ocupată cu aparenţa, încât prea puţin îi pasă de realitate. Nu te
lăsa înşelat de aparenţe, pentru că nu ştii niciodată cine este în faţa ta. Fereşte-te,
cât vei trăi, să judeci oamenii după cum arată. (Jean de La Fontaine)
Mulţi oameni se declară credincioşi, dar trăiesc ca şi când Dumnezeu n-ar fi. 1.5
O falsă ordine a valorilor înseamnă o demonizare subtilă, cu consecinţe grave în plan
spiritual. 1.5
Ocultarea cu bună ştiinţă sau din ignoranţă a acestei dimensiuni a creştinismului,
duce la o diluare a acestuia şi la transformarea sa dintr-un mod de
viaţă, într-o simplă ideologie. 8.20
Secularismul este starea în care omul trăieşte, ca şi cum Dumnezeu nu ar exista.
(Mircea Eliade)
Secularizarea lumii (absenţa lui Dumnezeu din inima omului). 7.7
Trebuie să-L primim pe Dumnezeu aşa cum este El, iar neputinţa mea de a mă ridica
la El, să nu-mi permită nicicând să vorbesc altfel despre Dumnezeu, de cum a făcuto El. Neputinţa de a mă ridica la Dumnezeu, să nu-mi permită să-L cobor pe Dumnezeu. Ce altceva este secularizarea, dacă nu neputinţa de a-L înţelege pe Dumne-
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zeu şi pogorârea lui Dumnezeu între noi? Haideţi să-L facem ca noi, doar, doar neo înţelege, doar, doar, o gândi ca noi şi s-o mixa ca şi noi şi va înţelege lucrurile, aşa
cum înţelegem noi, şi atunci viaţa noastră va fi foarte comodă şi foarte normală. Nu
voi mai avea mustrări de conştiinţă. Ori de câte ori, neputând să-L înţelegem pe
Dumnezeu şi făurindu-ne un alt dumnezeu decât Cel care, oricum există, nu vom manifesta decât atitudinea gadarenilor, stăpâni ai ţinutului Gadara care, incomod fiindule Dumnezeu, L-au poftit să plece din ţinutul lor. … (Episcopul vicar patriarhal
Sebastian Ilfoveanu, vezi Dumnezeu/)
Demonul i-a strecurat cu uşurinţă, din ce în ce mai des, tot felul de gânduri primejdioase. 8.19
Din multe documente ale monahismului din primele veacuri se vede că monahii stăteau la rugăciune, în
singurătatea chiliei, cu mâinile ridicate. Astfel se rugau cuvioşii Pahomie cel Mare, Sisoe cel Mare;
probabil astfel se rugau foarte mult; aşa ne sfătuieşte să ne rugăm Sfântul Ioan Scărarul. O asemenea
poziţie a trupului ajută şi sufletul să ajungă într-o astfel de stare; să se înalţe spre cele de sus. Însă trebuie să ne ferim să întindem mâinile prea tare şi să le ridică cât mai sus, ca să nu ajungem în stare de
fierbinţeală şi de extaz, de la care este numai un pas până la înşelare de sine şi amăgire drăcească.
Mâinile trebuie întinse moderat, ca duhul să rămână în linişte, smerenie şi umilinţă; trebuie să dăm trupului poziţia celui atârnat pe cruce, iar nu poziţia celui ce zboară spre cer. Capul să fie plecat în jos,
iar mâinile ridicate.
(Din cartea “Tâlcuiri la Patericul egiptean”, pagina 31, a Sfântului Ignatie Briancianinov)
Dintre dracii care care se împotrivesc lucrării noastre, cei dintâi, care se ridică la luptă, sunt cei încredinţaţi
cu poftele lăcomiei pântecelui. Toţi ceilalţi vin după aceştia să ia în primire pe cei răniţi de ei. Căci este
cu neputinţă să cadă cineva în mâinile duhului curviei, dacă n-a fost doborât întâi de lăcomia pântecelui.
(Evagrie Ponticul)
Dracii au un rol deosebit în stârnirea poftelor. 2.10
Dumnezeu a zidit pe om spre nestricăciune şi l-a făcut după chipul fiinţei Sale. Iar prin pizma diavolului
moartea a intrat în lume şi cei ce sunt de partea lui vor ajunge s-o cunoască. (Cartea Înţelepciunii
lui Solomon 2.23, 24)
E mai bine să fii batjocorit de oameni decât de draci; dar cel plăcut lui Dumnezeu pe amândoi i-a biruit.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Egoismul este o armă foarte puternică, încă de la începutul lumii, şi cu ea diavolul îi poate pierde pe mulţi
dintre noi. (Sfinţii Părinţi)
Este mai degrabă să sufăr tortura decât să mă lepăd de Dumnezeul meu şi să sacrific demonilor.
(Sfântul Sfinţit Mucenic Irineu, episcop de Sirmium, torturat şi decapitat)
Este necesară multă atenţie şi multă sârguinţă pentru a alunga gândurile pe care ni le trimite vicleanul
pentru a ne fura de la rugăciune. 2.13
Este o mare nenorocire să ajungi sub stăpânirea demonilor şi să devii unealta lor! O nenorocire
care cuprinde lumea întreagă şi nu este pricepută de lume. (Patericul)
Fă ceva bun mereu, pentru ca diavolul să te găsescă întotdeauna ocupat. (Fericitul Ieronim)
Făţarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare, sâmbăta boul său, sau asinul de la iesle, şi nu-l duce să-l
adape? Dar aceasta, fiică a lui Avraam fiind, pe care a legat-o satana de optsprezece ani, nu se cuvenea, oare, să fie dezlegată de legătura aceasta, în ziua sâmbetei? Şi zicând El acestea, s-au ruşinat toţi
care erau împotriva Lui, şi toată mulţimea se bucura de faptele strălucite săvârşite de El.
(Luca 13.15 - 17)
Fiţi treji, privegheaţi. Potrivnicul vostru, diavolul, umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită.
(II Petru 5.8)
Gândul cel rău la început este ca o furnică şi, dacă-l laşi, creşte şi se întăreşte şi devine leu. 2.11
Gura lumii este gura diavolului. (Sfinţii Părinţi)
Ia-ţi gândul de la orice lăcomie şi atunci vei putea să vezi uneltirile diavolului. (Sfântul Marcu Ascetul)
Iar celor ce vor crede, le vor urma aceste semne: în numele Meu, demoni vor izgoni, în limbi noi vor grăi,
şerpi vor lua în mână şi chiar ceva dătător de moarte de vor bea nu-i va vătăma, peste cei bolnavi îşi
vor pune mâinile şi se vor face sănătoşi. (Luca 16.17, 18)
Iar dacă Evanghelia noastră este încă acoperită, este pentru cei pierduţi, în care dumnezeul veacului acestu-
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ia a orbit minţile necredincioşilor, ca să nu le lumineze lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este
chipul lui Dumnezeu. (II Corinteni 4.3, 4)
Iar prin pizma diavolului moartea a intrat în lume şi cei ce sunt de partea lui vor ajunge s-o cunoască.
(Cartea înţelepciunii lui Solomon 2.24)
Iar Saul - care se numeşte şi Pavel - plin fiind de Duh Sfânt, a privit ţintă la el, şi a zis: O, tu cel plin de toată viclenia şi de toată înşelăciunea, fiule al diavolului, vrăjmaşule a toată dreptatea, nu vei înceta de a
strâmba căile Domnului cele drepte? Şi acum, iată mâna Domnului este asupra ta şi vei fi orb, nevăzând soarele până la o vreme. Şi îndată a căzut peste el pâclă şi întuneric şi, dibuind împrejur, căuta
cine să-l ducă de mână. (Faptele Apostolilor 13.9-11)
Inima oamenilor nu este decât un câmp de bătălie în care se luptă Dumnezeu cu diavolul. (Dostoievski)
Ispita este bântuiala cea rea, care înşeală şi împinge pe credincios sub jugul diavolului. (Fericitul Augustin)
Îl tutuieşti pe diavol şi te temi de-o flacără? (Goethe)
Împrăştierea minţii, lucrarea diavolului. (Sfinţii Părinţi)
În fiecare patimă este câte un demon. (Sfinţii Părinţi)
Întoarceţi-vă cu mintea şi inima voastră spre cer şi nu veţi fi prinşi de diavol. Pasărea, cu cât zboară mai
sus, cu atât este mai ferită de primejdii. (Sfântul Tihon din Zadonsk)
Lepădaţi eul din voi, în care s-a infiltrat satana. 8.9
Lumina înşelăciunii, fierbinte şi nu prea luminoasă. 2.7
Mai bine o mustrarea de la Dumnezeu, decât un compliment de la diavol. (Teodor Burnar)
Mila este contrariul contabilităţii, care-i treaba demonului. 9.20
Minimalizarea diavolului, sub diferite aspecte, nu poate avea în viaţa omului decât consecinţe care ţin
de acelaşi subiect, de demon. 9.11
Multe sunt felurile rugăciunii, care de care mai deosebit. Totuşi niciuna nu este vătămătoare, decât aceea
care nu mai este rugăcuine, ci lucrare diavolească. (Sfântul Marcu Ascetul)
Necunoaşterea vicleniilor vrăjmaşului înseamnă pentru noi pierderea luptei chiar de la începutul ei.
(Sfinţii Părinţi)
Nici vrăjmaşul nu lucrează fără voia şi îngăduinţa lui Dumnezeu, ci doar atât cât ne este de folos. 2.3
Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se
va lipi şi pe celălalt îl va dispreţui; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona. (Matei 6.24)
Nu eşti chiar atât de singur precum crezi. Cel puţin două persoane se intereseză de tine: Dumnezeu şi
diavolul. (Gavriil Stiharul)
Nu există alt diavol decât cel din inima noastră. (Hans Christian Andersen)
Nu te grăbi cu pocăinţa, ai destulă vreme până la moarte! 9.21
Numai de Dumnezeu trebuie să ne temem, dispreţuindu-i pe diavoli şi netemându-ne deloc de ei.
(Sfântul Atanasie cel Mare)
Obsesia diavolului 8.19
Ori slujitor al lui Dumnezeu, ori slujitor al lui mamona. 1.4
Patimile sunt asupririle dracilor. (Sfinţii Părinţi)
Pentru a cunoaşte problema diavolului, trebuie mers mai adânc, la problema răului.
Acesta nu-şi are originea în diavol, ci într-o lipsă a binelui. 9.11
Pentru aceasta, bucuraţi-vă ceruri şi cei ce locuiţi în ele. Vai vouă, pământule şi mare, fiindcă diavolul
a coborât la voi având mânie mare, căci ştie că timpul lui e scurt. (Apocalipsa 12.12)
Pentru ce dracii se tem de tine? De când m-am făcut călugăr, mă nevoiesc ca să nu las mânia să se suie
până la gâtlejul meu. (Avva Isidor)
Pocăinţa este starea de trecere de la iluzie la realitatea care contează pentru mântuire. Păcatul este întotdeauna o iluzie. Sfinţii Părinţi spun că atunci când demonii ne ispitesc, dau o strălucire deosebită lucrurilor şi persoanelor, le amplifică o valoare pe care nu o au. “În păcat este o căutare infinită a lucrurilor
finite”, cum spunea Maurice Blondel. Deci, pocăinţa însemnează revenire la un realism, se văd lucrurile trecătoare în dimensiunea lor de lucruri limitate şi de aceea ne întoarcem spre cele ce nu sunt limitate, nu sunt trecătoare, spre valorile veşnice şi astfel ajungem la bucurie. (Patriarhul Daniel)
Postul face sufletul mai cuviincios, sfinţeşte cugetarea, alungă dracii. 2.10
Prima cauză de prăbuşire a diavolului a fost trufia, prin care a meritat să fie numit şarpe, iar prăbuşirea a
doua a urmat din cauza invidiei. Între cele două prăbuşiri el încă putea să se ridice şi să vorbească cu
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oamenii în tovărăşie cu ei, dar hotărârea dreaptă a Domnului l-a aruncat atât de jos, încât de aici încolo n-a mai putut să privească în sus şi nici să meargă cu statura dreaptă, ci să se târască pe pământ
umilit şi să se hrănească din lucrarea viciilor pământeşti. La început era vrăjmaş ascuns al omului, dar
Dumnezeu l-a dat pe faţă ca fiind duşman primejdios, să nu mai poată face rău omului prin prietenii
înşelătoare. (Sfântul Ioan Casian)
Prin post şi priveghere diavolul este dezarmat şi se retrage. (Cuviosul Paisie Aghioritul)
Pus-au împotriva mea rele în loc de bune şi ură în locul iubirii mele. Pune peste dânsul pe cel păcătos şi
diavolul să stea de-a dreapta lui. (Psalmi 108.4)
Rău este diavolul, o măturisesc şi eu; dar rău luişi, nu nouă, dacă priveghem. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Ruşinea la spovedanie, arma diavolului. 8.17
Satana este una din făpturile îndurerate ale creaţiei. 9.11
Să ne aducem aminte neîncetat de moarte, să ne supraveghem imaginaţia pentru ca satana să nu poată
făuri gânduri mincinoase. (Sfântul Isihie Sinaitul)
Se cuvine să te mărturiseşti fără ruşinare, căci ruşinarea pe care o înfrângi când te mărturiseşti îţi aduce
mărire şi dar de la Dumnezeu. De ce te ruşinezi păcătosule? Când ai făcut păcatul nu te-ai ruşinat şi
acum când cauţi să-l uşurezi, te ruşinezi? Nu ştii că ruşinea aceasta este de la diavol care, când
face păcatul, îţi dă îndrăzneală şi neruşinare, iar când îl mărturiseşti îţi dă frică şi ruşinare?
Deci, să-ţi mărturiseşti păcatele, nici adăugând, nici scăzând, nici spunând jumătate din păcatele tale
la un duhovnic şi jumătate la altul, cum fac oarecare vicleni, nici arătându-te cu oarecare cuvinte meşteşugite ca să-ţi împuţinezi ruşinea, căci să ştii că nu numai se va face urâtă mărturisirea ta la Dumnezeu, ci încă şi păcatele pe care le-ai mărturisit vor răsări la tine iarăşi, după puţină vreme.
(Sfântul Nicodim Aghioritul)
Singura soluţie ca să eviţi ispitele este să te lupţi cu diavolul. (Cuviosul Paisie Aghioritul)
Smerenia este iadul diavolilor. (Klaus Kenneth)
Smerenia este singura faptă bună care nu poate fi imitată de diavol. (Sfinţii Părinţi)
Şarpele însă era cel mai şiret dintre toate fiarele de pe pământ, pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. Şi a
zis şarpele către femeie: "Dumnezeu a zis El, oare, să nu mâncaţi roade din orice pom din rai?" Iar femeia a zis către şarpe: "Roade din pomii raiului putem să mâncăm; numai din rodul pomului celui din mijlocul raiului ne-a zis Dumnezeu: "Să nu mâncaţi din el, nici să vă atingeţi de el, ca să nu muriţi!" Atunci şarpele a zis către femeie: "Nu, nu veţi muri! Dar Dumnezeu ştie că în ziua în care veţi mânca din el vi se
vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul". De aceea femeia, socotind că rodul
pomului este bun de mâncat şi plăcut ochilor la vedere şi vrednic de dorit, pentru că dă ştiinţă, a luat
din el şi a mâncat şi a dat bărbatului său şi a mâncat şi el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi şi au cunoscut că erau goi, şi au cusut frunze de smochin şi şi-au făcut acoperăminte. (Facerea 3.1-7)
Şi a intrat satana în Iuda, cel numit Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece. Şi, ducându-se,
el a vorbit cu arhiereii şi cu căpeteniile oastei, cum să-L dea în mâinile lor. (Luca 22.3, 4)
Şi a zis Domnul Dumnezeu către femeie: "Pentru ce ai făcut aceasta?" Iar femeia a zis: "Şarpele m-a amăgit
şi eu am mâncat". Zis-a Domnul Dumnezeu către şarpe: "Pentru că ai făcut aceasta, blestemat să fii între
toate animalele şi între toate fiarele câmpului; pe pântecele tău să te târăşti şi ţărână să mănânci în toate
zilele vieţii tale! Duşmănie voi pune între tine şi între femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei; aceasta îţi va
zdrobi capul, iar tu îi vei înţepa călcâiul". (Facerea 3.13-15)
Şi iată o femeie cananeiancă, din acele ţinuturi, ieşind striga, zicând: Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David!
Fiica mea este rău chinuită de demon. (Matei 15.22)
Şi mi-a arătat pe Iosua, marele preot, stând înaintea îngerului Domnului, şi pe Satana, stând la dreapta lui
ca să-l învinuiască. Şi a zis Domnul către Satana: "Ceartă-te pe tine Domnul, diavole, ceartă-te pe tine
Domnul, Cel care a ales Ierusalimul! Acesta nu este el, oare, un tăciune scos din foc?" Şi era Iosua îmbrăcat în veşminte murdare şi stătea înaintea îngerului. Şi a răspuns şi a zis celor care stăteau înaintea lui:
"Dezbrăcaţi-l de veşmintele cele murdare!" Şi i-a zis lui: "Iată ţi-am iertat fărădelegile şi te-am îmbrăcat
cu veşmânt de prăznuire!" Şi a mai zis: "Puneţi mitră curată pe capul lui!" Şi ei i-au pus mitră curată pe
cap şi l-au înveşmântat, iar îngerul Domnului sta de faţă. (Zaharia 3.1-5)
Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci.
Amin! (Matei 6.13)
Şi pentru ca să nu mă trufesc cu măreţia descoperirilor, datu-mi-s-a mie un ghimpe în trup, un înger al sata-
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nei, să mă bată peste obraz, ca să nu mă trufesc. Pentru aceasta de trei ori am rugat pe Domnul ca să-l
îndepărteze de la mine; şi mi-a zis: Îţi este de ajuns harul Meu, căci puterea Mea se desăvârşeşte în slăbiciune. Deci, foarte bucuros, mă voi lăuda mai ales întru slăbiciunile mele, ca să locuiască în mine
puterea lui Hristos. (II Corinteni 12.7-9)
Şi s-a făcut război în cer: Mihail şi îngerii lui au pornit război cu balaurul. Şi se războia şi balaurul şi îngerii
lui. Şi n-a izbutit el, nici nu s-a mai găsit pentru ei loc în cer. Şi a fost aruncat balaurul cel mare,
şarpele de demult, care se cheamă diavol şi satana, cel ce înşeală pe toată lumea, aruncat a
fost pe pământ şi îngerii lui au fost aruncaţi cu el. (Apocalipsa 12.7-9)
Şi suindu-L diavolul pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile lumii. (Matei 4.5)
Tămăduiţi pe cei neputincioşi, înviaţi pe cei morţi, curăţiţi pe cei leproşi, pe demoni scoateţi-i;
în dar aţi luat, în dar să daţi. (Matei 10.8)
Tot ce se întâmplă în lume, deci şi în viaţa noastră, are la origine trei cauze: Dumnezeu, diavolul şi
oamenii. (Sfântul Vasile cel Mare)
Trufia este lepădarea de Dumnezeu, este o născocire drăcească. Începutul trufiei este rădăcina slavei deşarte. Mijlocul e defăimarea aproapelui, trâmbiţarea neruşinată a propriilor osteneli, lauda de sine în inimă
şi urârea mustrării. Sfârşitul este lepădarea ajutorului dumnezeiesc şi nădăjduirea în propria strădanie.
(Sfântul Ioan Scărarul)
Tu, împărate, ne prigoneşti, dar noi ne rugăm pentru tine, fiindcă tu eşti stăpânit de duh rău şi de aceea
duhurile diavoleşti te îndemnă să ne persecuţi pe noi. Dar noi ne rugăm pentru tine, ca duhul
rău care este în tine, care te îndemnă să ne prigoneşti, să se elibereze, să plece de la tine.
(Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful spunea împăratului roman persecutor aceste cuvinte)
Tronul dumnezeirii este mintea noastră, dar satana s-a furişat în inima şi trupul nostru ca pe propriul lui
tron. 2.1
Un lucru mărunt poate duce la o cădere cruntă. (Dintr-un comentariu la pilda Fiului Risipitor)
Un slujitor al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând faţă cu toţi, destoinic să dea învăţătură, îngăduitor, certând cu blândeţe pe cei ce stau împotrivă, ca doar le va da Dumnezeu pocăinţă spre cunoaşterea adevărului, şi ei să scape din cursa diavolului, de care sunt prinşi, pentru a-i face voia.
(II Timotei 2.24-26)
Unde este crucea, de acolo fuge răutăciosul satana, ca un neputincios. (Avva Dorotei)
Urmează mâniei, zice dracul; dacă pe mânie o vei birui, s-a izgonit dracul acesteia. Asemena şi pentru
fiecare patimă. (Avva Pitirion, ucenicul Sfântului Antonie cel Mare)
Zis-a Amma: Bine este a nu te mânia. De ce urăşti pe omul care te-a mâhnit? Nu el ţi-a făcut nedreptate,
ci diavolul. Urăşte boala, nu pe cel bolnav.
Zis-a un bătrân: Toate cele peste măsură sunt de la draci.
Diferenţa dintre ficţiune şi realitate? Ficţiunea are sens. (Tom Clancy)
Diferenţa dintre o armă şi un copac este diferenţa de tempo. Copacii explodează în fiecare primăvară.
(Ezra Pound)
Diferenţa dintre şcoală şi viaţă? La şcoală ţi se dă o lecţie, apoi un test. În viaţă, ţi se dă un test care te învaţă o
lecţie. (Tom Bodett)
Diferenţa/ Care e diferenţa dintre un filosof şi un creştin? Unul este discipol al Greciei, celălalt al cerului. Unul care
umblă după glorie, celălalt după mântuire. Unul mânuitor al vorbelor, celălalt al faptelor bune. Unul care clădeşte şi altul care dărâmă. Unul iubitor de greşeală, celălalt duşman al ei. Unul care strică adevărul şi altul care-l restabileşte, lămurindu-l. Unul care fură şi altul care păzeşte să nu se fure. (Tertulian)
Este nevoie de multă înţelepciune pentru a înţelege diferenţa dintre bine şi rău. (Sfântul Grigorie Sinaitul)
Iluzia este un analgezic apărut din diferenţa dintre dorinţă şi realitate. (Herman Wouk)
Înlăuntrul nostru suntem la fel, cultura e singura care face diferenţa. (Confucius)
Între un optimist şi un pesimist, diferenţa este hazlie. Optimistul vede gogoaşa, iar pesimistul doar gaura
acesteia! (Oscar Wilde)
Problema cu internetul este că îţi oferă orice, material de încredere şi material aiuritor. Problema este,
aşadar, cum facem diferenţa între ele. (Umberto Eco)
Sunt unii oameni care nu pot spune adevărul. Unii care nu pot spune o minciună şi mulţi alţii care nu pot
face diferenţa între adevăr şi minciună. (Plutarh)
Dificil/ Cel mai dificil lucru este să vezi ceea ce este în faţa ochilor tăi. (Goethe)
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Dificultatea literaturii nu este să scrii, ci să scrii ceea ce vrei să spui. (Robert Louis Stevenson)
Dificultăţile sunt mai uşor de învins decât îndoiala. (Isaac Newton)
Doar iluzia este uşoară. Adevărul este întotdeauna dificil! (Rabindranath Tagore)
Este extrem de greu să convingi un elev de liceu că va întâlni o mulţime de probleme mult mai dificile decât
cele din algebră şi geometrie. (E. W. Howe)
Lucrul cel mai dificil pentru om este să-şi organizeze timpul liber. (Goethe)
Nu există bucurie mai mare ca aceea pe care o simţi atunci când învingi dificultătile. (Samuel Johnson)
Omul are nevoie de dificultăţi; ele sunt necesare pentru sănătate. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi
psiholog elveţian)
Orice succes îţi oferă un bilet de acces către o problemă şi mai dificilă. (Henry Kissinger)
Poate că acesta să fie actul cel mai dificil, să te accepţi aşa cum eşti. (Teologul Paul Evdochimov)
Rugăciunea este lucrul cel mai simplu şi, în acelaşi timp, cel mai dificil. (Sfântul Ioan de Kromstadt)
Simplitatea este cel mai dificil lucru de asigurat în lume, este ultima limită a experienţei şi ultimul efort al geniului. (George Sand)
Dimensiunea divină a omului 6.3
Dimineaţa vei auzi glasul meu; dimineaţa voi sta înaintea Ta şi mă vei vedea. (Psalmi 5.3)
Dimineaţa/ Atunci au zis Moise şi Aaron către toată adunarea fiilor lui Israel: "Diseară veţi cunoaşte că Domnul v-a
scos din pământul Egiptului. Şi dimineaţă veţi vedea slava Domnului, că El a auzit cârtirea voastră
împotriva lui Dumnezeu; iar noi ce suntem de cârtiţi împotriva noastră?" (Ieşirea 16.6, 7)
Calea drepţilor e ca zarea dimineţii ce se măreşte mereu până se face ziua mare; iar calea celor fără de
lege e ca întunericul şi ei nici nu bănuiesc de ce se pot împiedica. (Solomon 4.18, 19)
Cei doi Îngeri au ajuns la Sodoma seara, iar Lot şedea la poarta Sodomei. Şi văzându-I, Lot s-a sculat
înaintea Lor şi s-a plecat cu faţa până la pământ şi a zis: "Stăpânii mei, abateţi-vă pe la casa slugii
Voastre, ca să rămâneţi acolo; spălaţi-Vă picioarele, iar dimineaţă, sculându-Vă, Vă veţi duce în
drumul Vostru". Ei însă au zis: "Nu, ci vom rămâne în uliţă". (Facerea 19.1, 2)
Celui ce binecuvântează pe prietenul său cu glas mare dis-de-dimineaţă, i se socoteşte ca un blestem.
(Solomon 27.14)
Cu somn sănătos se odihneşte pântecele celui cumpătat; se scoală dimineaţa şi sufletul lui e limpede.
(Ecclesiasticul 31.22)
De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc; de n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar
priveghea cel ce o păzeşte. În zadar vă sculaţi dis-de-dimineaţă, în zadar vă culcaţi târziu, voi care
mâncaţi pâinea durerii, dacă nu v-ar da Domnul somn, iubiţi ai Săi. (Psalmi 126.1, 2)
Dumnezeu este în mijlocul cetăţii, nu se va clătina; o va ajuta Dumnezeu dis-de-dimineaţă.(Psalmi 45.5)
Dumnezeu începe în fiecare dimineaţă. (O vorbă franţuzească)
Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-dimineaţă. Însetat-a de Tine sufletul meu, suspinat-a după Tine trupul meu, în pământ pustiu şi neumblat şi fără de apă. Aşa în locul cel sfânt m-am arătat Ţie, ca să văd puterea Ta şi slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viaţa; buzele mele Te vor
lăuda. Aşa Te voi binecuvânta în viaţa mea şi în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu şi de
grăsime să se sature sufletul meu şi cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. (Psalmi 62.1-6)
Eu, Iisus, am trimis pe îngerul Meu ca să mărturisească vouă acestea, cu privire la Biserici. Eu sunt rădăcina şi odrasla lui David, steaua care străluceşte dimineaţa. (Apocalipsa 22.16)
Iar făcându-se dimineaţă, toţi arhiereii şi bătrânii poporului au ţinut sfat împotriva lui Iisus, ca să-L omoare. Şi, legându-L, L-au dus şi L-au predat dregătorului Ponţiu Pilat. Atunci Iuda, cel ce L-a vândut,
văzând că a fost osândit, s-a căit şi a adus înapoi arhiereilor şi bătrânilor cei treizeci de arginţi, zicând:
Am greşit vânzând sânge nevinovat. Ei i-au zis: Ce ne priveşte pe noi? Tu vei vedea. Şi el, aruncând
arginţii în templu, a plecat şi, ducându-se, s-a spânzurat. (Matei 27.1-5)
Rugăciunea este cheia dimineţii şi zăvorul serii. (Mahatma Gandhi)
Şi înviind dimineaţa, în ziua cea dintâi a săptămânii (Duminică) El s-a arătat întâi Mariei Magdalena, din
care scosese şapte demoni. Aceea, mergând, a vestit pe cei ce fuseseră cu El şi care se tânguiau şi
plângeau. Şi ei, auzind că este viu şi că a fost văzut de ea, n-au crezut. (Marcu 16.3-11)
Şi lăsându-i, a ieşit afară din cetate la Betania, şi noaptea a rămas acolo. Dimineaţa, a doua zi, pe când
se întorcea în cetate, a flămânzit; şi văzând un smochin lângă cale, S-a dus la el, dar n-a găsit nimic în
el decât numai frunze, şi a zis lui: De acum înainte să nu mai fie rod din tine în veac! Şi smochinul s-a
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uscat îndată. (Matei 21.17-19)
Şi tot poporul venea dis-de-dimineaţă la El în templu, ca să-L asculte. (Luca 21.38)
Te-ai întrebat de ce, la revărsatul zorilor, cocoşul suspină dureros de repetate ori? Iată ce înseamnă
asta – în oglinda dimineţii s-a arătat că din viaţa ta a mai trecut o noapte, fără ca tu să-ţi dai seama.
(Omar Khayyam)
Vegheaţi, dar, că nu ştiţi când va veni stăpânul casei: sau seara, sau la miezul nopţii, sau la cântatul cocoşilor, sau dimineaţa. (Marcu 13.35)
Dimpotrivă/ Adevărata dreptate este cereasca înţelepciune. Mai degrabă să ne lăsăm nedreptăţiţi, decât să nedreptăţim noi pe alţii, iar la vreme de restrişte să fim gata de suferinţă. În niciun caz să răspândim
suferinţa. Nu cel nedreptăţit, ci dimpotrivă, cel ce nedreptăţeşte va avea parte de pedeapsa
cea mai cruntă. (Eusebiu de Cezareea)
Cel care a primit de la Dumnezeu darul cuvântului şi al învăţăturii, spre a fi de folos semenilor săi, dar nu
se foloseşte de el, pierde darul; şi dimpotrivă, cel ce se sârguieşte să fie de folos semenilor cu darul
acesta, capătă şi mai mult dar, după cum celălalt pierde şi ce a primit. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Cei vii nu-i pot învăţa nimic pe cei morţi; dimpotrivă, cei morţi îi învaţă pe cei vii. (Chateaubriand)
Orgoliul este o fiară care trăieşte în peşteri şi în pustii: vanitatea dimpotrivă, ca un papagal, sare din
cracă în cracă şi pălăvrăgeşte în lumina mare a zilei. (Gustave Flaubert)
Pe cât de puternic este adevărul, pe atât de slabă şi de neputincioasă este minciuna. Din omul cel mai
neînsemnat, din stratul cel mai de jos al societăţii, adevărul face o personalitate ilustră. Minciuna însă,
dimpotrivă, îl înjoseşte pe om şi dintr-un om mare face un om de nimic. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Prin urmare, credinţa este din auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Hristos. Dar întreb: Oare n-au auzit?
Dimpotrivă: "În tot pământul a ieşit vestirea lor şi la marginile lumii cuvintele lor".
(Romani 10.17, 18)
Dinţii/ Aţi auzit că s-a zis: "Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte". Eu însă vă spun vouă: Nu vă împotriviţi celui rău;
iar cui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt. Celui ce voieşte să se judece cu tine şi să-ţi
ia haina, lasă-i şi cămaşa. Iar de te va sili cineva să mergi o milă, mergi cu el două. (Matei 5.38-41)
Cu timpul, omul îşi pierde părul, dinţii şi iluziile. (Proverb)
Deşteptaţi-vă, beţivilor, şi plângeţi! Şi voi, băutorilor de vin, tânguiţi-vă pentru vinul cel nou, căci vi s-a luat de
la gură. Căci un popor a năvălit în ţara mea, puternic şi fără de număr; dinţii lui ca dinţii de leu, iar
fălcile, ca fălcile de leoaică. (Ioil 1.5, 6)
Dinte rău şi picior şovăitor este cel fără credinţă în vreme de nevoie. (Solomon 25.19)
Dumnezeu va zdrobi dinţii lor în gura lor; măselele leilor le-a sfărâmat Domnul. (Psalmi 57.6)
El mă sfâşie în furia Lui şi se poartă cu mine duşmănos, scrâşneşte din dinţi împotriva mea; duşmanul meu
aruncă asupră-mi săgeţile ochilor săi; (Iov 16.9)
Iar de va fi şi altă vătămare, atunci să plătească suflet pentru suflet, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior, arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie.
(Solomon 21.23-25)
Iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel mai din afară; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.
(Matei 8.12)
Istoviţi vor fi de foame şi prăpădiţi de lingoare şi molimă rea; voi trimite asupra lor dinţii fiarelor, veninul târâtoarelor din pulbere voi trimite. (Deutoronomul 32.22)
Îmbrăcămintea omului, dezvelirea dinţilor, când râde, şi călcătura lui vestesc ce este în el.
(Ecclesiasticul 19.27)
În zilele acelea nu vor mai zice: "Părinţii au mâncat aguridă şi copiilor li s-au strepezit dinţii". Ci fiecare va muri pentru fărădelegea sa; cine va mânca aguridă, aceluia i se vor strepezi dinţii. (Ieremia 3.28, 29)
Nu mă voi teme de mii de popoare, care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuieşte-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toţi cei ce mă vrăjmăşesc în deşert; dinţii păcătoşilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea şi peste poporul Tău, binecuvântarea Ta. (Psalmi 3.6-8)
Oamenii îşi pierd mai întâi iluziile, după aceea dinţii şi la urmă si viciile. (Hans Moser)
Pândi-va păcătosul pe cel drept şi va scrâşni asupra lui, cu dinţii săi. Iar Domnul va râde de el, că mai înainte
vede că va veni ziua lui. (Psalmi 36.12, 13)
Precum este oţetul pentru dinţi şi fumul pentru ochi, aşa este omul leneş pentru cei ce-l pun la treabă.
(Solomon 10.26)

493/782
Să nu cumva să mijlociţi şi să fiu lipsit de bucuria de a fi mucenic. Sunt grâul lui Dumnezeu, lăsaţi-mă să fiu măcinat de dinţii fiarelor, ca să mă fac pâine neprihănită lui Hristos. (Din Epistola către Romani a Sfântului Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei, ucenicul Sfinţilor Ioan Evanghelistul şi Policarp al Smirnei. A scris 7 epistole, ce ne-au rămas de la el ca un testament al sfântului episcop şi mucenic. A adus la Hristos pe Teofana şi Drosida, soţia şi fiica împăratului Traian. Amândouă au fost martirizate la porunca împăratului. În
calendarul creştin-ortodox sunt prăznuite pe 16 decembrie, respectiv 22 martie.)
Scoală, Doamne, mântuieşte-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toţi cei ce mă vrăjmăşesc în deşert;
dinţii păcătoşilor ai zdrobit. (Psalmi 3.7)
Şi i-a zis: Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a tăcut. Atunci împăratul a zis slugilor: Legaţi-l
de picioare şi de mâini şi aruncaţi-l în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea
dinţilor. Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi. (Matei 22.12-14)
Şi-i vor arunca pe ei în cuptorul cu foc; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. (Matei 13.42)
Direct/ Cu Dumnezeu nu trebuie să fii politicos; pur şi simplu, varsă-ţi inima ta în faţa Lui. (Arhimandritul Sofronie
Saharov)
Pe scara mândriei putem urca atât de sus, încât ne trezim direct în iad. (Sfinţii Părinţi)
Prin intermediul imaginaţiei creatoare, mintea comunică direct cu Inteligenţa Universală. (Herbert Harris)
Revelaţia este intervenţia directă a Divinităţii. (Petre Ţuţea)
Disciplinarea minţii 2.11
Disperarea 6.15
Disperarea este ultima soluţie a proştilor. (Benjamin Disraeli)
Disperarea/ Autocondamnarea, ca armă de luptă împotriva mândriei şi a disperării. 6.15
Când te găseşti în fundul prăpastiei să nu disperi, iar dacă ai ajuns pe vârful muntelui să nu ameţeşti. Şi
să ştiţi că această a doua primejdie, este mai mare decât cea dintâi. Pentru că, în fundul prăpastiei
apelezi la rugăciune ca izvor de putere. Când ai ajuns în vârful muntelui, uiţi de ea.
(Mitropolitul Bartolomeu Anania)
Dumnezeu nu ne trimite disperarea ca să ne ucidă, ci ca să trezească în noi o nouă viaţă.
(Hermann Hesse)
Iubirea dă forţa de a sacrifica propria legătură cu ceea ce posezi, îţi dă puterea de a dărui totul. Tot ceea ce e dăruit rămâne pentru totdeauna. Deci, logica crucii e logica iubirii. A avea un raport înţelept
cu crucea înseamnă a avea capacitatea să jertfeşti liber din ceea ce ai pentru a dărui. Şi când eşti dispus să jerfeşti, orice necaz ţi s-ar întâmpla nu provoacă disperare şi cârteală, ci te ajută să rămâi senin şi lucid, o stare necesară pentru a reuşi şi s-o iei totdeauna de la capăt. (Teologul catolic Marco
Rubinc)
Nu disper, consider fiecare încercare eşuată încă un pas înainte. (Thomas Alva Edison)
Divinul/ A cunoaşte Esenţa Divină – acesta este cel mai înalt ţel al sufletului trimis de Creator pe Pământ! (Pitagora)
A greşi e omeneşte, a pluti – divin. (Woody Allen)
Adevărata operă de artă este umbra perfecţiunii divine. (Michelangelo)
Da, avem mulţi savanţi şi oameni de ştiinţă, dar atât de ignoranţi în realităţile divine; avem o mulţime de
filosofi, dar atât de puţini oameni ai lui Dumnezeu, pentru care Hristos este totul şi care pot să arate
semenilor drumul drept spre mântuire. (Sadhu Sundar Singh, un vestit hindus convertit la
creştinism în secolul trecut)
Dacă-ţi urmezi steaua, nu poţi greşi destinaţia divină. (Dante Alighieri)
Dimensiunea divină a omului 6.3
Divinitatea nu glumeşte! Universul nu a fost creat în glumă, ci cu mare seriozitate de către o Putere care
este fără măsură de tainică, sfântă şi primitoare. (Annie Dillard)
Dreapta judecată este o virtute, ce nu pote fi cuprinsă cu mintea omenească, dacă nu suntem ajutaţi de
harul divin. (Sfântul Ioan Casian)
Dumnezeu ne ia ca pe nişte copii şi ne arată într-o legănare iubirea Sa divină. (Părintele Dumitru Stăniloae)
Energia divină, harul care izvorăşte din Dumnezeu. 1.11
I-a dat aurul pentru furculiţele, castroanele şi cupele cele de aur curat şi pentru vasele de aur, cu însemnarea
greutăţii fiecărui vas şi argintul pentru vasele de argint, cu însemnarea greutăţii fiecărui vas, precum şi aurul
pentru jertfelnicul tămâierii, turnat din aur, cu însemnarea greutăţii. I-a dat modelul carului divin, al heruvimilor de aur, cu aripile întinse pentru acoperirea chivotului legământului Domnului. "Toate acestea sunt în
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scrisoarea insuflată de la Domnul - a zis David - cum m-a luminat El pentru toate lucrările zidirii".
(I Paralipomena 28.17-19)
Judecata divină ne învaţă cine suntem; sapă adânc în pământ şi ne lasă să vedem din ce anume suntem
făcuţi. (Charles Haddon Spurgeon)
Lucrurile omeneşti trebuie să le cunoşti pentru a le iubi. Pe cele divine trebuie să le iubeşti pentru a le
cunoaşte. (Blaise Pascal)
Mândria nu ia în seamă două lucruri: puterea divină şi slăbiciunea omului. 2.8
Natura conţine în sine germenii divini. 7.9
Ochii sufletelor celor mulţi sunt incapabili să suporte viziunea divinului. (Platon)
Peste toate stăpâneşte o ordine divină. 11.22
Poezia e sufletul intim al omului, e cugetarea divină, e puntea pe care poţi trece în lumea visului.
(Vasile Conta)
Providenţa divină. 5.9
Răbdarea este o binecuvântare divină. Prin răbdare creştem, ne înălţăm şi ne mântuim. (Părintele Dumitru
Păduraru)
Relaţia de iubire cu o altă persoană, divină sau umană, este cea care generează iubire. 11.19
Religia este recunoaşterea tuturor îndatoririlor noastre ca fiind porunci divine. (Immanuel Kant)
Revelaţia este intervenţia directă a Divinităţii. (Petre Ţuţea)
Rugăciunea este braţul cu care omul apucă puterea iubirii divine. (Ellen G. White)
Sinele divin este dincolo de orice limite. (Yoga Swami)
Sufletul omului, în autoconştiinţa lui şi în unicitatea lui, nu e produsul evoluţiei, ci e operă divină.
(John Eccles, laureat al Premiului Nobel în 1963, autorul cărţii Evoluţia creierului şi crearea
conştiinţei, citat de părintele Constantin Galeriu)
Toată munca mea misionară este răspunsul la o poruncă dumnezeiască şi că aversiunea mea faţă de
pelaghiari se întemeiază pe adevărul teologic, potrivit căruia harul divin este necesar pentru
mântuirea şi desăvârşirea omului. (Sfântul Patriciu, patronul Irlandei)
Uşa către Prezenţa Divină se deschide prin inima ta. (Paul Ferrini)
Viaţa este un crâmpei din scânteia divină. (Valeria Mahok)
Voinţa divină devine însăşi voinţa omului. 8.15
Doar atunci când eşti la pământ realizezi ce forţe nebănuite ai. Abia atunci devii conştient de puterile tale.
(Pera Novacovici)
Doar binele e cartea de indentitate a fiecărui creştin. (Părintele Dumitru Păduraru)
Doar cel ce şi-a înfrânt egoismul este imun la umilinţă. (Georges Barbarin)
Doar două lucruri sunt infinite: universul şi prostia omenească. Şi nu sunt sigur în legătură cu primul. (Albert Einstein)
Doar iluzia este uşoară. Adevărul este întotdeauna dificil! (Rabindranath Tagore)
Doar iluziile te împiedică să recunoşti că eşti liber şi că ai fost liber întotdeauna. (Antony de Mello)
Doar prin credinţa în nemurire îşi află omul rostul lui pe Pământ. (Dostoievski)
Doar Sfânta Liturghie mai ţine lumea. (Părintele Arsenie Boca)
Doar smerenia te introduce în amintirea eternă a timpului, singura care de fapt contează.
(Teologul catolic Marko Rupnik)
Doar un prost învaţă din greşelile proprii. Un înţelept învaţă din greşelele altora. (Otto von Bismarck)
Doar/ A fi aproape sau departe de Dumnezeu depinde doar de om, deoarece Dumnezeu este pretutindeni.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Adevărul nu învinge niciodată, pier doar adversarii lui. (Max Planck)
Adevărul trebuie să existe undeva: doar nu noi l-am inventat. (Carmen Sylva, poetă şi prima regină a
României)
Ambiţia-i pur şi simplu doar umbra unui vis. (William Shakespeare)
Atunci a venit Dumnezeu la Valaam şi a zis: "Cine sunt oamenii aceia de la tine?" Iar Valaam a zis către Dumnezeu: "Balac, fiul lui Sefor, regele Moabului, i-a trimis la mine să-mi spună: Iată a ieşit din Egipt un popor
şi a acoperit faţa pământului şi locuieşte lângă mine; vino dar de mi-l blesteamă, doar l-aş putea birui
şi alunga din ţară". (Numerii 22.9-11)
Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Cain: "Unde este Abel, fratele tău?" Iar el a răspuns: "Nu ştiu! Au doară eu sunt păzitorul fratelui meu?" Şi a zis Domnul: "Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă către
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Mine din pământ. Şi acum eşti blestemat de pământul care şi-a deschis gura sa, ca să primească
sângele fratelui tău din mâna ta. (Facerea 4.9-11)
Avantajul de a fi pesimist: fie ai dreptate, fie ai doar surprize plăcute. (George Will)
Biblia nu este doar o carte - este putere vie. (Napoleon Bonaparte)
Calea către Paradis are doar lărgimea unei persoane şi înăţimea unei cruci (Vladimir Ghika)
Căci dacă ne-am rândui viaţa noastră cu mintea trează, dacă am întrebuinţa tot răgazul vieţii noastre cu cele
duhovniceşti şi am mânca atâta doar să fim în nevoie numai şi am cheltui viaţa noastră în fapte bune,
nici n-am mai avea nevoie de ajutorul pe care ni-l dă postul. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Când vei dori înţelepciunea şi perspicacitatea la fel de mult precum doreşti să respiri, doar atunci le vei avea.
(Socrate)
Ce altceva este secularizarea, dacă nu neputinţa de a-L înţelege pe Dumnezeu şi pogorârea lui Dumnezeu între
noi? Haideţi să-L facem ca noi, doar, doar ne-o înţelege, doar, doar, o gândi ca noi şi s-o mixa ca şi noi
şi va înţelege lucrurile, aşa cum înţelegem noi, şi atunci viaţa noastră va fi foarte comodă şi foarte normală.
Nu voi mai avea mustrări de conştiinţă. …..
(Episcopul vicar patriarhal Sebastian Ilfoveanu,
vezi Dumnezeu/)
Cel ce nu citeşte este mai bine educat decât cel ce citeşte doar ziare. (Thomas Jefferson)
Civilizaţia este doar un proces lent prin care învăţăm să fim mai buni. (Charles L. Lucas)
Cu cât creşti şi devii mai mare şi mai important prin creaţiile tale, cu atât îi priveşti cu mai mult respect şi
cu mai mare smerenie pe creatorii dinaintea ta. La vârsta voastră (a studenţilor cărora le vorbea),
ziceam: Eu. Eu eram cel mai mare. Când am împlinit vârsta de 25 de ani, am început să zic:
Eu şi Mozart. Astăzi, pot să spun doar: Mozart. (Charles François Gounod)
Cultura merită riscuri, riscuri enorme. Fără cultură suntem cu toţii doar bestii totalitariste. (Norman Mailer)
Cunoaşterea nu se bazează doar pe adevăr, ci şi pe eroare. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog
elveţian)
De luptă se feresc doar laşii. Să lăsăm trecutul să fie trecut. (Homer)
Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Că după toate
acestea se străduiesc neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele. Căutaţi mai întâi
împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă. (Matei 6.31-33)
E mare lucru să ştii să-ţi trăieşti viaţa. Majoritatea oamenilor doar există. (Oscar Wilde)
Ego-ul este doar o umbră, o obsesie şi o iluzie. (Swami Ramdas)
Eşecurile sunt doar nişte lecţii în şcoala succesului. (Vikas Malkani)
Există doar un lucru bun, ştiinţa, şi doar unul rău, neştiinţa. (Socrate)
Fericirea nu depinde de ce eşti sau de ce ai, ci doar de ceea ce gândeşti. Mulţumirea aduce fericire chiar şi
săracului, iar nemulţumirea aduce sărăcie chiar şi bogatului. Viitorul vine către noi bucăţică după bucăţică, puţin câte puţin. Nu ştim niciodată ce ne aşteaptă, dar dacă păstrăm o atitudine pozitivă, va fi
mereu loc pentru o nouă şansă şi vom putea fi mulţumiţi. (Confucius)
Ficţiunea este doar adevărul scriitorului, ţipând la pagină. (Monique Lloyd)
Frumuseţea este doar imaginea sensibilă a Infinitului. (George Bancroft)
Iar pe la amiază, Ilie a început să râdă de ei şi zicea: "Strigaţi mai tare, căci doar este dumnezeu! Poate stă de
vorbă cu cineva, sau se îndeletniceşte cu ceva, sau este în călătorie, sau poate doarme; strigaţi tare să se
trezească!" Şi ei strigau cu glas mai tare şi se înţepau după obiceiul lor cu săbii şi cu lănci, până ce curgea
sânge. (III Regi 18.27, 28)
Intuiţia este o aptitudine spirituală şi nu explică, ci doar indică calea. (Florence Scovel Shinn)
În ortodoxie, clipa nu este doar un pas spre moarte, ca în filosofia lui Heidegger, ci clipa oferă şi posibilitatea valorificării potenţelor umane creatoare, nealterate de păcat. (Patriarhul Daniel)
Înfrângerea nu ne face pe noi mai slabi: ne arată doar cât suntem de slabi. (Abraham Lincoln)
Între un optimist şi un pesimist, diferenţa este hazlie. Optimistul vede gogoaşa, iar pesimistul doar gaura acesteia! (Oscar Wilde)
Înţeleptul înfruntă soarta, prostul doar se plânge-ntruna. (Shota Rustaveli)
Învierea se pregăteşte, nu doar se aşteaptă. (Părintele Constantin Galeriu)
La bine nu poţi respira de prieteni, la greu rămâi doar cu Dumnezeu! (Vladimir Ghika)
Laşul ameninţă doar dacă se simte protejat. (Johann Wolfgang von Goethe)
Lăsaţi-L pe Cristos să vă găsească…. Să vă fie frică doar de nepăsare şi laşitate. (Papa Ioan Paul-II)
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Legea nu înseamnă dreptate. Legea este un mecanism cu multe imperfecţiuni. Dacă apeşi butoanele corecte
şi mai ai şi noroc s-ar putea să apară dreptatea. Legea s-a dorit a fi un doar un mecanism.
(Raymond Chandler)
Legile naturii sunt doar gândurile matematice ale lui Dumnezeu. (Euclid)
Lucrurile mai presus de fire pot fi înţelese doar prin puterea credinţei. (Sfântul Ioan Damaschin)
Minciuna se naşte din vorbă multă şi din glumă prostescă. Dar acesta este doar un singur aspect al minciunii.
(Sfântul Ioan Scărarul)
Minţile sunt ca paraşutele. Funcţionează doar când sunt deschise. (James Dewar)
Minunile pot fi înţelese doar prin puterea credinţei. (Sfinţii Părinţi)
Natura este o staţie de radio nelimitată, prin care Dumnezeu ne vorbeşte tot timpul, doar să alegem postul.
(George Washington Carver)
Ne place doar lupta, nu şi victoria. (Blaise Pascal)
Nici vrăjmaşul nu lucrează fără voia şi îngăduinţa lui Dumnezeu, ci doar atât cât ne este de folos. 2.3
Norocul nu dă nimic, el doar împrumută pentru un timp. (Jean de la Bruyère)
Nu începe o duşmănie cu el care e mai puternic decât tine! Găseşte-ţi liniştea doar atunci când ai învins pe cel
care e duşmanul din tine. (Kabus)
Nu te teme niciodată de umbre. Ele arată doar că există lumină prin apropiere. (Gary Sinise)
O mare milostenie este rugăciunea pentru alţii, nu doar pentru noi. (Patriarhul Daniel)
O rugăciune făcută fără atenţie, înşirând doar cuvinte goale, e o batjocură la adresa lui Dumnezeu
(Părintele Petroniu Tănase de la schitul Prodromul din muntele Athos)
Oamenii sunt ridicoli doar atunci când vor să pară ceea ce nu sunt. (Geacomo Leopardi)
Omul este deopotrivă măreţie şi umilinţă, cer şi pământ, vremelnicie şi nemurire, moştenitor al pământului dacă priveşte pe cele de sus, dar şi moştenitor al întunericului dacă priveşte doar spre
cele de jos. (Sfântul Grigorie de Nazianz)
Omul nu este creat doar pentru a îngriji şi conduce lumea, ci şi pentru a o transfigura, pentru a o transforma
în lumină şi a o aduce ca ofrandă de mulţumire Creatorului. 6.3
Pentru cei drepţi nu există moarte, ci doar o trecere la viaţa cea veşnică. (Sfântul Atanasie cel Mare)
Pictura este doar un alt fel de a ţine un jurnal. (Pablo Picasso)
Pocăinţa pentru păcate se face toată viaţa, nu doar într-un timp anume, ci toată viaţa. Pocăinţa devine lucrătoare în momentul în care nu mai săvârşeşti păcatul. (Sfântul Vasile cel Mare)
Să nu râzi, să nu plângi, să nu urăşti, ci doar să înţelegi. (Baruch Spinoza)
Sănătatea nu este doar absenţa bolii. (Hannah Green)
Seara ea intra şi dimineaţa se ducea în a doua casă a femeilor sub supravegherea lui Şaaşgaz, eunuc al regelui,
păzitorul concubinelor, şi nu mai intra după aceea la rege decât doar dacă ar fi voit-o regele şi ar fi fost
chemată anume. (Estera 2.14)
Smerenia devine virtute când îndreaptă slăbiciunile, nu când doar le afirmă şi le cocoloşeşte. 7.1
Spuneţi aceasta în casa lui Iacov, vestiţi-o în Iuda şi ziceţi: Ascultaţi acestea, popor nebun şi fără inimă! Ei au
ochi şi nu văd, urechi au, dar nu aud. Au doar nu vă temeţi de Mine, zice Domnul, şi nu tremuraţi înaintea
Mea? Eu am pus nisipul hotar împrejurul mării şi hotar veşnic, peste care nu se va trece. Deşi valurile ei
se înfurie, nu pot să-l biruiască şi, deşi ele se aruncă, nu pot să-l treacă. (Ieremia 5.20-22)
Suferinţa îl face mai puternic doar pe cel puternic, iar pe cel slab îl face şi mai slab. (Lion Feuchtwanger)
Şi văzând de departe un smochin care avea frunze, a mers acolo, doar va găsi ceva în el; şi, ajungând la smochin, n-a găsit nimic decât frunze. Căci nu era timpul smochinelor. (Marcu 11.13)
Şovăiala nu e bună în nimic, ci doar în mânie. (Publilius Syrus)
Ştiinţa nu este doar compatibilă cu spiritualitatea; ea este sursa profundă a spiritualităţii. (Carl Sagan)
Tace cu adevărat doar cine ştie vorbi. (Jean-Paul Sartre)
Un slujitor al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând faţă cu toţi, destoinic să dea învăţătură, îngăduitor, certând cu blândeţe pe cei ce stau împotrivă, ca doar le va da Dumnezeu pocăinţă spre cunoaşterea
adevărului, şi ei să scape din cursa diavolului, de care sunt prinşi, pentru a-i face voia.
(II Timotei 2.24-26)
Vârsta este doar experienţă, iar unii dintre noi au mai multă experienţă decât alţii. (Mickey Rooney)
Viaţa este doar o clipă şi moartea la fel. (Friedrich von Schiller)
Vinul este inocent, doar beţivul este vinovat. (Proverb francez)
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Viziunea fără acţiune este doar un vis. Acţiunea fără viziune este doar timp pierdut. Viziunea însoţită cu acţiunea poate schimba lumea. (Joel Barker)
Vocea interioară se va auzi doar dacă eşti tăcut. (Yoga Swami)
Doctorul/ Adu-ţi la lumină inconştientul, altfel îţi va conduce el viaţa, şi tu îi vei spune destin. (Carl Gustav Jung,
medic psihiatru şi psiholog elveţian)
Alexandru Macedon a avut trei dorinţe înainte de moarte: Să fie purtat spre mormânt de către medicii
eminenţi ai vremii sale, pentru a arăta cât de neputincioşi suntem în faţa morţii. A doua dorinţă era să
arunce bani şi pietre scumpe pe marginea ultimului său drum, semn că tot ceea ce agonisim rămâne
pe pământ. Iar ultima dorinţă, probabil se ştie mai bine decât celelalte, a fost ca mâinile sale să atârne în afara sicriului, pentru că murim cum ne-am născut.
Arta medicinii constă în a amuza pacientul în timp ce natura vindecă boala. (Voltaire)
Arta medicinei nu poate fi moştenită şi nici nu pote fi copiată din cărţi. (Paracelsus, alchimist, medic,
astrolog şi filosof elveţian)
Atenţia umanităţii trebuie să treacă de la maşini şi lumea fizică la corpul şi spiritul omenesc, la acele procese fiziologice şi spirituale, fără de care Universul lui Newton şi Einstein nu ar exista. (Alexis Carrel,
medic chirurg şi biolog francez)
Atunci Iosif, căzând pe faţa tatălui său, l-a plâns şi l-a sărutat. Apoi a poruncit Iosif doctorilor, slujitori
ai săi, să îmbălsămeze pe tatăl său şi doctorii au îmbălsămat pe Israel. După ce s-au împlinit patruzeci
de zile, că atâtea zile trebuie pentru îmbălsămare, l-au plâns Egiptenii şaptezeci de zile.
(Facerea 50.1-3)
Ceea ce ştiţi voi, ştiu şi eu şi nu sunt deloc mai prejos decât voi. Dar eu vreau să vorbesc cu Cel Atotputernic, vreau să-mi apăr pricina înaintea lui Dumnezeu. Căci voi sunteţi nişte născocitori ai minciunii,
sunteţi cu toţii nişte doctori neputincioşi! (Iov 13.2-4)
Cei mai buni medici din lume sunt: dr. Dietă, dr. Linişte şi dr. Veselie. (Jonathan Swift)
Cei trei doctori de pe insulă, cei mai renumiţi, au venit să mă vadă. Unul a mirosit ce am scuipat eu, al doilea a pipăit cu mâna ce am scuipat şi al treilea m-a ascultat în timp ce scuipam. Primul a spus că sunt
mort, al doilea că sunt pe moarte, al treilea că o să mor. (Frederic Chopin)
Cel mai bun doctor oferă întotdeauna cât mai puţine medicamente. (Benjamin Franklin)
Cine nu ţine postul Bisericii, ajunge să ţină postul doctorului. (Sfântul Vasile cel Mare, medic de profesie)
Cinsteşte pe doctor cu cinstea ce i se cuvine, că şi pe el l-a făcut Domnul. Că de la Cel Preaînalt este leacul şi de la rege va lua dar. Ştiinţa doctorului va înălţa capul lui şi înaintea celor mari va fi minunat.
(Ecclesiasticul 38.1-3)
Coborârea Fiului lui Dumnezeu este singurul leac al bolii noastre. Prin iconomie, singurul doctor înţelept al
sufletelor noastre, primind în Sine pătimirile noastre, a vindecat boala tuturor. (Leonţiu de Bizanţ, unul
dintre marii scriitori bisericeşti)
Cunoaşterea de sine este pe cât de temută, pe atât de necesară. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi
psiholog elveţian)
Domnul, doctorul sufletelor noastre. 5.19
Dragostea îi vindecă pe oameni, atât pe cei care o dăruiesc, cât şi pe cei care o primesc.
(Psihiatrul american, doctorul Karl Manninger)
Dumnezeu este ocrotitorul cel bun al răbdării noastre. Dacă ai lăsat pe seama Lui nedreptatea altora, El
este răzbunător, pentru daune - despăgubitor, pentru durere – medic, pentru moarte - dătător de
viaţă. Cât de mult poate răbdarea să-L aibă pe Dumnezeu datornic. (Tertulian)
Dumnezeu nu comunică la nivel de superficial cu omul, ci la nivelul adâncului, la rădăcină. Ori boala, oricare ar fi ea, nu distruge adâncul. (Episcopul ortodox Antonie Blum din Londra; formaţia lui de bază:
medic.)
Fiul meu, ia aminte la graiurile mele; la poveţele mele pleacă-ţi urechea ta! Nu le scăpa din ochi, păstreazăle înlăuntrul inimii tale, căci ele sunt viaţă pentru cei ce le pun în faptă şi doctorie pentru tot trupul
omenesc. (Solomon 4.20-22)
Dumnezeu, Tatăl nostru, ne-a dat viaţa şi arta vindecării pentru a proteja şi a o menţine. (Paracelsus,
alchimist, medic, astrolog şi filosof elveţian)
Filosofia este medicina sufletului. (Cicero)
Imaginaţia poate să producă boli în om – şi poate să le şi vindece. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog
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şi filosof elveţian)
Invidia şi orgoliul dezbină de la cei mici la cei mari. (Alexis Carrel, medic chirurg şi biolog francez)
În anul al treizeci şi nouălea al domniei sale s-a îmbolnăvit Asa de picioare şi boala lui s-a întins până la
părţile cele mai de sus ale corpului; dar el nici la boala sa n-a căutat pe Domnul, ci pe doctori.
(Paralipomena 16.12)
Lupta contra egoismului cere o metodă mai savantă decât lupta contra tifosului sau holerei.
(Alexis Carrel, medic chirurg şi biolog francez)
Medicina este arta vindecării, care teoretic nu are nicio limită. (Petre Ţuţea)
Medicul îngrijeşte, natura vindecă. (Hipocrate)
Medicul uman salvează omul, pe când medicul veterinar salvează omenirea. (Louis Pasteur)
Numai valorile sufleteşti ne procură bucuria. (Alexis Carrel, medic chirurg şi biolog francez)
Pentru a fi desăvârşite, arta şi meşteşugul medicinii trebuie să izvorască din dragoste. (Paracelsus,
alchimist, medic, astrolog şi filosof elveţian)
Pentru ce se trufeşte cel ce este pământ şi cenuşă, când în viaţă el le leapădă mereu dinăuntrul său? Boala
îndelungată o taie doctorul şi împăratul astăzi este şi mâine va muri. Că murind, omul va moşteni şerpi
şi fiare şi viermi. (Ecclesiasticul 10.9, 10)
Pentru vindecarea deprimării, Ziditorul tuturor şi Doctorul sufletelor, Dumnezeu, singurul care cunoaşte
bine rănile sufletului ne îndeamnă nu să rupem legăturile cu oamenii, ci să tăiem relele găsite în interior.
Deprimarea se vindecă prin cercetarea oamenilor evlavioşi. (Sfântul Ioan Casian)
Postul este doctorul sufletelor noastre, îl face pe fiecare să ia aminte la sine însuşi şi-l învaţă să-şi amintească de toate lipsurile vieţii sale. (Sfântul Simeon Noul Teolog)
Postul doctorului. 6.9
Psihicul are două părţi: conştientul şi inconştientul. Sinele este centrul inconştientului; Eul este centrul conştientului. Cu aducerea inconştientului în conştient, Sinele este mărit, iar Eul redus. Reducerea Eului
este un lucru bun, deoarece mai puţine dorinţe sunt create şi activate, permiţând seninătatea.
(Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)
Rugăciunea este doctorie. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Secerişul a trecut, vara este pe sfârşite şi noi tot nu suntem izbăviţi: De durerea fiicei poporului meu sunt
îndurerat, umblu posomorât şi groaza m-a cuprins. Au doară nu mai este balsam în Galaad? Au doară
nu mai este acolo doctor? De ce dar nu se vindecă fiica poporului Meu? (Ieremia 8.20-22)
Şi auzind El, a zis: Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. (Matei 9.12)
Şi doctorului dă-i loc că şi pe el l-a făcut Domnul şi să nu se depărteze de la tine, că şi de el ai trebuinţă.
Că este vreme când şi în mâinile lui este miros de bună mireasmă. Că şi el se va ruga Domnului, ca să
dea odihnă şi sănătate spre viaţă. Cel care păcătuieşte împotriva Ziditorului său, să cadă în mâinile
doctorului. (Ecclesiasticul 38.12-15)
Şi El a început a zice către ei: Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta în urechile voastre. Şi toţi Îl încuviinţau
şi se mirau de cuvintele harului care ieşeau din gura Lui şi ziceau: Nu este, oare, Acesta fiul lui Iosif? Şi
El le-a zis: Cu adevărat Îmi veţi spune această pildă: Doctore, vindecă-te pe tine însuţi! Câte am auzit
că s-au făcut în Capernaum, fă şi aici în patria Ta. Şi le-a zis: Adevărat zic vouă că nici un prooroc nu
este bine primit în patria sa. (Luca 4.21-24)
Şi o femeie, care de doisprezece ani avea scurgere de sânge şi cheltuise cu doctorii toată averea ei, şi de
nici unul nu putuse să fie vindecată, apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui şi îndată
s-a oprit curgerea sângelui ei. (Luca 8.43, 44)
Tu, doctore, nu te mulţumeşti cu suprafeţele, cauţi esenţele. (Goethe, în Faust, citat de părintele
Constantin Galeriu)
Vă îmbrăţişează Luca, doctorul cel iubit, şi Dima. (I Tesaloniceni 4.14)
Domeniul/ Cu o memorie omenească se pot face lucruri uimitoare, dacă o îndrepţi către un singur domeniu de activitate. (Mark Twain)
Există undeva, în domeniul înalt al geometriei, un loc luminos unde se întâlneşte cu poezia. (Poetul Ion
Barbu)
Extraordinarele progrese realizate în domeniul comunicaţiilor reprezintă o serioasă ameninţare la adresa
vieţii private. (Earl Warren)
Mozart – geniul său excepţional îl situează mai presus de orice maestru în toate domeniile artei.
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(Richard Wagner)
Nu există un domeniu al matematicii, oricât de abstract ar fi el, care să nu se dovedească cândva aplicabil la fenomenele lumii reale. (N. I. Lobacevski)
Dominarea/ Cel ce îşi domină nervii, domină cel mai rău duşman. (Confucius)
Curajul este rezistenţa în faţa fricii, meşteşugul de a domina frica, şi nu absenţa fricii. (Mark Twain)
E de datoria noastră să punem capăt dominaţiei politice a unei minorităţi care schilodeşte instituţiile
economice şi sociale ale tării noastre, umilind şi sărăcind pe toată lumea. (Martin Luther King)
În timp ce lumea secularizată de azi nu se mai roagă lui Dumnezeu, ci este dominată de un spirit de nemulţumire, euharistia bisericii, ca taină a recunoştinţei faţă de Dumnezeu, Creatorul şi Mântuitorul lumii, ne oferă pace sfântă şi bucurie profundă, izvorâte din rugăciune smerită şi fierbinte. Din păcate,
omul secularizat a pierdut pacea şi bucuria sufletului, tocmai pentru că a pierdut practica rugăciunii,
ca respiraţie a sufletului în prezenţa harică a iubirii milostive a lui Dumnezeu. (Patriarhul Daniel)
La tinereţe domină intuiţia, la bătrâneţe cugetarea; de aceea, la tinereţe omul este mai mult poet, iar la
bătrâneţe mai mult filosof. (Arthur Schopenhauer)
Limba este putere, viaţă şi instrument al culturii, instrument de dominare şi eliberare. (Angela Carter)
Orice societate bazată pe dominare susţine violenţa. (Bell Hooks)
Prin egoism şi tendinţa de dominare, omul e lup pentru om; prin virtute şi luminarea harului, omul e
Hristos pentru om. (Valeriu Gafencu)
Trupul se află între stricăciune şi nestricăciune, dar el nu este nici stricăciune, nici nestricăciune. Atunci
când a fost dominat prin intermediul plăcerilor de stricăciune, el, care era făptura nestricăciunii, a înclinat către ţărâna pământului. Ca urmare, a fost dat morţii de către Dumnezeu pentru a fi cuminţit,
dar n-a fost părăsit, nici lăsat pradă stricăciunii. (Metodiu de Olimp, scriitor bisericesc
din secolul al treilea)
Domnul a împărăţit, întru podoabă S-a îmbrăcat; îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere şi S-a încins, pentru că a întărit
lumea care nu se va clinti. Gata este scaunul Tău de atunci, din veac eşti Tu. (Psalmi 92.1-3)
Domnul este ajutorul meu şi eu voi privi cu bucurie pe vrăjmaşii mei. (Psalmi 117.7)
Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul. (Psalmi 117.6)
Domnul este ajutorul şi apărătorul meu, în El a nădăjduit inima mea şi mi-a ajutat. (Psalmi 27.9)
Domnul este apărătorul vieţii mele; de cine mă voi înfricoşa? (Psalmi 26.2)
Domnul este de-a dreapta Ta; sfărâmat-a în ziua mâniei Sale împăraţi. (Psalmi 109.5)
Domnul este drept în mijlocul ei şi nu face nici o strâmbătate; în fiecare dimineaţă El dă la lumină dreptatea;
El nu lipseşte niciodată şi nici nu cunoaşte nedreptatea. (Sofonie 3.5)
Domnul este Duh, şi unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. (II Corinteni 3.17)
Domnul este Dumnezeu al dreptăţii; fericiţi sunt cei care nădăjduiesc în El! (Isaia 30.18)
Domnul este Dumnezeu şi nu este altul afară de El! (III Regi 8.60)
Domnul este în locaşul cel sfânt al Său, Domnul în cer are scaunul Său. Ochii Lui spre sărac privesc, genele
Lui cercetează pe fiii oamenilor. (Psalmi 10.4)
Domnul este îndelung-răbdător şi multmilostiv, dar nepedepsit nimic nu lasă. În vifor şi în furtună Îşi face loc,
norii sunt pulberea de sub picioarele Lui. (Naum 1.3)
Domnul este întărirea celor ce se tem de El, aşezământul Lui îl va arăta lor. (Psalmi 24.15)
Domnul este întărirea poporului Său şi apărător mântuirilor unsului Său. (Psalmi 27.11)
Domnul este judecător şi nu este la El părtinire. (Ecclesiasticul 35.13)
Domnul este Judecătorul nostru, Domnul este Căpetenia noastră, Domnul este Împăratul nostru,
El ne va izbăvi! (Isaia 33.22)
Domnul este luminarea mea şi mântuirea mea; de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieţii mele; de
cine mă voi înfricoşa? (Psalmi 26.1, 2)
Domnul este mare, El locuieşte în înălţime; Sionul este plin de judecată şi de dreptate. (Isaia 33.5)
Domnul este nădejdea ta şi va feri piciorul tău de cursă. (Solomon 3.26)
Domnul este partea moştenirii mele şi a paharului meu. Tu eşti Cel care îmi aşezi mie iarăşi moştenirea mea.
(Psalmi 15.5)
Domnul este Preaînalt, înfricoşător, Împărat mare peste tot pământul. (Psalmi 46.2)
Domnul este răsplătitor şi cu şapte părţi îţi va răsplăti. (Ecclesiasticul 35.11)
Domnul ia parte la suferinţa fiecăruia dintre noi. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
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Domnul iubeşte atât de mult pe om, încât îi dă darurile Duhului Sfânt. (Cuviosul Siliuan Atonitul)
Domnul se descoperă celor care au urât lumea, iar celor ce caută să placă oamenilor le pregăteşte ruşine.
(Părintele Savatie Baştovoi)
Domnul vede inima mea. 11.4
Domnul, doctorul sufletelor noastre. 5.19
Domnul/ A zis acestea, şi după aceea le-a spus: Lazăr, prietenul nostru, a adormit; Mă duc să-l trezesc. Deci I-au zis
ucenicii: Doamne, dacă a adormit, se va face bine. Iar Iisus vorbise despre moartea lui, iar ei credeau
că vorbeşte despre somn ca odihnă. Deci atunci Iisus le-a spus lor pe faţă: Lazăr a murit. Şi Mă
bucur pentru voi, ca să credeţi că n-am fost acolo. Dar să mergem la el. (Ioan 11.11-15)
Adu-ţi aminte de cele trecute, nădăjduieşte în Domnul pentru cele viitoare, foloseşte spre bine cele
prezente. (Mitropolitul Filaret)
Ajută-ne, Doamne, să ne întoarcem spre Tine, înainte de a ne întoarce în mormânt.
(Din rugăciunile de la Rusalii)
Aproape este Domnul de cei umiliţi la inimă şi pe cei smeriţi cu duhul îi va mântui. (Psalmi 33.17)
Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Cain: "Unde este Abel, fratele tău?" Iar el a răspuns: "Nu ştiu! Au
doară eu sunt păzitorul fratelui meu?" Şi a zis Domnul: "Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă către Mine din pământ. Şi acum eşti blestemat de pământul care şi-a deschis gura sa, ca să primească sângele fratelui tău din mâna ta. (Facerea 4.9-11)
Atunci Satan a plecat dinaintea Domnului şi a lovit pe Iov cu lepră, din tălpile picioarelor până în creştetul
capului. Şi a luat Iov un ciob ca să se scarpine şi şedea pe gunoi, afară din oraş. Atunci nevasta lui a zis
către el: "Te ţii mereu în statornicia ta? Blesteamă pe Dumnezeu şi mori! Dar Iov i-a răspuns: "Vorbeşti
cum ar vorbi una din femeile nebune! Ce? Dacă am primit de la Dumnezeu cele bune, nu vom primi
oare şi pe cele rele?" Şi în toate acestea, Iov n-a păcătuit de loc cu buzele sale. (Iov 2.7-10)
Atunci tot poporul, răspunzând într-un glas, a zis: "Toate câte a zis Domnul vom face şi vom fi ascultători!"
Şi a dus Moise cuvintele poporului la Domnul. Iar Domnul a zis către Moise: "Iată voi veni la tine în
stâlp de nor des, ca să audă poporul că Eu grăiesc cu tine, şi să te creadă pururea". Iar Moise a spus
Domnului cuvintele poporului. Zis-a Domnul către Moise: "Pogoară-te de grăieşte poporului să se ţină curat astăzi şi mâine, şi să-şi spele hainele, ca să fie gata pentru poimâine, căci poimâine Se va pogorî Domnul înaintea ochilor a tot poporul pe Muntele Sinai. Să-i tragi poporului hotar împrejurul muntelui şi să-i spui: Păziţi-vă de a vă sui în munte şi de a vă atinge de ceva din el, că tot cel ce se va atinge
de munte va muri. (Ieşirea 19.8-12)
Atunci un nor a acoperit cortul adunării şi locaşul s-a umplut de slava Domnului; şi Moise n-a putut să
intre în cortul adunării, pentru că-l cuprinsese pe acesta norul şi slava Domnului umpluse locaşul. În
tot timpul călătoriei fiilor lui Israel, când se ridica norul de pe cort, atunci plecau la drum, iar de nu
se ridica norul, nici ei nu plecau la drum până nu se ridica; pentru că în tot timpul călătoriei, ziua stătea peste cort norul Domnului, iar noaptea se afla peste el foc, înaintea ochilor întregii case a lui
Israel. (Ieşirea 40.34-38)
Aţi auzit de răbdarea lui Iov şi aţi văzut sfârşitul hărăzit lui de Domnul; că mult-milostiv este Domnul
şi îndurător. (Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iacob 5.11)
Au doară Eu numai de aproape sunt Dumnezeu, zice Domnul, iar de departe nu mai sunt Dumnezeu?
(Ieremia 23.23)
Beţia nu-L primeşte pe Domnul. 2.9
Bogaţii au sărăcit şi au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul, nu se vor lipsi de tot binele.
(Psalmi 33.10)
Care faptă este mai mare decât toate celelalte? Şi a zis: socotesc că precum mândria este mai mare decât
toate patimile, încât a putut să surpe pe unii din cer, aşa şi smerita-cugetare este mai mare decât toate
faptele bune, pentru că poate să scoată pe om din însăşi adâncuri, măcar de ar fi păcătos ca un drac.
Pentru aceea şi Domnul mai întâi de toţi fericeşte pe cei săraci cu duhul. (Avva Longhin)
Că în foc se lămureşte aurul, iar oamenii cei plăcuţi Domnului, în cuptorul smereniei. (Ecclesiasticul 2.5)
Că lesne este înaintea Domnului, în ziua sfârşitului, să dea omului după căile lui. (Ecclesiasticul 11.28)
Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele maicii mele. (Psalmi 138.13)
Căci cunoaştem pe Cel ce a zis: "A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti". Şi iarăşi: "Domnul va judeca pe
poporul Său". Înfricoşător lucru este să cădem în mâinile Dumnezeului celui viu. (Evrei 10.30, 31)
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Căci eu de la Domnul am primit ceea ce v-am dat şi vouă: Că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâine, şi, mulţumind, a frânt şi a zis: Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi. Aceasta să faceţi spre pomenirea Mea. Asemenea şi paharul după Cină, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă întru sângele Meu. Aceasta să faceţi ori de câte ori veţi bea, spre pomenirea Mea.
(I Corinteni 11.23-25)
Când a întors Domnul robia Sionului ne-am umplut de mângâiere. Atunci s-a umplut de bucurie gura noastră şi limba noastră de veselie; atunci se zicea între neamuri: "Mari lucruri a făcut Domnul cu ei!"
(Psalmi 125.1, 2)
Când omul se roagă înseamnă că este liber. Când nu se mai roagă înseamnă că ceva îl ţine sub o stăpânire nevăzută. De aceea se spune: “Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta.” Numai când
iubeşte pe Dumnezeu şi pe semeni, omul este cu adevărat liber. Când urăşte pe semeni şi când uită pe
Dumnezeu este înrobit, este limitat, este înrobit într-o stare de egoism, de singurătate. De aceea, o mulţime de oameni care nu se mai roagă, suportă cu greu suferinţa, suportă cu greu boala şi mulţi dintre ei,
din deznădejde, se sinucid. Sunt studii ştiinţifice care arată că omul credincios trece mai uşor prin greutăţile vieţii decât cel necredincios. (Patriarhul Daniel)
Când stai în faţa Domnului, eşti mai presus de lumea aceasta. 11.10
Când vă rugaţi, închideţi uşa cămării voastre şi rugaţi-vă în duh şi în adevăr. 2.13
Cât este de mare milostivirea Domnului şi mila spre cei care se întorc la El! (Ecclesiasticul 17.24)
Cât valorează un suflet, nu valorează lumea întreagă. 2.12
Ce se va întâmpla cu omul, când Dumnezeu îşi va întoarce pivirea Sa dreaptă asupra sufletului său şi nu va
găsi nimic bun întrânsul? Aduceţi-vă aminte ce-a păţit smochinul în care Domnul nu a găsit
niciun fel de rod. (Sfântul Tihon din Zadonsk)
Ceartă, Doamne, duhurile cele necurate şi alungă-le de la faţa mea, a nepriceputului. (Sfinţii Părinţi)
Cel bun dobândeşte har de la Domnul, iar pe omul viclean îl osândeşte Domnul. (Solomon 12.2)
Cel ce umblă întru dreptate se teme de Domnul, iar cel ce umblă pe căi strâmbe Îl dispreţuieşte.
(Solomon 14.2)
Celor ce sunt necăsătoriţi şi văduvelor le spun: Bine este pentru ei să rămână ca şi mine. Dacă însă nu pot
să se înfrâneze, să se căsătorească. Fiindcă mai bine este să se căsătorească, decât să ardă. Iar
celor ce sunt căsătoriţi, le poruncesc, nu eu, ci Domnul: Femeia să nu se despartă de bărbat!
(I Corinteni 7.8-10)
Certând m-a certat Domnul, dar morţii nu m-a dat. 5.18, Psalmi 117.18
Cine nu gândeşte şi nu lucrează ca Domnul, nu este printre ucenicii Lui. (Sfântul Vasile cel Mare)
Cine păzeşte poruncile Domnului, pe acela Domnul îl păzeşte de orice rău. 6.5
Conştiinţa este o carte naturală; cel ce o citeşte cu fapta, face experienţa ajutorului dumnezeiesc. Domnul
e ascuns în poruncile Sale şi cel ce-L caută pe El Îl găsesc pe măsura împlinirii lor. (Sfântul Marcu
Ascetul)
Cu cât eşti mai mare, cu atât mai mult te smereşte şi înaintea Domnului vei afla har. Că mulţi oameni mari
şi slăviţi sunt, dar tainele se descopăr celor smeriţi. Că mare este puterea Domnului şi El este
preaslăvit de cei smeriţi. (Ecclesiasticul 3.18, 19)
Cu îmbrăcămintea hainelor să nu te lauzi, nici în ziua măririi să nu te trufeşti, că minunate sunt lucrurile
Domnului şi ascunse faptele Lui între oameni. (Ecclesiasticul 11.4)
Dar un mic număr din ei voi cruţa de sabie, de ciumă şi de foamete ca să povestească popoarelor, la care
vor merge, despre toate ticăloşiile lor, şi să ştie şi ele că Eu sunt Domnul". (Iezechiel 12.16)
Dă-mi, Doamne, răbdare în războaie! (Patericul)
Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei,
plecând, au propovăduit pretutindeni şi Domnul lucra cu ei şi întărea cuvântul, prin semnele care
urmau. Amin. (Luca 16.19, 20)
Deci Iisus, când a văzut-o plângând şi pe iudeii care veniseră cu ea plângând şi ei, a suspinat cu duhul şi
S-a tulburat întru Sine. Şi a zis: Unde l-aţi pus? Zis-au Lui: Doamne, vino şi vezi. Şi a lăcrimat Iisus.
Deci ziceau iudeii: Iată cât de mult îl iubea. (Ioan 11.33-36)
Deci luaţi seama cu grijă, cum umblaţi, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca cei înţelepţi, răscumpărând vremea,
căci zilele rele sunt. Drept aceea, nu fiţi fără de minte, ci înţelegeţi care este voia Domnului.
(Efeseni 5.15-17)
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Deci plecând ele ca să cumpere, a venit mirele şi cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă şi uşa s-a închis.
Iar mai pe urmă, au sosit şi celelalte fecioare, zicând: Doamne, Doamne, deschide-ne nouă.
(Matei 25.10, 11)
Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert
nu mi-l da mie! Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei dăruieşte-l mie, robului
Tău. Aşa, Doamne Împărate, dăruieşte-mi ca să văd geşelile mele şi să nu osândesc pe fratele meu
că binecunântat eşti în vecii vecilor! Amin. (Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul)
Doamne, ajută-mă ca rugăciunea pe care o fac să se împlinească după voia Ta cea sfântă. 9.4
Doamne, ajută-mă ca, aşa cum am iubit păcatul, să Te iubesc pe Tine. (Fericitul Augustin)
Doamne, cu ce-am greşit? 7.14
Doamne, dacă îţi cer uneori o dovadă sensibilă a harulu Tău, n-o fac pentru a fi mai sigur de Tine, ci pentru a fi mai sigur de mine. (Vladimir Ghika)
Doamne, Dumnezeul meu, păzeşte-mă de limba mea! (Sfântul Sisoe cel Mare)
Doamne, fă cu mine ceea ce am făcut eu altuia. 6.11
Doamne, facă-se voia Ta în viaţa mea. 9.4
Doamne, fă-mă robul Tău, ca să devin cu adevărat liber. (Fericitul Augustin)
Doamne, iartă-mă, aşa cum iert şi eu. 12.16
Doamne, Iisuse Hristoase, pentru Tine am lăsat toate şi pe Tine Te-am căutat toată viaţa. Trimite pe îngerul Tău cel blând să primească sufletul meu. (Sfânta Cuvioasa Parascheva de la Iaşi)
Doamne, trimite-mi trăznet, căci fiind sănătos nu Te ascult. (Patericul)
Doamne, voiesc să voiesc voia Ta! (Fericitul Ieronim)
Duhovnicul îi pregăteşte pe fiii săi spirituali pentru întâlnirea cu Domnul Hristos Euharistic, şi-i pregăteşte,
determinându-i la o sinceră şi eficientă pocăinţă. (Părintele Andrei Scrima)
El a zis: Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie: "Îndreptaţi calea Domnului", precum a zis Isaia proorocul.
(Ioan 1.23)
Eu nu pot cinsti pe zeii voştri surzi şi muţi, închipuiţi prin metale, piatră sau marmură şi cinstesc pe Domnul
meu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Care este Adevăratul şi Atotputernicul Dumnezeu.
(Sfântul Mucenic Donat diaconul, torturat şi decapitat, anul 307)
Făptuirea dreptăţii şi a judecăţii este mai de preţ pentru Domnul decât jertfa sângeroasă. (Solomon 21.3)
Femeia a zis către El: Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot.
(Ioan 4.15)
Femeia I-a zis: Doamne, nici găleată nu ai, şi fântâna e adâncă; de unde, dar, ai apa cea vie? Nu cumva
eşti Tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat această fântână şi el însuşi a băut din ea
şi fiii lui şi turmele lui? (Ioan 4.11, 12)
Feriţi-vă de iubirea de argint şi îndestulaţi-vă cu cele ce aveţi, căci însuşi Dumnezeu a zis: "Nu te voi lăsa,
nici nu te voi părăsi". Pentru aceea, având bună îndrăzneală, să zicem: "Domnul este într-ajutorul meu;
nu mă voi teme! Ce-mi va face mie omul?". (Iacob 13.5, 6)
Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine.
Atunci drepţii Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit?
Sau însetat şi Ţi-am dat să bei? (Matei 25.36, 37)
Greşalele drepţilor sunt împrejurul buzelor, iar ale păcătoşilor izvorăsc din tot trupul. Pentru aceea cântă
David: “Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele, şi: zis-am,
păzi-voi căile Tale, ca să nu greşesc cu limba mea!” (Sfântul Epifanie, episcopul Ciprului)
Iar el, răspunzând, a zis: Doamne, lasă-l şi anul acesta, până ce îl voi săpa împrejur şi voi pune gunoi.
Poate va face rod în viitor; iar de nu, îl vei tăia. (Luca 13.8, 9)
Iar Ilie a zis: "Cu râvnă am râvnit pentru Domnul Dumnezeul Savaot, căci fiii lui Israel au părăsit legământul Tău, au dărâmat jertfelnicele Tale şi pe proorocii Tăi i-au ucis cu sabia, rămânând numai eu
singur, dar caută să ia şi sufletul meu!" A zis Domnul: "Ieşi şi stai pe munte înaintea feţei Domnului!
Că iată Domnul va trece; şi înaintea Lui va fi vijelie năprasnică ce va despica munţii şi va sfărâma
stâncile, dar Domnul nu va fi în vijelie. După vijelie va fi cutremur, dar Domnul nu va fi în cutremur;
după cutremur va fi foc, dar nici în foc nu va fi Domnul. Iar după foc va fi adiere de vânt lin şi
acolo va fi Domnul". (III Regi 19.10-12)
Iar noi toţi, privind ca în oglindă, cu faţa descoperită, slava Domnului, ne prefacem în acelaşi chip din
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slavă în slavă, ca de la Duhul Domnului. (II Corinteni 3.18)
Iar Petru, răspunzând, a zis: Doamne, dacă eşti Tu, porunceşte să vin la Tine pe apă. (Matei 14.28)
Iar poruncile, ca nişte jaloane, ne ajută să nu rătăcim într-o parte sau într-alta, ci să facem din sufletele
noastre o iesle curată în care să Se nască Domnul Iisus Hristos. (Mitropolitul Andrei)
Iar Saul - care se numeşte şi Pavel - plin fiind de Duh Sfânt, a privit ţintă la el, şi a zis: O, tu cel plin de toată viclenia şi de toată înşelăciunea, fiule al diavolului, vrăjmaşule a toată dreptatea, nu vei înceta de a
strâmba căile Domnului cele drepte? Şi acum, iată mâna Domnului este asupra ta şi vei fi orb, nevăzând soarele până la o vreme. Şi îndată a căzut peste el pâclă şi întuneric şi, dibuind împrejur, căuta
cine să-l ducă de mână. (Faptele Apostolilor 13.9-11)
Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchii lui Iisus, zicând: Ieşi de la mine, Doamne, că sunt om
păcătos. Căci spaima îl cuprinsese pe el şi pe toţi cei ce erau cu el, pentru pescuitul
peştilor pe care îi prinseseră. (Luca 5.8, 9)
Iar ziua Domnului va veni ca un fur, când cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile, arzând, se vor desface,
şi pământul şi lucrurile de pe el se vor mistui. (II Petru 3.10)
Iartă-ne, Doamne, precum şi noi iertăm. 10.4
"În anul al şaptelea vei face iertare. Iertarea însă va fi aceasta: tot împrumutătorul, care dă împrumut aproapelui său, să ierte datoria şi să n-o mai ceară de la aproapele său sau de la fratele său, că s-a vestit
iertarea în cinstea Domnului Dumnezeului tău. De la cel de alt neam să ceri datoria; iar ce vei avea
la fratele tău, să-i ierţi. (Deutoronomul 15.1-3)
În anul morţii regelui Ozia, am văzut pe Domnul stând pe un scaun înalt şi măreţ şi poalele hainelor Lui umpleau templul. Serafimi stăteau înaintea Lui, fiecare având câte şase aripi: cu două îşi acopereau feţele,
cu două picioarele, iar cu două zburau şi strigau unul către altul, zicând: "Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul
Savaot, plin este tot pământul de slava Lui!" Din pricina acestor strigăte, porţile se zguduiau din ţâţânele
lor, iar templul s-a umplut de fum. (Isaia 6.1-4)
În aşa fel că lanţurile mele, pentru Hristos, au ajuns cunoscute în tot pretoriul şi tuturor celorlalţi; şi cei mai
mulţi dintre fraţii întru Domnul, îmbărbătaţi prin lanţurile mele, au mai multă îndrăzneală să propovăduiască fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. (Filipeni 1.13, 14)
În zadar vă sculaţi dis-de-dimineaţă, în zadar vă culcaţi târziu, voi care mâncaţi pâinea durerii, dacă nu
v-ar da Domnul somn, iubiţi ai Săi. (Psalmi 126.2)
În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustia Iudeii, spunând: Pocăiţi-vă că s-a apropiat împărăţia cerurilor. El este acela despre care a zis proorocul Isaia: "Glasul celui ce strigă în
pustie: Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui". (Matei 3.1-3)
Începutul înţelepciunii duhovniceşti este frica de Domnul. 4.4
Însă cei drepţi vor fi vii în veacul veacului şi răsplata lor este la Domnul şi Cel Atotputernic are grijă de ei.
(Cartea înţelepciunii lui Solomon 5.15)
Întoarce-te la Domnul şi părăseşte păcatele, roagă-te înaintea feţei Lui şi împuţinează sminteala ta.
(Ecclesisticul 17.20)
Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul
dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz
sufletul meu. (Psalmi 142.10, 11)
Învăţătorule, care poruncă este mai mare în Lege? El i-a răspuns: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu
toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. Aceasta este marea şi întâia poruncă. Iar a doua,
la fel ca aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. (Matei 22.36-39)
Lepădarea ta de credinţă te va pedepsi şi răutatea ta te va mustra. Înţelege şi vezi cât e de rău şi de amar
de a părăsi pe Domnul Dumnezeul tău şi de a nu mai avea nici o teamă de Mine, zice Domnul
Dumnezeul puterilor. (Ieremia 2.19)
Milostiv şi drept este Domnul, şi dreptatea Lui rămâne în veac. 9.21
Moartea Domnului s-a făcut moarte morţii. 4.11
Naşterea după trup a Domnului Iisus Hristos pregăteşte naşterea după Duh a oamenilor. (Patriarhul Daniel)
O, Doamne, Tu ierţi pe cei care Te răstignesc şi răstigneşti pe cei care Te iubesc. (Scriitorul Leon Bloy)
Oare ce poate însemna pătimirea mea, pe lângă ceea ce ai pătimit Tu, Doamne, pentru noi toţi?
(Sfântul Cuviosul Paisie de la Neamţ)
Ochiul Meu nu te va cruţa, nici nu te va milui, ci-ţi voi răsplăti după căile tale, ticăloşiile tale vor fi peste
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tine şi vei cunoaşte că Eu sunt Domnul". (Iezechiel 7.4)
Oricât ai fi copleşit de treburi, fă-ţi şi mai multă vreme pentru Domnul. (Sfântul Vasile cel Mare)
Paisie, prin iubirea ta te-ai asemănat Mie. 11.4
Păzeşte-mă, Doamne, de vrăjmăşia prietenilor. (Lope de Vega)
Până la moarte luptă-te pentru adevăr, şi Domnul Dumnezeu se va lupta pentru tine. (Ecclesiasticul 4.30)
Pâinea vieţii, trupul şi sângele Domnului. 2.2
Pe cel care se bucură în Domnul, niciun necaz nu-l va scoate din bucuria lui. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Pentru ca, după cum este scris: "Cel ce se laudă în Domnul să se laude". (I Corinteni 1.31)
Prietenul credincios este leacul vieţii şi cei ce se tem de Domnul îl vor afla pe el. (Ecclesiasticul 6.16)
Prima cauză de prăbuşire a diavolului a fost trufia, prin care a meritat să fie numit şarpe, iar prăbuşirea a
doua a urmat din cauza invidiei. Între cele două prăbuşiri el încă putea să se ridice şi să vorbească cu
oamenii în tovărăşie cu ei, dar hotărârea dreaptă a Domnului l-a aruncat atât de jos, încât de aici încolo n-a mai putut să privească în sus şi nici să meargă cu statura dreaptă, ci să se târască pe pământ
umilit şi să se hrănească din lucrarea viciilor pământeşti. La început era vrăjmaş ascuns al omului, dar
Dumnezeu l-a dat pe faţă ca fiind duşman primejdios, să nu mai poată face rău omului prin prietenii
înşelătoare. (Sfântul Ioan Casian)
Prin porunci, Domnul face nepătimaşi pe cei care le împlinesc, iar prin dumnezeieştile dogme le dăruieşte
luminarea cunoştinţei. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Putem studia cât poftim, totuşi nu-L putem cunoaşte pe Domnul câtă vreme nu vom vieţui după
poruncile Lui, căci nu prin stiinţă, ci prin Duhul Sfânt se face cunoscut Domnul. 1.1
Răsplata muncii noastre pentru Domnul este mare şi ea se numeşte fericire. (Tertulian)
Ridicat-am ochii mei la munţi, de unde va veni ajutorul meu. Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut
cerul şi pământul. (Psalmi 120.1, 2)
Robul pântecelui socoteşte cu ce mâncăruri va sărbători praznicul, pe când robul Domnului, cu ce daruri
se va îmbogăţi. (Sfântul Ioan Casian)
Rugăciunea constituie o înălţare a intelectului către Dumnezeu; ea este o conversaţie a intelectului cu
Domnul. (Evagrie Ponticul)
Siliţi-vă să intraţi prin poarta cea strâmtă, că mulţi, zic vouă, vor căuta să intre şi nu vor putea. După ce se
va scula stăpânul casei şi va încuia uşa şi veţi începe să staţi afară şi să bateţi la uşă, zicând: Doamne,
deschide-ne! - şi el, răspunzând, vă va zice: Nu vă ştiu de unde sunteţi. (Luca 13.24, 25)
Slavă lui Dumnezeu că numai 17 creştini am aflat când am venit aici episcop, iar acum, când merg la
Domnul, atâţea necredincioşi rămân câţi credincioşi am aflat întâi. (Sfântul Grigorie Taumaturgul,
episcopul Neocezareei, ucenicul marelui scriitor bisericesc Origen)
Spune-mi, Doamne, trebuie să fac acest lucru, sau nu? 6.5
Sufletul omului este un sfeşnic de la Domnul; el cercetează toate cămările trupului. (Solomon 20.27)
Şi a zis Domnul către mine: "Du-te iarăşi şi iubeşte o femeie îndrăgită de un prieten, şi totuşi desfrânată,
aşa precum Domnul iubeşte pe fiii lui Israel, deşi ei se întorc spre dumnezei străini şi iubesc turtele
de struguri". (Osea 3.1)
Şi aţi uitat îndemnul care vă grăieşte ca unor fii: "Fiul meu, nu dispreţui certarea Domnului, nici nu te
descuraja, când eşti mustrat de El. (Evrei 12.5)
Şi binevestind cetăţii aceleia şi făcând ucenici mulţi, s-au înapoiat la Listra, la Iconiu şi la Antiohia, întărind
sufletele ucenicilor, îndemnându-i să stăruie în credinţă şi (arătându-le) că prin multe suferinţe trebuie
să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu. Şi hirotonindu-le preoţi în fiecare biserică, rugându-se cu postiri,
i-au încredinţat pe ei Domnului în Care crezuseră. (Faptele Apostolilor 14.21-23)
Şi de multe ori l-a aruncat şi în foc şi în apă ca să-l piardă. Dar de poţi ceva, ajută-ne, fiindu-Ţi milă de
noi. Iar Iisus i-a zis: De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede. Şi îndată strigând tatăl copilului, a zis cu lacrimi: Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele. [(Marcu 9.22-24) Într-un comentariu
la această pildă, părintele Mihai Hau spunea că: “Tatăl copilului nu era sută la sută credincios,
dar era sută la sută sincer.”]
Şi deşteptându-se din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat la el pe logodnica sa. Şi fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut,
Căruia I-a pus numele Iisus. (Matei 1.24, 25)
Şi Domnul a vorbit mai departe cu Iov şi i-a zis: "Cel ce s-a apucat la ceartă cu Cel Atotputernic se va da
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oare bătut? Cel ce judecă pe Dumnezeu va răspunde ceva?" Şi Iov a răspuns Domnului zicând: "Dacă
am fost uşuratic, ce răspuns să-ţi mai dau? Voi pune mâna mea pe gura mea. Am vorbit o dată, dar încă
o dată nu voi mai vorbi; de două ori şi nu voi lua-o iar de la început". Atunci Domnul a vorbit cu Iov, din
mijlocul furtunii şi a zis: "Încinge-ţi coapsele ca un viteaz şi te voi întreba şi Îmi vei da lămuriri. Poţi tu
cu adevărat să găseşti cusur judecăţii Mele? Şi Mă vei osândi pe Mine, ca să-ţi faci dreptate? Este braţul tău ca braţul lui Dumnezeu? Şi glasul tău este, oare, tunet, precum este glasul Lui? (Iov 40.1-9)
Şi i-a zis Iisus: Venind, îl voi vindeca. Dar sutaşul, răspunzând, I-a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub
acoperişul meu, ci numai zi cu cuvântul şi se va vindeca sluga mea. (Matei 8.7, 8)
Şi iată o femeie cananeiancă, din acele ţinuturi, ieşind striga, zicând: Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David!
Fiica mea este rău chinuită de demon. (Matei 15.22)
Şi iată s-a făcut cutremur mare, că îngerul Domnului, coborând din cer şi venind, a prăvălit piatra şi şedea
deasupra ei. Şi înfăţişarea lui era ca fulgerul şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Şi de
frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau şi s-au făcut ca morţi. (Matei 28.2-4)
Şi iată un înger al Domnului a venit deodată, iar în cameră a strălucit lumină. Şi lovind pe Petru în coastă,
îngerul l-a deşteptat, zicând: Scoală-te degrabă! Şi lanţurile i-au căzut de la mâini.
(Faptele Apostolilor 12.7)
Şi iată, Doamne, Tu le-ai cunoscut pe toate şi pe cele din urmă şi pe cele de demult; Tu m-ai zidit şi ai pus
peste mine mâna Ta. Minunată este ştiinţa Ta, mai presus de mine; este înaltă şi n-o pot ajunge.
(Psalmi 138.5, 6)
Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată
eşti tu între femei. (Luca 1.28)
Şi îndată îngerul Domnului l-a lovit, pentru că nu a dat slavă lui Dumnezeu. Şi mâncându-l viermii, a murit.
(Faptele Apostolilor 12.23)
Şi Moise a zis: "Arată-mi slava Ta! " Zis-a Domnul către Moise: "Eu voi trece pe dinaintea ta toată slava Mea, voi rosti numele lui Iahve înaintea ta şi pe cel ce va fi de miluit îl voi milui şi cine va fi vrednic
de îndurare, de acela Mă voi îndura". Apoi a adăugat: "Faţa Mea însă nu vei putea s-o vezi, că nu
poate vedea omul faţa Mea şi să trăiască". Şi iarăşi a zis Domnul: "Iată aici la Mine un loc: şezi pe
stânca aceasta; când va trece slava Mea, te voi ascunde în scobitura stâncii şi voi pune mâna Mea
peste tine până voi trece; iar când voi ridica mâna Mea, tu vei vedea spatele Meu, iar faţa Mea nu o
vei vedea!" (Ieşirea 33.18-23)
Şi pentru boală mulţumiţi Domnului. 10.2
Şi pentru ca să nu mă trufesc cu măreţia descoperirilor, datu-mi-s-a mie un ghimpe în trup, un înger al satanei, să mă bată peste obraz, ca să nu mă trufesc. Pentru aceasta de trei ori am rugat pe Domnul ca să-l
îndepărteze de la mine; şi mi-a zis: Îţi este de ajuns harul Meu, căci puterea Mea se desăvârşeşte în slăbiciune. Deci, foarte bucuros, mă voi lăuda mai ales întru slăbiciunile mele, ca să locuiască în mine puterea lui Hristos. (II Corinteni 12.7-9)
Şi ridicându-Se Iisus şi nevăzând pe nimeni decât pe femeie, i-a zis: Femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nu te-a
osândit nici unul? Iar ea a zis: Nici unul, Doamne. Şi Iisus i-a zis: Nu te osândesc nici Eu.
Mergi; de acum să nu mai păcătuieşti. (Ioan 8.10, 11)
Şi, căzând la pământ, a auzit un glas, zicându-i: Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti? Iar el a zis: Cine eşti,
Doamne? Şi Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe Care tu Îl prigoneşti. Greu îţi este să izbeşti cu piciorul în
ţepuşă. Şi el, tremurând şi înspăimântat fiind, a zis: Doamne, ce voieşti să fac? Iar Domnul i-a zis:
Ridică-te, intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci. (Faptele Apostolilor 9.4-6)
Te-a smerit, te-a pedepsit cu foamea şi te-a hrănit cu mana pe care nu o cunoşteai şi pe care nu o cunoşteau nici părinţii tăi, ca să-ţi arate că nu numai cu pâine trăieşte omul, ci că omul trăieşte şi cu
tot Cuvântul ce iese din gura Domnului. (Deutoronomul 8.3)
Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar numai Domnul este Cel ce cercetează duhul. (Solomon 16.2)
Tocmai aceasta constituie adevăratul bine: Să priveşti mereu numai spre bine întru Iisus Hristos, Domnul
nostru. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Tu eşti lumina mea, Doamne! Doamne, luminează întunericul meu! (II Regi 22.29)
Un arbore mi-e mai drag decât un om, în pădure mă simt fericit – ferict în pădure unde fiecare copac grăieşte prin tine. Doamne ce minunăţie! În păduri, pe dealuri e linişte, linişte spre a Te slăvi! (Ludwig
van Beethoven)
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Un slujitor al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând faţă cu toţi, destoinic să dea învăţătură, îngăduitor, certând cu blândeţe pe cei ce stau împotrivă, ca doar le va da Dumnezeu pocăinţă spre cunoaşterea
adevărului, şi ei să scape din cursa diavolului, de care sunt prinşi, pentru a-i face voia.
(II Timotei 2.24-26)
Vai vouă, celor ce aţi pierdut răbdarea! Ce veţi face când vă va cerca Domnul? (Ecclesiasticuul 2.15)
Zis-a Avva Arsenie: Odihneşte pe părintele tău, ca după ce va merge către Domnul, să se roage pentru
tine şi ţie bine îţi va fi.
"Zis-a Domnul Domnului meu: Şezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut
picioarelor Tale". (Matei 22.24)
Dorinţa celui ce se roagă (să înveţe să se roage). 6.13
Dorinţa după Dumnezeu 3.5
Dorinţa împlinită mulţumeşte sufletul, iar depărtarea de rău este urâciune pentru cei nebuni. (Solomon 13.19)
Dorinţa nemuririi 1.1
Dorinţa săracilor a auzit-o Domnul; la râvna inimii lor a luat aminte urechea Ta. (Psalmi 9.37)
Dorinţa/ A nu dori şi aştepta nimic pentru sine şi a avea o profundă înţelegere faţă de ceilalţi reprezintă o autentică
sfinţenie. (Ivan Turgheniev)
Alexandru Macedon a avut trei dorinţe înainte de moarte: Să fie purtat spre mormânt de către medicii
eminenţi ai vremii sale, pentru a arăta cât de neputincioşi suntem în faţa morţii. A doua dorinţă era să
arunce bani şi pietre scumpe pe marginea ultimului său drum, semn că tot ceea ce agonisim rămâne
pe pământ. Iar ultima dorinţă, probabil se ştie mai bine decât celelalte, a fost ca mâinile sale să
atârne în afara sicriului, pentru că murim cum ne-am născut.
Astfel a isprăvit Solomon templul Domnului şi casa regelui; tot ce plănuise Solomon în inima sa să facă
pentru templul Domnului şi pentru casa sa, le-a isprăvit după dorinţă. (II Paralipomena 7.11)
Avem în noi şi o dorinţă sau un impuls de a fi sau de a ajunge mai presus de lumea aceasta. Noi oamenii,
fiind şi o părticică a dumnezeiescului, purtăm în piept dragostea pentru viaţa viitoare.
(Sfântul Grigorie de Nazianz)
Căci dorinţa cărnii este moarte dar dorinţa Duhului este viaţă şi pace; fiindcă dorinţa cărnii este vrăjmăşie
împotriva lui Dumnezeu, căci nu se supune legii lui Dumnezeu, că nici nu poate. Iar cei ce sunt în carne
nu pot să placă lui Dumnezeu. (Romani 8.6-8)
Când îţi doreşti ceva cu adevărat, tot Universul conspiră pentru împlinirea visului tău. (Paulo Coelho)
Când îţi doreşti ceva, nu e foarte uşor. Trebuie să ştii ce vrei şi să tot încerci să-l obţii. (Taylor Hanson)
Când vei dori înţelepciunea şi perspicacitatea la fel de mult precum doreşti să respiri, doar atunci le vei
avea. (Socrate)
Ce-mi doresc eu mie, să-ţi dea Dumnezeu ţie. (O zicală din popor) Ce-mi doreşti tu mie, să-ţi dea Dumnezeu tot ţie! (O completare făcută de părintele Constantin Galeriu)
Cu cât avem mai puţine dorinţe, cu atât stăpânim mai multe. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Cu cât mai puţine dorinţe lumeşti avem, cu atât mai puţine lanţuri purtăm. (Avva Pimen)
Cultura nu este urmare a şcolii, ci a dorinţei de o viaţă de a o dobândi. (Albert Einstein)
Dacă doreşti să fii inventiv, trebuie să doreşti să ratezi. (Jeff Bezon)
Dacă dorim să facem ceva pentru sufletul nostru, trebuie să primim jugul Mântuitorului. (Părintele Dumitru
Păduraru)
Dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă şi cu dor de ţară, este pierdut pentru totdeauna. Aceste
vlăstare ale tinereţii ţin pe umerii lor viitorul, precum odinioară Atlas ţinea pământul. (Vasile Conta)
E un mişel acela care-şi doreşte duşmanii îngenunchiaţi în nenorocire. (Nicolae Iorga)
Educarea bine făcută trupului şi cumpătarea, nu produc dorinţe de neînfrânat. (Sfântul Vasile cel Mare)
Eu eram de patruzeci de ani, când Moise, sluga lui Dumnezeu, m-a trimis din Cadeş-Barnea să iscodesc
ţara şi eu i-am adus răspuns după dorinţa lui. (Iosua Navi 14.7)
Fiecare om doreşte un trai îndelungat, dar niciunul nu vrea să fie bătrân.(Jonathan Swift)
Gloria este un scop la care aspiră orice suflet deosebit, dar la care nu se ajunge cu dorinţa, ci cu capacitatea. (Lorenzo Stramusoli)
Harul devine lucrător, atunci când se întâlneşte cu dorinţa omului. 1.11
Hotărăşte-te să îţi doreşti mai mult decât îţi permite frica. (Bill Cosby)
Iluzia este un analgezic apărut din diferenţa dintre dorinţă şi realitate. (Herman Wouk)
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Inima celui înţelept va cugeta la pildele celor înţelepţi, şi o ureche ascultătoare este dorinţa celui înţelept.
(Ecclesiasticul 3.28)
În această lume pustie şi sfâşiată nu există iubire, fiindcă plăcerea şi dorinţa joacă rolurile cele mai importante. (Krishnamurti, filosof indian)
La băutură regele a zis către Estera: "Ce dorinţă ai? Ea ţi se va îndeplini. Care este cererea ta? Ea ţi se
va împlini chiar şi până la jumătate din regatul meu!" (Estera 5.6)
Legea nu înseamnă dreptate. Legea este un mecanism cu multe imperfecţiuni. Dacă apeşi butoanele corecte şi mai ai şi noroc s-ar putea să apară dreptatea. Legea s-a dorit a fi un doar un mecanism.
(Raymond Chandler)
Meditează mai des asupra morţii, şi nu vei mai dori nici cinste, nici slavă, nici bogăţie, nici alte întâietăţi şi
plăceri lumeşti. (Ignatie, episcopul Caucazului)
Nu vocea este cea care îţi comandă o poveste, ci urechea. (Italo Calvino)
Nu-ţi dori să pari cel mai bun, ci să fii cel mai bun. (Eschil)
Orice transformare pe care o dorim trebuie să înceapă cu noi înşine. (Thorbecke)
Păcatul este o faptă, o vorbă sau o dorinţă contra legii veşnice. (Fericitul Augustin)
Pentru a face un rău nu este nevoie de mult efort, însă când vrei să săvârşeşti un bine este nevoie de
voinţă, dorinţă şi dreaptă socotinţă. (Părintele Dumitru Păduraru)
Pentru a reuşi, dorinţa ta de a avea succes trebuie să fie mai puternică decât teama de a nu reuşi.
(Bill Cosby)
Prin dorinţele sale omul îşi înmulţeşte suferinţa. (Părintele Savatie Baştovoi)
Punctul de pornire al unei realizări este dorinţa. (Napoleon Hill)
Puritatea inimii înseamnă să-ţi doreşti un singur lucru. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Să ne rânduim viaţa după voia lui Dumnezeu, pentru că numai aşa ni se pot împlini dorinţele, mai ales cele
care ţin de viaţa veşnică şi de bucuria sufletească. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Singura mea dorinţă este liniştea dorinţelor mele. (Rückert)
Spiritul omenesc îşi trece timpul cu dorinţa şi cu speranţa. (Oxenstierna)
Tinerii ştiu destule lucruri pentru a fi prudenţi, şi totuşi încearcă să realizeze imposibilul; şi îşi împlinesc
dorinţa, generaţie după generaţie. (Pearl Sydensricker Buck)
Un om creativ este motivat de dorinţa de a realiza ceva, şi nu de dorinţa de a-i învinge pe ceilalţi.
(Ayn Rand)
Una din sursele fericirii mele este ca să nu doresc niciodată să aflu de treburile altor persoane.
(Dolley Madison)
Văzând însă Domnul Dumnezeu că răutatea oamenilor s-a mărit pe pământ şi că toate cugetele şi dorinţele
inimii lor sunt îndreptate la rău în toate zilele, I-a părut rău şi s-a căit Dumnezeu că a făcut pe om pe pământ. Şi a zis Domnul: "Pierde-voi de pe faţa pământului pe omul pe care l-am făcut! De la om până la
dobitoc şi de la târâtoare până la păsările cerului, tot voi pierde, căci Îmi pare rău că le-am făcut". Noe
însă a aflat har înaintea Domnului Dumnezeu. (Facerea 6.5-8)
Virtutea nu constă în abţinerea de la viciu, ci în nedorirea lui. (Geoge Bernard Shaw)
Zadarnic vei vrea să-l înveţi pe cel ce nu e dornic să fie învăţat, dacă nu-l vei fi făcut mai întâi dornic de a
învăţa. (Jan Amos Comenius)
Dovada că are geniu e că puţin îi pasă de asta. (Jules Renard)
Dovada/ A răspunde la rău cu bine e dovadă de tărie şi superioritate. 10.16
A răspunde la rău cu rău este o dovadă de slăbiciune. 10.16
Abilitatea prin care guşti o glumă făcută ţie, şi nu cea de a face o glumă, este cea care-ţi dovedeşte simţul
umorului. (Max Eastman)
Adevărata ambiţie constă, mai degrabă, în a te dovedi superior prin merite decât prin demnităţi.
(Doamna de Lambert)
Atacul este dovada pierderii controlului. (Morihei Ueshiba)
Ba, ceea ce ar fi şi mai grav, însăşi crearea omului şi înzestrarea lui cu toate darurile s-ar dovedi fără de niciun rost. Însă, fiindcă nici toate aceste lucrări ale lui Dumnezeu şi nici toate aceste daruri care provin de
la El nu pot fi socotite zadarnice şi fără rost, atunci în chip necesar trebuie legată de dăinuirea veşnică a
sufletului şi prelungirea vieţii trupeşti, precum şi corolarul ei firesc, învierea. (Atenagora Atenianul,
filosof creştin din secolul al doilea)
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Buna ironie denotă o inteligenţă nativă. (Vasile Ponea)
Ca să vadă şi să-şi dea seama, să cerceteze şi să priceapă cu toţii că mâna Domnului a făcut acestea şi că
Sfântul lui Israel le-a zidit! Veniţi şi vă apăraţi pricina voastră, zice Domnul; apropiaţi-vă cu dovezile
voastre, zice regele lui Iacov. (Isaia 41.20, 21)
Că nu este alt dumnezeu afară de Tine, care să aibă grijă de toate şi căruia să-i dovedeşti că judecăţile
Tale sunt totdeauna drepte. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 12.13)
Căci întristarea cea după Dumnezeu aduce pocăinţă spre mântuire, fără părere de rău; iar întristarea lumii
aduce moarte. Că iată, însăşi aceasta, că v-aţi întristat după Dumnezeu, câtă sârguinţă v-a adus, ba
încă şi dezvinovăţire şi mâhnire şi teamă şi dorinţă şi râvnă şi ispăşire! Întru totul aţi dovedit că voi
înşivă sunteţi curaţi în acest lucru. (II Corinteni 7.10, 11)
Cărţile, ca şi proverbele, dovedesc valoare prin pecetea şi stima timpurilor pe care le-au străbătut.
(Sir William Temple)
Când cineva ne dovedeşte recunoştinţa el ne dăruieşte mai mult decât i-am dat. (Vladimir Ghika)
Cea mai înaltă dovadă de virtute este să ai putere nelimitată, fără să abuzezi de ea. (Thomas Babington
Macaulay)
Dacă ziceţi că nu este aşa, cine îmi va dovedi că am minţit şi cine va spulbera cuvântul meu?"(Iov 24.25)
De vreme ce voi căutaţi dovadă că Hristos grăieşte întru mine, Care nu este slab faţă de voi, ci puternic
în voi. (Galateni 13.3)
Doamne, dacă îţi cer uneori o dovadă sensibilă a harulu Tău, n-o fac pentru a fi mai sigur de Tine, ci pentru a fi mai sigur de mine. (Vladimir Ghika)
Dumnezeu nu ispiteşte, dar îngăduie ispita, fie pentru mântuirea sufletelor noastre, fie spre a ne da prilej să
dovedim tăria credinţei noastre şi astfel să avem dreptul la răsplătire, căci ispitele ce se întâmplă
drepţilor sunt pentru încercare şi au şi plată. (Sfântul Simeon al Tesalonicului)
Existenţa lui Dumnezeu nu se poate dovedi şi e păcat să cauţi s-o explici cuiva. Crezi numai … şi afirmi.
(Camil Petrescu)
Glumeţii se dovedesc adesea profeţi. (William Shakespeare)
Înţelepciunea n-a părăsit pe dreptul cel vândut, ci l-a ferit de păcat. Ea s-a coborât cu el în groapă şi în
lanţurile lui nu l-a părăsit, până ce i-a dat sceptrul domniei şi puterea peste cei ce-l asupreau; ea a
dovedit de minciună pe pârâşii lui şi i-a dat o veşnică mărire. Înţelepciunea a izbăvit pe poporul
cel cuvios şi seminţia cea nevinovată de neamurile care o împilau. (Cartea înţelepciunii
lui Solomon 10.13-15)
"Multe fete s-au dovedit harnice, dar tu le-ai întrecut pe toate!" Înşelător este farmecul şi deşartă este
frumuseţea; femeia care se teme de Domnul trebuie lăudată! (Ecclesiastul 31.29, 30)
Nu există un domeniu al matematicii, oricât de abstract ar fi el, care să nu se dovedească cândva aplicabil la fenomenele lumii reale. (N. I. Lobacevski)
Omul bogat este înţelept în ochii lui, dar cel sărac şi priceput îl dovedeşte cu mintea. (Solomon 28.11)
Orice prisos de virtute am adăuga astăzi, el e o dovadă a negrijii trecute, nu un drept la răsplată.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Orice ziar este o tarabă unde se vând publicului vorbele care-i sunt pe plac. Dacă ar exista un ziar al cocoşaţilor, ar dovedi de dimineaţă până seara frumuseţea, minunăţia, necesitatea cocoşaţilor. Un ziar
nu mai e făcut să lumineze lumea, ci ca să-i susţină părerile. (Honoré de Balzac)
Pacea, dovada unei mari iubiri. 11.4
Pentru a ne dovedi faptul că noi trebuie să primim cu mai multă plăcere îndrumările decât să răspundem
în grabă, Creatorul ne-a dat două urechi şi numai o singură limbă. (Plutarh)
Prăbuşirea Imperiului Roman este o meritată pedeapsă a Cerului şi o dovadă elocventă a guvernării
lui Dumnezeu în lume. (Salvianus, scriitor bisericesc din veacul al cincilea)
Şi ca dovadă, arătând nelegiuirea lor, acest ţinut pustiit fumegă şi azi, pomii dau roadă în afară de vreme şi
un stâlp de sare se înalţă acolo, spre pomenirea necredinciosului suflet al femeii lui Lot. Nu le-a păsat de
înţelepciune şi de aceea n-au ştiut ce este binele şi au lăsat celor care sunt în viaţă amintirea nebuniei lor,
aşa încât ticăloşiile lor să nu fie înghiţite de uitare, dar înţelepciunea a smuls din necazuri pe cei care sunt
credincioşi. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 10.7-10)
Şi zicând El acestea, unul din slujitorii, care era de faţă, I-a dat lui Iisus o palmă, zicând: Aşa răspunzi Tu
arhiereului? Iisus i-a răspuns: Dacă am vorbit rău, dovedeşte ce este rău, iar dacă am vorbit bine,
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de ce Mă baţi? (Ioan 18.22, 23)
Unde este înţeleptul? Unde e cărturarul? Unde e cercetătorul acestui veac? Au n-a dovedit Dumnezeu
nebună înţelepciunea lumii acesteia? Căci de vreme ce întru înţelepciunea lui Dumnezeu lumea n-a
cunoscut prin înţelepciune pe Dumnezeu, a binevoit Dumnezeu să mântuiască pe cei ce cred prin nebunia propovăduirii. Fiindcă şi iudeii cer semne, iar elinii caută înţelepciune, însă noi propovăduim pe
Hristos cel răstignit: pentru iudei, sminteală; pentru neamuri, nebunie. (I Corinteni 1.20-23)
Venirea noastră la biserică într-un număr mare este o dovadă a sănătăţii sufletului nostru. După cum
foamea este un semn de sănătate trupească, tot aşa şi dorul de cuvintele dumnezeieşti este cel mai
mare semn de sănătate sufletească. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Zgomotul nu dovedeşte nimic: uneori găina face un ou şi cotcodăceşte de parcă ar fi ouat o planetă
întreagă. (Mark Twain)
Drag/ A iubi pe cel drag este un lucru al firii; a iubi pe vrăjmaş este un lucru al harului. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Avem Stăpân blând şi iubitor de oameni şi nu ne cere lucruri peste puterea noastră. Nici nu ne cere să
ne abţinem de la mâcăruri şi să postim aşa, de dragul postului, nici pentru asta să stăm nemâncaţi, ci
ca să ne desprindem de lucrurile cele lumeşti şi să folosim tot răgazul cu cele duhovniceşti. ….
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Căci Domnul ceartă pe cel pe care-l iubeşte şi ca un părinte pedepseşte pe feciorul care îi este drag.
(Solomon 3.12)
De dragul plăcerii, iubim patimile şi de teama durerii, fugim de virtute. (Sfântul Maxim Mărurisitorul)
Domnul va zdrobi pe cei răzvrătiţi, iar cei ce au părăsit pe Domnul vor fi nimiciţi. Ei vor fi ruşinaţi pentru dumbrăvile sfinte pe care le-au îndrăgit şi se vor roşi la faţă din pricina grădinilor pe care le-au ales. Vor fi
ca un stejar ale cărui frunze cad şi ca o grădină fără nici un strop de apă. (Isaia 1.28-30)
Dragă, mie mi-ar fi greu să nu postesc! (Părintele Teofil Pârâian, 10.10)
Dragă, nu slujba e lungă, ci răbdarea ta e scurtă! (Părintele Teofil Pârâian)
Este temperamentul părţii înfierbântate şi superstiţioase a omenirii, în probleme de religie, să îndrăgească misterele şi, din acest motiv, să le placă cel mai mult ceea ce înţeleg cel mai puţin.(Isaac Newton)
Iluzia care ne exaltă ne este mult mai dragă decât zece mii de adevăruri. (Alexandr Sergheevici Puşkin)
În credinţă ne întâlnim cu Dumnezeu şi trăim cu El. Răsplata imediată a acestei trăiri este o bucurie sfântă, religioasă. E bucuria unui dor împlinit, bucuria vederii fiinţei cele dragi, bucuria negrăită a întâlnirii cu
Dumnezeu. (Părintele Ilarion Felea)
Îţi zic un secret, dragul meu: nu aştepta judecata de apoi, ea are loc în fiecare zi. (Albert Camus)
Prietenii, de dragul virtuţii, rămân veşnic lângă tine. (Sfântul Gură de Aur)
Şi a zis Domnul către mine: "Du-te iarăşi şi iubeşte o femeie îndrăgită de un prieten, şi totuşi desfrânată, aşa
precum Domnul iubeşte pe fiii lui Israel, deşi ei se întorc spre dumnezei străini şi iubesc turtele de
struguri". (Osea 3.1)
Trebuie să iubesc sublimul, şi nu secularizarea, nu umanizarea omului de dragul meu, al celui slab,
care nu pot să mă ridic la Dumnezeu. Să-L primim pe Dumnezeu aşa cum este El, şi chiar şi atunci când
loveşte parcă în ceea ce iubim noi cu iubirea aceasta trecătoare. Să lăsăm totul de dragul iubirii celei viitoare, celei veşnice, care se îndreaptă către lucrurile cele spirituale pe care Hristos ar fi dorit să le spună
gadarenilor, însă a fost împiedicat pentru că vorbea un alt limbaj decât vorbeau ei. Să ne împropriem, să
ne însuşim acest limbaj al lui Dumnezeu, şi atunci nu va mai fi niciun conflict de interese între noi şi Dumnezeu. Nu va mai fi niciun conflict moral între felul de a vedea noi lucrurile şi felul în care Hristos le-a lăsat scrise în Sfânta Evanghelie. Să vorbim, să ne împropriem acest limbaj sfânt al lui Dumnezeu şi apoi,
atunci, între noi şi El nu va mai fi decât armonie şi comuniune şi viaţă împreună veşnică.
(Episcopul vicar patriarhal Sebastian Ilfoveanu)
Un arbore mi-e mai drag decât un om, în pădure mă simt fericit – ferict în pădure unde fiecare copac grăieşte
prin tine. Doamne ce minunăţie! În păduri, pe dealuri e linişte, linişte spre a Te slăvi! (Ludwig van
Beethoven)
Dragostea de Dumnezeu 9.9
Dramul/ Ceea ce ştim este ca o picătură. Ceea ce nu ştim este ca un ocean. (Isaac Newton)
În împăcarea cu sine însuşi se află acel dram de fericire pe care îl speră omul pe pământ. (Ugo Foscolo)
Nu există geniu fără un dram de nebunie. (Aristotel)
O linguriţă de isteţime face uneori cât un car de putere. (Liviu Rebreanu)
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O picătură de înţelepciune, izvorâtă din frica de Dumezeu, ne poate mântui. (Sfinţii Părinţi)
O picătură de noroc valorează cât un sac de înţelepciune.(Proverb latin)
Un gram de experienţă este mai valoros decât o tonă de teorie. (John Dewey)
Un pic de poezie ajunge să înmiresmeze un întreg secol. (Jose Marti)
Dreapta judecată este o virtute, ce nu pote fi cuprinsă cu mintea omenească, dacă nu suntem ajutaţi de harul divin.
(Sfântul Ioan Casian)
Dreapta-socoteală 10.7
Dreapta-socoteală este făclie în întuneric şi luminarea celor cu vederea slabă. (Sfântul Ioan Scărarul)
Dreapta-socoteală este păzitoare a virtuţilor şi în acelaşi timp îl fereşte pe om de loviturile păcatului. Omul care urmează luării-aminte, niciodată nu se va depărta de faptele virtuoase şi nici nu va fi prins de prăpădul păcatului.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Dreapta-socoteală este virtutea virtuţilor şi dreptatea virtuoşilor. (Sfinţii Părinţi)
Dreapta-socoteală, cea mai mare dintre virtuţi. 10.7
Dreapta/ Atunci au fost răstigniţi împreună cu El doi tâlhari, unul de-a dreapta şi altul de-a stânga. (Matei 27.38)
Cea mai mare virtute este dreapta-socoteală, echilibrul în viaţa noastră, în fiecare zi din viaţa noastră.
(Sfântul Antonie cel Mare)
Cu spatele te va umbri pe tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o armă te va înconjura adevărul Lui. Nu te
vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă în întuneric, de molima ce
bântuie întru amiază. Cădea-vor dinspre latura ta o mie şi zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se
vor apropia. (Psalmi 90.4-7)
Cunoscute mi-ai făcut căile vieţii; umplea-mă-vei de veselie cu faţa Ta, şi la dreapta Ta de frumuseţi
veşnice mă vei sătura. (Psalmi 15.11)
Dar Iisus tăcea. Şi arhiereul I-a zis: Te jur pe Dumnezeul cel viu, să ne spui nouă de eşti Tu Hristosul, Fiul
lui Dumnezeu. Iisus i-a răspuns: Tu ai zis. Şi vă spun încă: De acum veţi vedea pe Fiul Omului şezând
de-a dreapta puterii şi venind pe norii cerului. Atunci arhiereul şi-a sfâşiat hainele, zicând: A hulit!
Ce ne mai trebuie martori? Iată acum aţi auzit hula Lui. (Matei 26.63-65)
De aceea se întâmplau certuri între păzitorii vitelor lui Avram şi păzitorii vitelor lui Lot. Pe atunci locuiau în
pământul acela Canaaneii şi Ferezeii. Atunci a zis Avram către Lot: "Să nu fie sfadă între mine şi tine, între păstorii mei şi păstorii tăi, căci suntem fraţi. Iată, nu e oare tot pământul înaintea ta? Desparte-te dar
de mine! Şi de vei apuca tu la stânga, eu voi apuca la dreapta; iar de vei apuca tu la dreapta, eu voi
apuca la stânga". (Facerea 13.7-9)
Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei,
plecând, au propovăduit pretutindeni şi Domnul lucra cu ei şi întărea cuvântul, prin semnele care urmau.
Amin. (Luca 16.19, 20)
Domnul este de-a dreapta Ta; sfărâmat-a în ziua mâniei Sale împăraţi. (Psalmi 109.5)
Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău, de-a dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde,
nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul; păziva sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta
ieşirea ta de acum şi până în veac. (Psalmi 120.5-8)
Fiindcă răutatea inimii este plină de temere, ca una ce se ştie vinovată şi mustrată ea de sine însăşi; ea îşi vede mărită nenorocirea, căci spaima nu este altceva fără numai lepădarea oricărui ajutor care-ţi vine
de la dreapta judecată. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 17.10, 11)
Iar de învaţă cineva altă învăţătură şi nu se ţine de cuvintele cele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos şi de învăţătura cea după dreapta credinţă, acela e un îngâmfat, care nu ştie nimic, suferind de boala discuţiilor şi a certurilor de cuvinte, din care pornesc: ceartă, pizmă, defăimări, bănuieli viclene, gâlcevi necurmate ale oamenilor stricaţi la minte şi lipsiţi de adevăr, care socotesc că evlavia este un mijloc de câştig. Depărtează-te de unii ca aceştia. (I Timotei 6.3-5)
Îngerul Domnului însă a trecut iar şi a stat la loc strâmt, unde nu era chip să te abaţi nici la dreapta, nici la
stânga. (Numerii 22.26)
Lăcomia adesea slăbeşte simţământul omeniei şi strică dreapta judecată.
(Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Nici moartea nu mă va îndepărta de la dreapta credinţă în Hristos. (Sfânta Muceniţă Matroana din Tesalonic, torturată până şi-a dat sufletul în mâinile Domnului)
Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga, ţine piciorul tău departe de rău. (Solomon 4.27)
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Ruşinea este cea mai aspră dintre pedepse; ea va rămâne în picioare şi la dreapta judecată, pentru că unii
vor învia pentru o viaţă veşnică, alţii pentru o ruşine şi batjocură veşnice. (Sfântul Vasile cel Mare)
Stătut-a împărăteasa de-a dreapta Ta, îmbrăcată în haină aurită şi prea înfrumuseţată. Ascultă fiică şi vezi
şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi casa părintelui tău, că a poftit Împăratul frumuseţea ta,
că El este Domnul tău. (Psalmi 44.11-13)
Şi au venit la El Iacov şi Ioan, fiii lui Zevedeu, zicându-I: Învăţătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de
la Tine. Iar El le-a zis: Ce voiţi să vă fac? Iar ei I-au zis: Dă-ne nouă să şedem unul de-a dreapta Ta,
şi altul de-a stânga Ta, întru slava Ta. Dar Iisus le-a răspuns: Nu ştiţi ce cereţi! Puteţi să beţi paharul
pe care îl beau Eu sau să vă botezaţi cu botezul cu care Mă botez Eu? Iar ei I-au zis: Putem. Şi Iisus
le-a zis: Paharul pe care Eu îl beau îl veţi bea, şi cu botezul cu care Eu mă botez vă veţi boteza. Dar
a şedea de-a dreapta Mea, sau de-a stânga Mea, nu este al Meu a da, ci celor pentru care s-a
pregătit. (Marcu 10.35-40)
Şi întru acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi pe mine m-a sprijinit
dreapta Ta. (Psalmi 62.8)
Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile
de capre. Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice Împăratul celor
de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la
întemeierea lumii. (Matei 25.32-34)
Taina celor şapte stele, pe care le-ai văzut în dreapta Mea, şi a celor şapte sfeşnice de aur este: Cele şapte stele sunt îngerii celor şapte Biserici, iar sfeşnicele cele şapte sunt şapte Biserici. (Apocalipsa 1.20)
Tu însă, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta, ca milostenia ta să fie într-ascuns şi
Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie. (Matei 6.3, 4)
Unde mă voi duce de la Duhul Tău şi de la faţa Ta unde voi fugi? De mă voi sui în cer, Tu acolo eşti. De
mă voi coborî în iad, de faţă eşti. De voi lua aripile mele de dimineaţă şi de mă voi aşeza la marginile
mării şi acolo mâna Ta mă va povăţui şi mă va ţine dreapta Ta. Şi am zis: "Poate întunericul mă va
acoperi şi se va face noapte lumina dimprejurul meu". Dar întunericul nu este întuneric la Tine şi
noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, aşa este şi lumina ei. (Psalmi 138.7-12)
Vedeţi, vedeţi, dar, că Eu sunt şi nu este alt Dumnezeu afară de Mine: Eu omor şi înviez, Eu rănesc şi tămăduiesc şi nimeni nu poate scăpa din mâna Mea! Eu ridic la cer mâna Mea şi Mă jur pe dreapta Mea
şi zic: Viu sunt Eu în veac! (Deutoronomul 32.37, 38)
"Zis-a Domnul Domnului meu: Şezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale". (Matei 22.24, Psalmi 109.1)
Drumul de la orbire la vedere trece prin moarte. 11.13
Drumul spre Dumnezeu trece prin aproapele nostru. (Sfinţii Părinţi)
Drumul spre fericire presupune trei secrete: hotărâre, efort şi timp. (Dalai Lama)
Drumul/ Am fost instruit să devin electrician. Probabil că am încurcat firele undeva de-a lungul traseului.
(Elvis Presley)
Arta de a trăi presupune o combinaţie subtilă între a ţine şi a da drumul. (Havelock Ellis)
Ca să reuşeşti, găseşte-ţi un drum şi ţine-te de el. (Andrew Carnegie)
Când se află în dubiu, omul bun urmăreşte drumul indicat de intuiţie. (Kalidasa)
Când te vei hotărî să faci un lucru, lucrul îl vei izbuti şi lumina va străluci pe toate drumurile tale, fiindcă
Dumnezeu smereşte pe mândri şi mândria, şi mântuieşte pe acela care-şi pleacă ochii în pământ.
(Iov 22.28, 29)
Cel mai îngust este drumul adevărului. (Proverb italian)
Da, avem mulţi savanţi şi oameni de ştiinţă, dar atât de ignoranţi în realităţile divine; avem o mulţime de filosofi, dar atât de puţini oameni ai lui Dumnezeu, pentru care Hristos este totul şi care pot să arate
semenilor drumul drept spre mântuire. (Sadhu Sundar Singh, un vestit hindus convertit
la creştinism în secolul trecut)
Dacă găseşti un drum fără obstacole, probabil că drumul acela nu duce nicăieri. (John F. Kennedy)
De aceea l-a scos Domnul Dumnezeu din grădina cea din Eden, ca să lucreze pământul, din care fusese luat.
Şi izgonind pe Adam, l-a aşezat în preajma grădinii celei din Eden şi a pus heruvimi şi sabie de flacără
vâlvâitoare, să păzească drumul către pomul vieţii. (Facerea 3.23, 24)
E bine să parcurgem propriul drum şi să ne mândrim ce el. (Lauren Bacall)
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Eşecurile sunt amprentele care pavează drumul spre succes. (C. S. Lewis)
Etapele drumului către Dumnezeu: renunţarea la patimi, iluminarea, îndumnezeirea. 11.5
Există un drum al ochiului către inimă care nu trece prin intelect. (G. K. Chesterton)
Fiecare om pe care îl întâlnesc în drumul meu îmi este superior prin ceva. De aceea încerc să învăţ câte
ceva pe lângă fiecare. (Sigmund Freud)
Hristos este unica ieşire din această lume; toate celelalte ieşiri – extazul sexual, utopiile politice, independenţa economică – nu sunt decât drumuri înfundate pe care putrezesc leşurile nenumăraţilor oameni
ce le-au încercat. (Părintele Serafim Rose)
Iar cea de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul şi ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva,
crezând, să se mântuiască. (Luca 8.12)
Ieşit-a semănătorul să semene sămânţa sa. Şi semănând el, una a căzut lângă drum şi a fost călcată cu picioarele şi păsările cerului au mâncat-o. (Luca 8.5)
În geometrie nu există drumuri speciale pentru regi. (Euclid)
Între mândrie sau vanitate, pe de o parte, şi smerenie, despre care nici tu nici eu nu ştiu nimic, deci nu te pot
învăţa, se află un adăpost la jumătatea drumului. Acest loc, situat la jumătatea drumului dintre mândrie şi smerenie, poartă numele de recunoştinţă. (Episcopul ortodox Antonie Blum din Londra)
Înţeleptul merge pe cărarea vieţii ce duce în sus, ca să ocolească drumul iadului care merge în jos.
(Solomon 15.24)
Înţeleptul prins de furtună pe drum se roagă lui Dumnezeu nu pentru a fi ferit de pericol, ci a fi izbăvit de
frică. (Ralph Waldo Emerson)
Niciun drum înflorit nu duce spre glorie. (Jean de La Fontaine)
Nu apuca pe calea celor fără de lege şi nu păşi pe drumul celor răi. (Solomon 4.14)
Nu porni la drum cu cel cutezător ca să nu-ţi cadă povară, căci el nu face decât după capul său, şi nebunia
lui te va pierde. (Ecclesiasticul 8.15)
O atitudine veselă, sprijinită de relaxare … este doctorie care ne alungă din drum fantomele fricii. (George
Matthew Adams)
O, de-ar fi îngăduit omului să stea de vorbă cu Dumnezeu, cum stă de vorbă un om cu prietenul său! Căci
aceşti puţini ani se vor scurge şi voi apuca pe un drum de pe care nu mă voi mai întoarce.
(Iov 16.21, 22)
Strategia fără tactică este cel mai lung drum spre victorie. Tactica fără strategie este zgomotul de dinaintea
înfrângerii. (Lao Tse)
Şi a zis către ei: Să nu luaţi nimic pe drum, nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani şi nici să nu aveţi câte
două haine. (Luca 9.3)
Şi mă frământam să pricep aceasta, dar anevoios lucru este înaintea mea. Până ce am intrat în locaşul cel
sfânt al lui Dumnezeu şi am înţeles sfârşitul celor răi: într-adevăr pe drumuri viclene i-ai pus pe ei şi
i-ai doborât când se înălţau. (Psalmi 72.16-18)
Trebuie să nu pierdem din vedere nicio clipă ţelurile şi principiile esenţiale şi să ştim unde suntem şi unde
vrem să ajungem. Astfel ne vom menţine pe drumul cel bun al pozitivităţii. (Colin Turner)
Un om care rătăceşte de pe drumul înţelepciunii, se va odihni curând în adunarea celor morţi.
(Solomon 21.16)
Duh este Dumnezeu 7.5
Duhovnicul îi pregăteşte pe fiii săi spirituali pentru întâlnirea cu Domnul Hristos Euharistic, şi-i pregăteşte, determinându-i la o sinceră şi eficientă pocăinţă. (Părintele Andrei Scrima)
Duhovnicul, colaboratorul lui Dumnezeu. 7.8
Duhovnicul, Hristos nevăzut la mărturia lui sufletească. 11.20
Duhovnicul/ Ascultarea de Dumnezeu capătă astăzi forma ascultării de duhovnic. 5.3
Ascultarea de duhovnic 5.1, 5.3
Avem Stăpân blând şi iubitor de oameni şi nu ne cere lucruri peste puterea noastră. Nici nu ne cere să
ne abţinem de la mâcăruri şi să postim aşa, de dragul postului, nici pentru asta să stăm nemâncaţi, ci
ca să ne desprindem de lucrurile cele lumeşti şi să folosim tot răgazul cu cele duhovniceşti. Căci
dacă ne-am rândui viaţa noastră cu mintea trează, dacă am întrebuinţa tot răgazul vieţii noastre cu
cele duhovniceşti şi am mânca atâta doar să fim în nevoie numai şi am cheltui viaţa noastră în fapte
bune, nici n-am mai avea nevoie de ajutorul pe care ni-l dă postul. Dar pentru că firea omenescă
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este trândavă şi se îndreaptă mai degrabă spre tihnă şi plăceri, de aceea Stăpânul cel iubitor de
oameni, ca un Tată iubitor a dat leacul postului, ca să ne desprindă şi de plăceri şi să ne şi ducă de
la grijile lumeşti la lucrarea celor duhovniceşti. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Blândeţea este stânca de care se sparg toate valurile grele ale vieţii. Prin ea se întăreşte răbdarea, care
este uşa înţelepciunii duhovniceşti. (Sfântul Ioan Scărarul)
Cel ce e smerit în cugetul său şi împlineşte o lucrare duhovnicească, când citeşte dumnezeieştile
Scripturi pe toate le aduce în legătură cu sine şi nu cu altul. (Sfântul Marcu Ascetul)
Cine tuturor viselor şi tuturor vedeniilor nu crede, filosof duhovnicesc este. (Sfântul Ioan Scărarul)
Dar pentru că firea omenescă este trândavă şi se îndreaptă mai degrabă spre tihnă şi plăceri, de
aceea Stăpânul cel iubitor de oameni, ca un Tată iubitor a dat leacul postului, ca să ne desprindă şi de plăceri şi să ne şi ducă de la grijile lumeşti la lucrarea celor duhovniceşti.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Deci să-ţi mărturiseşti păcatele, nici adăugând, nici scăzând, nici spunând jumătate din păcatele tale la
un duhovnic şi jumătate la altul, cum fac oarecare vicleni, nici arătându-te cu oarecare cuvinte
meşteşugite ca să-ţi împuţinezi ruşinea, căci să ştii că nu numai se va face urâtă mărturisirea ta la
Dumnezeu, ci încă şi păcatele pe care le-ai mărturisit vor răsări la tine iarăşi, după puţină vreme.
(Sfântul Nicodim Aghioritul)
Focul duhovnicesc. 10.5
Începutul înţelepciunii duhovniceşti este frica de Domnul. 4.4
Înţelepciunea duhovnicească 4.4
Lăcomia duhovnicească. 2.9
Lemnul duhovnicesc este rugăciunea. 10.5
Mintea robită se curăţă desăvârşit prin cugetarea duhovnicească. (Casiodor, scriitor bisericesc)
Omul mândru nu atrage pe nimeni. Şi dacă atrage pe cineva, acela se va îndepărta repede! Legătura
duhovnicească este indisolubilă numai atunci când există suflet de copil, nevinovăţie şi sfinţenie.
(Părintele Amfilohie Makris din Patmos)
Părintele duhovnicesc este medierea pe care Dumnezeu o alege şi ne-o dăruieşte, pentru a ne face
să cunoaştem voinţa Sa. 9.22
Părintele duhovnic este un antrenor al sufletelor. (Sfinţii Părinţi)
Părintele duhovnicesc nu este decât un om, pe care Dumnezeu ţi-l dăruieşte pentru sfinţenia ta. 9.2
Pentru a ajunge la Dumnezeu, omul are nevoie de un îndrumător, de un părinte duhovnicesc. 7.8
Precum sufletul e mai important decât trupul, aşa şi părinţii duhovniceşti sunt mai importanţi decât
părinţii trupeşti. (Sfântul Vasile cel Mare)
Relaţia dintre ucenic şi duhovnic. 9.22
Rolul duhovnicului. 11.20
Rolul părintelui duhovnicesc. 3.1
Rugăciunea curată, maica tuturor bunătăţilor duhovniceşti. 1.6
Rugăciunea, răsuflarea omului duhovnicesc. 4.3
Secretul vieţii duhovniceşti este să faci toate la timpul lor şi după măsurile cuvenite. (Evagrie Ponticul)
Sfatul (canonul) duhovnicului, medicamentul prin care ne tămăduim trupul şi sufletul. 11.20
Sfânta Fecioară este cu adevărat Născătoare de Dumnezeu! Dacă în pântecele Fecioarei Maria ar fi
fost numai un om, iar nu Fiul lui Dumnezeu, atunci cum ar fi putut fi vindecate, începând de
pe vremea lui Hristos şi până în zilele noastre, atâtea feluri de boli trupeşti şi duhovniceşti?
(Origen)
Strategia duhovnicească. 8.11
Un duhovnic adevărat nu merge niciodată în faţa ucenicilor săi, ci în spatele lor. (Stareţul Emilian de
la mânăstirea athonită Simonospetra)
Urcuşul duhovnicesc 4.2
Urcuşul duhovnicesc: mântuirea, desăvârşirea, îndumnezeirea. 10.19
Viaţa duhovnicească 12.10, 4.2, 4.3, 5.7
Viaţa duhovnicească cere un anumit echilibru, o dreaptă măsură. 6.17
Virtutea, contemplarea duhovnicească, rugăciunea curată. 6.16
Zgura duhovnicească. 2.12
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Duhul Sfânt 2.13, 2.14, 4.4, 5.6, 6.10, 7.8 12.11
Duhul Sfânt este arhitectul Bisericii. (Sfântul Vasile cel Mare)
Duhul Sfânt este o dispoziţie normală a celui care se roagă. 1.3
Duhul Sfânt este viaţa sufletului nostru. (Cuviosul Paisie Aghioritul)
Duhul Sfânt revarsă peste noi, şi în sufletele noastre, dumnezeiasca Lui lumină. 5.4
Duhul Sfânt, viaţa sufletului nostru. 6.1
Duhul Sfânt/ Apa vie 1.2, 5.15, 9.7
Beţia Îl goneşte pe Duhul Sfânt. 2.9
Căci cuvântul lui Dumnezeu e viu şi lucrător şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri, şi pătrunde
până la despărţitura sufletului şi duhului, dintre încheieturi şi măduvă, şi destoinic este să judece
simţirile şi cugetările inimii. (Evrei 4.12)
Căci va fi mare înaintea Domnului; nu va bea vin, nici altă băutură ameţitoare şi încă din pântecele mamei
sale se va umple deDuhul Sfânt. Şi pe mulţi din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor.
(Luca 1.15, 16)
Căci dorinţa cărnii este moarte dar dorinţa Duhului este viaţă şi pace; fiindcă dorinţa cărnii este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci nu se supune legii lui Dumnezeu, că nici nu poate. Iar cei ce sunt
în carne nu pot să placă lui Dumnezeu. (Romani 8.6-8)
Căci răsuflarea vieţii, care l-a făcut pe om fiinţă vie este una, iar duhul dătător de viaţă este altul,
Cel ce-l face pe om fiinţă duhovnicească. [Sfântul Irineu de Lugdunum(Lyon)]
Când soarele s-a întunecat; iar catapeteasma templului s-a sfâşiat pe la mijloc. Şi Iisus, strigând cu glas
tare, a zis: Părinte, în mâinile Tale încredinţez duhul Meu. Şi acestea zicând, Şi-a dat duhul. Iar
sutaşul, văzând cele ce s-au făcut, a slăvit pe Dumnezeu, zicând: Cu adevărat, Omul Acesta
drept a fost. (Luca 23.45-47)
Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Sfântul Duh, şi Aceşti trei Una sunt. Şi trei sunt
care mărturisesc pe pământ:Duhul şi apa şi sângele, şi aceşti trei mărturisesc la fel. (I Ioan 5.7, 8)
Celui ce biruieşte îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu, precum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl
Meu pe scaunul Lui. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor. (Apocalipsa 3.21, 22)
Cine a cunoscut voinţa Ta, dacă Tu nu i-ai dat înţelepciune şi dacă nu i-ai trimis de sus Duhul Tău cel
Sfânt? (Cartea înţelepciunii lui Solomon 8.17)
Dar vine ceasul şi acum este, când adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr,
că şi Tatăl astfel de închinători Îşi doreşte. (Ioan 4.23)
De aceea vă zic: Orice păcat şi orice hulă se va ierta oamenilor, dar hula împotriva Duhului nu se va ierta.
(Matei 12.31)
De asemenea şi Duhul vine în ajutor slăbiciunii noastre, căci noi nu ştim să ne rugăm cum trebuie, ci Însuşi Duhul Se roagă pentru noi cu suspine negrăite. Iar Cel ce cercetează inimile ştie care este
dorinţa Duhului, căci după Dumnezeu El Se roagă pentru sfinţi. (Romani 8.26, 27)
Domnul iubeşte atât de mult pe om, încât îi dă darurile Duhului Sfânt. (Cuviosul Siliuan Atonitul)
Duh este Dumnezeu, şi cei ce I se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi adevăr. 5.7
Duhul este cel ce dă viaţă; trupul nu foloseşte la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh şi sunt
viaţă. (Ioan 6.63)
Duhul lui Dumnezeu 5.13, 15
Dumnezeu se face cunoscut prin Duhul Sfânt. 1.1
Eu pe câţi îi iubesc îi mustru şi îi pedepsesc; sârguieşte dar şi te pocăieşte. Iată, stau la uşă şi bat; de va
auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine. Celui ce biruieşte îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu, precum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe
scaunul Lui. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor. (Apocalipsa 3.19-22)
Eu unul vă botez cu apă spre pocăinţă, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine; Lui nu
sunt vrednic să-I duc încălţămintea; Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc. (Matei 3.11)
Fii curat cu inima şi bogat cu duhul. (Din Epistola lui Barnaba)
Fugiţi de desfrânare! Orice păcat pe care-l va săvârşi omul este în afară de trup. Cine se dedă însă desfrânării păcătuieşte în însuşi trupul său. Sau nu ştiţi că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care
este în voi, pe care-L aveţi de la Dumnezeu şi că voi nu sunteţi ai voştri? (I Corinteni 6.18, 19)
Iar când vă vor duce în sinagogi şi la dregători şi la stăpâniri nu vă îngrijiţi cum sau ce veţi răspunde, sau
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ce veţi zice, că Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela, ce trebuie să spuneţi. (Luca 12.11, 12)
Iar noi toţi, privind ca în oglindă, cu faţa descoperită, slava Domnului, ne prefacem în acelaşi chip din
slavă în slavă, ca de la Duhul Domnului. (II Corinteni 3.18)
Iar nouă ni le-a descoperit Dumnezeu prin Duhul Său, fiindcă Duhul toate le cercetează, chiar şi adâncurile lui Dumnezeu. Căci cine dintre oameni ştie ale omului, decât duhul omului, care este în el? Aşa şi
cele ale lui Dumnezeu, nimeni nu le-a cunoscut, decât Duhul lui Dumnezeu. Iar noi n-am primit duhul
lumii, ci Duhul cel de la Dumnezeu, ca să cunoaştem cele dăruite nouă de Dumnezeu; pe care le şi
grăim, dar nu în cuvinte învăţate din înţelepciunea omenească, ci în cuvinte învăţate de la Duhul Sfânt,
lămurind lucruri duhovniceşti oamenilor duhovniceşti. Omul firesc nu primeşte cele ale Duhului lui
Dumnezeu, căci pentru el sunt nebunie şi nu poate să le înţeleagă, fiindcă ele se judecă duhovniceşte.
Dar omul duhovnicesc toate le judecă, pe el însă nu-l judecă nimeni; căci "Cine a cunoscut gândul
Domnului, ca să-L înveţe pe El?" Noi însă avem gândul lui Hristos. (I Corinteni 2.10-16)
Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia; împotriva unora ca acestea nu este lege. (Galateni 5.22, 23)
Iar Saul - care se numeşte şi Pavel - plin fiind de Duh Sfânt, a privit ţintă la el, şi a zis: O, tu cel plin de
toată viclenia şi de toată înşelăciunea, fiule al diavolului, vrăjmaşule a toată dreptatea, nu vei înceta
de a strâmba căile Domnului cele drepte? Şi acum, iată mâna Domnului este asupra ta şi vei fi orb,
nevăzând soarele până la o vreme. Şi îndată a căzut peste el pâclă şi întuneric şi, dibuind împrejur,
căuta cine să-l ducă de mână. (Faptele Apostolilor 13.9-11)
Iată Sluga Mea pe Care o sprijin, Alesul Meu, întru Care binevoieşte sufletul Meu. Pus-am peste El
Duhul Meu şi El va propovădui popoarelor legea Mea. (Isaia 42.1)
Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să
intre în împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este; şi ce este născut din Duh, duh
este. Nu te mira că ţi-am zis: Trebuie să vă naşteţi de sus. Vântul suflă unde voieşte şi tu auzi glasul
lui, dar nu ştii de unde vine, nici încotro se duce. Astfel este cu oricine e născut din Duhul. A răspuns Nicodim şi i-a zis: Cum pot să fie acestea? Iisus a răspuns şi i-a zis: Tu eşti învăţătorul lui
Israel şi nu cunoşti acestea? (Ioan 3.5-10)
Iisus, zicând acestea, S-a tulburat cu duhul şi a mărturisit şi a zis: Adevărat, adevărat zic vouă că
unul dintre voi Mă va vinde. (Ioan 13.21-26)
Întâi ştim că Dumnezeu este începutul, mijlocul şi sfârşitul oricărui bine; iar binele este cu neputinţă să
fie crezut şi săvârşit altfel decât în Hristos Iisus şi Duhul Sfânt. (Sfântul Marcu Ascetul)
Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul
dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz
sufletul meu. (Psalmi 142.10, 11)
La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul. Şi pământul era netocmit şi gol. Întuneric era deasupra
adâncului şi Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor. Şi a zis Dumnezeu: "Să fie lumină!"
Şi a fost lumină. Şi a văzut Dumnezeu că este bună lumina, şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric. Lumina a numit-o Dumnezeu ziuă, iar întunericul l-a numit noapte. Şi a fost seară şi a fost
dimineaţă: ziua întâi. (Facerea 1.1-5)
Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, în
Duhul, tot felul de rugăciuni şi de cereri, şi întru aceasta priveghind cu toată stăruinţa şi
rugăciunea pentru toţi sfinţii. (Efeseni 6.17, 18)
Naşterea după trup a Domnului Iisus Hristos pregăteşte naşterea după Duh a oamenilor.
(Patriarhul Daniel)
Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă,
slavă Ţie. (Cuviosul Ioanichie cel Mare)
Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale
şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. (Psalmi 50.12, 13)
Pacea este izbăvirea de patimi. Dar ea nu poate fi aflată fără lucrarea Duhului Sfânt.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Păstrează trupul acesta curat şi nepătat, ca duhul care locuieşte în el să dea mărturie de el şi să fie
îndreptăţit trupul tău. Vezi să nu se suie la inima ta gândul că trupul acesta este stricăcios
şi să-l supui vreunei întinăciuni. Dacă-ţi întinezi trupul, întinezi şi Duhul cel Sfânt, iar dacă

516/782
întinezi trupul nu vei trăi. (Herma, autorul scrierii “Păstorul”)
Pierderea Duhului Sfânt 12.1
Pierderea harului Duhului Sfânt 10.4
Pogorârea Duhului Sfânt 1.2
Precum soarele nostru dă lumină ochilor noştri trupeşti, lumina cea prin duhul se sălăşluieşte ca o
rază spirituală în cele din înăuntru şi ia loc în inimă. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
Precum şi este scris: "Făcutu-s-a omul cel dintâi, Adam, cu suflet viu; iar Adam cel de pe urmă cu duh
dătător de viaţă"; dar nu este întâi cel duhovnicesc, ci cel firesc, apoi cel duhovnicesc. Omul cel
dintâi este din pământ, pământesc; omul cel de-al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, aşa
sunt şi cei pământeşti; şi cum este cel ceresc, aşa sunt şi cei cereşti. Şi după cum am purtat chipul
celui pământesc, să purtăm şi chipul celui ceresc. (I Corinteni 15.45-49)
Prezenţa mângâietoare a Duhului Sfânt 3.4
Primii creştini au înţeles că, pentru a deveni Templu al Duhului Sfânt, trebuie să se înalţe la Cer, acolo unde S-a înălţat şi Hristos. Ei au mai înţeles că această înălţare este condiţia însăşi a misiunii lor în lume,
a slujirii de către ei a lumii. Pentru că acolo – în cer – ei erau cufundaţi în viaţa cea nouă a Împărăţiei;
şi atunci când, după această <<Liturghie a înălţării >>, ei se reîntorceau în lume, feţele lor reflectau lumina, << bucuria şi pacea>> acelei Împărăţii, şi erau cu adevărat martori ai ei.
(Teologul Alexander Schmemann)
Privegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu intraţi în ispită. Căci duhul este osârduitor, dar trupul neputincios.
(Matei 26.41)
Puterea Duhului Sfânt 5.2
Relaţia omului cu Dumnezeu: Duh este Dumnezeu, şi cei ce I se închină Lui, trebuie să I se
închine în duh şi în adevăr. 12.10
Rugăciunea face pe om Biserică a lui Dumnezeu, dar şi preot al Lui, căci şi Hristos însuşi se află în
sufletul care se roagă împreună cu Duhul Sfânt, care se roagă cu suspine negrăite în noi sau se
întipăreşte în eul nostru în rugăciune, pentru că biserica nu este numai locul unde se roagă omul,
ci şi locul unde se află Hristos. (Părintele Dumitru Stăniloae)
Rugăciunea înseamnă a respira Duhul Sfânt. (Sfinţii Părinţi)
Scopul vieţii omeneşti este dobândirea Duhului Sfânt. (Sfântul Serafim de Sarov)
Sufletul, trupul Duhului Sfânt. 6.1
Şi au ieşit fariseii şi se sfădeau cu El, cerând de la El semn din cer, ispitindu-L. Şi Iisus, suspinând cu
duhul Său, a zis: Pentru ce neamul acesta cere semn? Adevărat grăiesc vouă că nu se va da
semn acestui neam. (Marcu 8.11, 12)
Şi în acele zile, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în ţinutul muntos într-o cetate a seminţiei lui
Iuda. Şi a intrat în casa lui Zaharia şi a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutul
Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei şi Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt, şi cu glas mare
a strigat şi a zis: Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău.
Şi de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu? (Luca 1.39-43)
Şi nu numai atât, ci ne lăudăm şi în suferinţe, bine ştiind că suferinţa aduce răbdare, şi răbdarea încercare, şi încercarea nădejde, iar nădejdea nu ruşinează pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat
în inimile noastre, prin Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă. (Romani 5.3-5)
Şi nu vă îmbătaţi de vin, în care este pierzare, ci vă umpleţi de Duhul. (Efeseni 5.18)
Şi Simon văzând că prin punerea mâinilor apostolilor se dă Duhul Sfânt, le-a adus bani, zicând: Daţi-mi
şi mie puterea aceasta, ca acela pe care voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Iar Petru a zis
către el: Banii tăi să fie cu tine spre pierzare! Căci ai socotit că darul lui Dumnezeu se agoniseşte
cu bani. Tu n-ai parte, nici moştenire, la chemarea aceasta, pentru că inima ta nu este dreaptă
înaintea lui Dumnezeu. (Faptele Apostolilor 8.18-20)
Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt; cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute. (Ioan 20.22, 23)
Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar numai Domnul este Cel ce cercetează duhul.
(Solomon 16.2)
Ţie să-ţi slujească întreaga făptură, pentru că Tu ai zis şi toate s-au făcut. Trimis-ai Duhul Tău şi totul a
fost zidit şi nimeni nu poate să stea împotriva poruncii Tale! (Baruh 16.14)
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Unde este mângâierea Duhului, neputinţa şi trândăvia nu rămân. 1.1
Unde mă voi duce de la Duhul Tău şi de la faţa Ta unde voi fugi? De mă voi sui în cer, Tu acolo eşti. De
mă voi coborî în iad, de faţă eşti. De voi lua aripile mele de dimineaţă şi de mă voi aşeza la marginile
mării şi acolo mâna Ta mă va povăţui şi mă va ţine dreapta Ta. Şi am zis: "Poate întunericul mă va
acoperi şi se va face noapte lumina dimprejurul meu". Dar întunericul nu este întuneric la Tine şi
noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, aşa este şi lumina ei. (Psalmi 138.7-12)
Viaţa spirituală este viaţa în Duhul Sfânt. (Sfinţii Părinţi)
Dulce/ Cântaţi psalmi şi bateţi din timpane; cântaţi dulce din psaltire şi din alăută! (Psalmi 80.2)
Cel ce este înţelept se cheamă priceput; dulceaţa cuvintelor de pe buzele lui înmulţeşte ştiinţa. Înţelepciunea
este un izvor de viaţă pentru cine o are; pedeapsa celui nebun e nebunia. (Solomion 16.21, 22)
De te culci, nu-ţi va fi teamă, iar de adormi, somnul tău va fi dulce. (Solomon 3.24)
Din aceeaşi gură ies binecuvântarea şi blestemul. Nu trebuie, fraţii mei, să fie acestea aşa. Oare izvorul aruncă din aceeaşi vână, şi apa dulce şi pe cea amară? Nu cumva poate smochinul, fraţilor, să facă măsline,
sau viţa de vie să facă smochine? Tot aşa, izvorul sărat nu poate să dea apă dulce. (Iacob 3.10-12)
Fiul meu, mănâncă miere, căci e bună şi un fagure de miere este dulce gurii tale. Să ştii că înţelepciunea este
la fel pentru sufletul tău; dacă o dobândeşti, ai un viitor, iar nădejdea ta nu este pierdută.
(Solomon 24.13, 14)
Fluierul şi harpa îndulcesc cântarea, şi decât amândouă acestea mai mult limba cea dulce.
(Ecclesiasticul 40.23)
Graiul dulce înmulţeşte pe prieteni şi limba cea binegrăitoare îndatorează, deseori, la răspunsuri binevoitoare.
(Ecclesiasticul 6.5)
Limba dulce este pom al vieţii, iar limba vicleană zdrobeşte inima. (Solomon 15.4)
Literatura şi fluturii sunt cele mai dulci pasiuni cunoscute de om. (Vladimir Nabokov)
Lumina care străluceşte în inimă descoperă o altă lumină, mai lăuntrică, mai tainică şi mai adâncă. În această
lumină, în această contemplare plină de dulceaţă, afundându-se, omul nu mai este stăpân pe sine, devine
ca un străin pentru lumea aceasta, iar lucrul acesta se face din cauza iubirii şi a plăcerii care-l copleşeşte,
datorită tainelor celor ascunse care i se descoperă. În acel timp, omul acela fiind eliberat de povara celor
trecătoare, ajunge la măsura desăvârşirii, curat şi liber de păcat. (Sfântul Macarie Egipteanul)
Mică este între cele zburătoare albina, dar rodul ei întrece orice dulceaţă. (Ecclesiasticul 11.3)
Nimic nu este mai dulce pentru un copil decât mama. Da, copii, iubiţi-vă mama! Viaţa nu vă aduce nicio altă
dragoste care să facă atâta bine. (Euripide)
Prin credinţă, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a ales mai bine să pătimească cu poporul lui Dumnezeu, decât să aibă dulceaţa cea trecătoare a păcatului, socotind că batjocorirea pentru Hristos este mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, fiindcă se uita la răsplătire.
(Evrei 11.24-26)
Prin răbdare se poate îndupleca un om mânios şi o limbă dulce înmoaie oase. (Solomon 25.15)
Răzbunarea este mereu dulce, gustul de după este amar. (Joshua Caleb)
Sătulul calcă mierea în picioare, iar flămândului tot ce este amar (i se pare) dulce. (Solomon 27.7)
Şi m-am dus la înger şi i-am zis să-mi dea cartea. Şi mi-a răspuns: Ia-o şi mănânc-o şi va amărî pântecele tău,
dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Atunci am luat cartea din mâna îngerului şi am mâncat-o; şi era în gura
mea dulce ca mierea, dar, după ce-am mâncat-o pântecele meu s-a amărât. Şi apoi mi-a zis: Tu trebuie
să prooroceşti, încă o dată, la popoare şi la neamuri şi la limbi şi la mulţi împăraţi. (Apocalipsa 10.9-12)
Vai de cei ce zic răului bine şi binelui rău; care numesc lumina întuneric şi întunericul lumină; care socotesc
amarul dulce şi dulcele amar! (Isaia 5.20)
Vorba dulce mult aduce. (Proverb)
Duminica Ortodoxiei 9.16
Dumnezeu 7.3, 12.11
Dumnezeu Treime 9.11, 12.7
Dumnezeu a coborât la noi, ne cere şi nouă să ne ridicăm la El. 10.17
Dumnezeu a creat lumea din nimic. Minunat, vei spune. Fii sigur că e aşa, dar face lucruri şi mai minunate: face
sfinţi din păcătoşi. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Dumnezeu acolo toarnă darul evlaviei, unde găseşte vase deşarte de grijile omeneşti. (Fericitul Augustin)
Dumnezeu admite astfel de piedici, pentru că prin ele credinţa noastră este pusă la încercare. 9.10
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Dumnezeu altoieşte mlădiţa care rămâne în El. 3.4
Dumnezeu când dă, dă ca un boier. El dă cu măsură plină, clătinată şi cu vârf. (Părintele Nicolae Steinhardt)
Dumnezeu controlează circumstanţele vieţii noastre. 12.17
Dumnezeu dă daruri şi unii chiar le multiplică…. Cred că sunt unul dintre ei! (Niccolò Paganini)
Dumnezeu dragoste este. 5.6
Dumnezeu e de infinite ori infinit mai presus de energiile tale. (Sfântul Grigorie Palama)
Dumnezeu este aproape neputincios în faţa libertăţii omului. (Părintele Dumitru Stăniloae)
Dumnezeu este ascuns în porunci. 9.19
Dumnezeu este asemenea unui cer ale cărei margini nu sunt nicăieri şi al cărui centru este pretutindeni.
(Fericitul Augustin)
Dumnezeu este cel mai aspru pedepsitor al relelor. (Ovidius)
Dumnezeu este fiinţa virtuţilor. 9.19
Dumnezeu este iubire. 9.5
Dumnezeu este începutul, mijlocul şi sfârşitul oricărui bine. (Sfântul Marcul Ascetul)
Dumnezeu este îndelung-răbdător şi mult-milostiv. 9.21
Dumnezeu este judecător drept, tare şi îndelung-răbdător şi nu se mânie în fiecare zi. (Psalmi 7.11)
Dumnezeu este mai aproape de mine decât sunt eu însumi. 1.1
Dumnezeu este ocrotitorul cel bun al răbdării noastre. Dacă ai lăsat pe seama Lui nedreptatea altora, El este răzbunător, pentru daune - despăgubitor, pentru durere – medic, pentru moarte - dătător de viaţă. Cât de mult
poate răbdarea să-L aibă pe Dumnezeu datornic. (Tertulian)
Dumnezeu este poetul perfect. (Robert Browning)
Dumnezeu este subtil, dar nu rău intenţionat. (Albert Einstein)
Dumnezeu este un adevăr universal. (Albert Einstein)
Dumnezeu face sărbătoare cerească din întoarcerea păcătoşilor. (Sfântul Macarie Egipteanul)
Dumnezeu geometrizează prin intermediul sunetului. (Pitagora)
Dumnezeu iartă. Natura niciodată. (Carmen Sylva, poetă şi prima regină a României)
Dumnezeu îi ajută întotdeauna pe cei ce se ajută singuri. (Benjamin Franklin)
Dumnezeu începe în fiecare dimineaţă. (O vorbă franţuzească)
Dumnezeu îngăduie durerea şi suferinţa în timpul vieţii. 7.14
Dumnezeu ne ajută, chiar dacă pe moment ni se pare că nu ascultă rugăciunile noastre. 6.12
Dumnezeu ne dă cinstire făcându-ne pe noi colaboratori ai Săi. (Sfântul Petru Damaschin)
Dumnezeu ne dă, însă trebuie să aibă şi cui să dea. (Părintele Paisie Olaru)
Dumnezeu ne ia ca pe nişte copii şi ne arată într-o legănare iubirea Sa divină. (Părintele Dumitru Stăniloae)
Dumnezeu ne pedepseşte, dorindu-ne tot binele. 5.18
Dumnezeu ne trimite darurile cu o bucurie mai mare decât cea cu care le primim noi. (Sfântul Grigorie de Nazianz)
Dumnezeu ne vrea liberi în relaţia cu El. 1.11
Dumnezeu nu comunică la nivel de superficial cu omul, ci la nivelul adâncului, la rădăcină. Ori boala, oricare ar fi ea,
nu distruge adâncul. (Episcopul ortodox Antonie Blum din Londra; formaţia lui de bază: medic.)
Dumnezeu nu dă omului mai mult decât poate duce. 9.14
Dumnezeu nu ispiteşte, dar îngăduie ispita, fie pentru mântuirea sufletelor noastre, fie spre a ne da prilej să dovedim
tăria credinţei noastre şi astfel să avem dreptul la răsplătire, căci ispitele ce se întâmplă drepţilor sunt
pentru încercare şi au şi plată. (Sfântul Simeon al Tesalonicului)
Dumnezeu nu l-a creat pe om muritor, şi nici nemuritor. Dumnezeu l-a creat capabil şi de una şi de alta, în funcţie
de libera lui alegere. (Sfântul Teolit al Antiohiei)
Dumnezeu nu ne trimite disperarea ca să ne ucidă, ci ca să trezească în noi o nouă viaţă. (Hermann Hesse)
Dumnezeu nu ne-a făcut numai ca pe nişte oi sau ca pe nişte vite, ca să pierim şi să dispărem apoi fără urmă.
(Atenagora Atenianul)
Dumnezeu nu pedepseşte bogăţia, ci neomenia. (Sfântul Vasile cel Mare)
Dumnezeu nu se face cunoscut prin ştiinţă. 1.1
Dumnezeu nu se uită la fapte, ci la dragostea cu care au fost făcute acele fapte. (Sfântul Vasile cel Mare)
Dumnezeu plăteşte fiecăruia după măsura credinţei lui. 4.7
Dumnezeu poate decide dacă şi când survine ispita. 12.17
Dumnezeu poate decide modul în care aceste circumstanţe ne afectează. 12.17
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Dumnezeu s-a făcut totul pentru tine, aşa că şi tu fă-te totul pentru El. (Sfântul Ioan de Kronstadt)
Dumnezeu să-i răsplătească! 10.3
Dumnezeu se află de partea cealaltă a morţii. 11.13
Dumnezeu se face cunoscut prin Duhul Sfânt. 1.1
Dumnezeu se odihneşte în inimile celor blânzi, iar sufletul tulburat este scaun pentru diavol. (Sfântul Ioan Scărarul)
Dumnezeu se revelează pe Sine în lumină, şi ca lumină. 2.7
Dumnezeu şi conştiinţa ştiu cele ascunse ale fiecăruia, deci prin aceasta să primim îndreptarea.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Dumnezeu ţi-a dăruit 86.400 de secunde astăzi. Ai folosit vreuna pentru a spune “Mulţumesc?”.
(William George Ward)
Dumnezeu vorbeşte cu omul prin energiile Sale necreate, din care omul se împărtăşeşte,
şi prin care-L cunoaşte pe Dumnezeu. 8.15
Dumnezeu vrea să se folosească încă de sufletele alese, îi coboară pe treapta a doua şi-i menţine
în har, pentru grija de fraţii lor mai slabi. 11.17
Dumnezeu, doctorul suprem. 4.12
Dumnezeu, în care spui că nu crezi, crede El în tine. (Părintele Nicolae Steinhardt)
Dumnezeu, Tatăl nostru, ne-a dat viaţa şi arta vindecării pentru a proteja şi a o menţine. (Paracelsus, alchimist,
medic, astrolog şi filosof elveţian)
Dumnezeu/ A cerceta despre Dumnezeu pentru a descoperi, este lucru mântuitor. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
A cunoaşte Esenţa Divină – acesta este cel mai înalt ţel al sufletului trimis de Creator pe Pământ!
(Pitagora)
A fi aproape sau departe de Dumnezeu depinde doar de om, deoarece Dumnezeu este pretutindeni.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
A fost întrebat avva Mios de un ostaş dacă primeşte Dumnezeu pocăinţa. – Spune-mi, iubitule, de ţi se
va rupe haina, o lepezi afară? – Nu, ci o cos şi o port. – Deci, dar, dacă îţi este milă de haină,
lui Dumnezeu nu-I va fi milă de zidirea Sa?
A greşi e omeneşte, a ierta e dumnezeieşte. (Alexander Pope)
A iubi înseamnă a fi în comunicare cu celălalt şi a descoperi în el scânteia lui Dumnezeu. (Paulo Coelho)
A iubi pe duşmani nu înseamnă a iubi răul, nici necredinţa sau desfrânarea sau hoţia, ci înseamnă a iubi
pe hoţ, pe necredincios, pe desfrânat nu pentru că păcătuiesc, că prin asta întinează numele de om,
ci pentru că sunt oameni şi făpturi ale lui Dumnezeu. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
A întrebat un frate pe Avva Pimen: De voi vedea greşala fratelui meu, bine este să o acopăr? Şi i-a
răspuns lui bătrânul: În orice ceas vom acoperi greşala fratelui nostru şi Dumnezeu o acoperă
pe a noastră, şi în orice ceas o arătăm pe a fratelui şi Dumnezeu o arată pe a noastră.
A întrebat un frate pe Avva Pimen: Mai bine este a vorbi sau a tăcea? I-a răspuns lui bătrânul: Cel ce
vorbeşte pentru Dumnezeu, bine face; şi cel ce tace pentru Dumnezeu, tot bine face.
A privi cu mintea la Dumnezeu 6.14
A sfinţi numele lui Dumnezeu, înseamnă a deveni sfânt. 12.13
A suferi înseamnă a avea un secret comun cu Dumnezeu. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
A trăi fără Dumnezeu, nu este altceva decât o moarte mult mai reală decât cea biologică. 7.7
A-i iubi pe vrăjmaşi, înseamnă a-L iubi pe Dumnezeu. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
A-L cunoaşte pe Dumnezeu este începutul înţelepciunii. A nu-L cunoaşte pe Dumnezeu
este începutul nebuniei. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
A-şi lua crucea înseamnă a se lepăda de lume, pentru Dumnezeu. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
A-ţi aduce aminte de Dumnezeu e mai necesar decât a respira. 6.5
A-ţi aminti cu adevărat de Dumnezeu, înseamnă a-ţi aminti de viaţă. A-L uita, înseamnă a muri.
(Sfântul Teotim al Tomisului)
Acceptând ispita, Adam s-a rupt de Dumnezeu şi a rămas numai la sine, şi în el s-a infiltrat satana
denaturând eul lui prin mândrie şi provocând apoi ura, minciuna, crima şi toate celelalte. 8.9
Aceasta este viaţa cea veşnică, să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat,
şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis. 12.8
Acela (Ioan) era făclia care arde şi luminează, şi voi aţi voit să vă veseliţi o clipă în lumina lui. Iar Eu am
mărturie mai mare decât a lui Ioan; căci lucrurile pe care Mi le-a dat Tatăl ca să le săvârşesc, lu-
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crurile acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis. (Ioan 5.35, 36)
Acest har este împărăţia lui Dumnezeu. 2.8
Acolo unde ia sfârşit creatura, începe Fiinţa luiDumnezeu. Tot ceea ce Dumnezeu pretinde în mod expres,
este să ieşi din tine însuţi, în măsura în care eşti creatură, şi să-L laşi pe Dumnezeu să fie Dumnezeu în tine. (Meister Eckhart)
Adâncirea minţii în Dumnezeu. 1.6
Adevărata cinstire pe care o acordăm Fiului lui Dumnezeu, ca şi cea pe care o aducem lui Dumnezeu,
ca părinte, constă mai ales într-o viaţă cinstită. (Origen)
Adevărul întreg se cuprinde numai în Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)
Am fost înzestraţi cu puterea de judecată a minţii ca să cunoaştem adevărul, iar adevărul întreg se
cuprinde numai în Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)
Apoi fiilor lui Israel să le spui: Omul care va huli pe Dumnezeu îşi va agonisi păcat. (Leviticul 24.15)
Apropie-te de cei drepţi şi prin ei te vei apropia de Dumnezeu. (Sfântul Isaac Sirul)
Aripile Soarelui dreptăţii sunt: pronia şi judecata. 7.14
Arta nu este nimic altceva decât contemplarea lumii impregnate de har, luminată din interior. A revela
prezenţa lui Dumnezeu îndărătul oricărui obiect, aceasta este funcţia artei. (Hermann Hesse)
Ascultarea faţă de Dumnezeu este mormântul voinţei şi înviere a smereniei. (Sfântul Ioan Scărarul)
Asemănarea cu Dumnezeu stă în a fi drept şi curat, cu pricepere. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Aşa cum mâncarea este necesară pentru viaţă, la fel şi rugăciunea este necesară pentru realizarea
Adevărului Divin Suprem. (Yoga Swami, unul dintre cei mai mari yoghini şi înţelepţi ai
vremurilor noastre)
Atât Adam şi Eva, cât şi Cain au fost blestemaţi de Dumnezeu, nu pentru păcat, ci pentru ocolirea
mărturisirii, a căinţei şi a părerii de rău. (Sfinţii Părinti)
Atâta timp cât trupul lucrează pentru patimi, sufletul nu-L cunoaşte pe Dumnezeu. (Mitropolitul Filaret)
Atingerea de Dumnezeu este o trezire, trezire la sine, trezire la El. Nu există atingere de Dumnezeu în
afara acestei treziri. Nu există Dumnezeu-pentru-mine în afara acestei treziri. (Henri Le Saux)
Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu; şi, dacă a adormit, a luat una din coastele
lui şi a plinit locul ei cu carne. Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie şi a adus-o la Adam. Şi a zis Adam: "Iată aceasta-i os din oasele mele şi carne din carnea mea; ea se va
numi femeie, pentru că este luată din bărbatul său. (Facerea 2.21-23)
Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Cain: "Unde este Abel, fratele tău?" Iar el a răspuns: "Nu ştiu! Au
doară eu sunt păzitorul fratelui meu?" Şi a zis Domnul: "Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă
către Mine din pământ. Şi acum eşti blestemat de pământul care şi-a deschis gura sa, ca să primească sângele fratelui tău din mâna ta. (Facerea 4.9-11)
Atunci când cineva voieşte să-şi rânduiască viaţa după voia lui Dumnezeu, se bucură de atâta ajutor de
Sus, încât i se împlineşte tot ceea ce voieşte. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui lor. Cel ce are urechi de auzit să audă.
(Matei 13.43)
Atunci Faraon a chemat în grabă pe Moise şi pe Aaron şi le-a zis: "Greşit-am înaintea Domnului Dumnezeului vostru şi înaintea voastră! Iertaţi-mi acum încă o dată greşeala mea şi vă rugaţi Domnului Dumnezeului vostru să abată în orice chip de la mine prăpădul acesta!" Şi ieşind de la Faraon, Moise s-a rugat lui Dumnezeu, şi Domnul a stârnit vânt puternic de la apus şi acesta a dus lăcustele şi le-a aruncat în
Marea Roşie şi n-a rămas nici o lăcustă în tot pământul Egiptului. Dar Domnul a învârtoşat inima lui
Faraon şi acesta n-a dat drumul fiilor lui Israel. (Ieşirea 10.16-20)
Atunci Satan a plecat dinaintea Domnului şi a lovit pe Iov cu lepră, din tălpile picioarelor până în creştetul capului. Şi a luat Iov un ciob ca să se scarpine şi şedea pe gunoi, afară din oraş. Atunci nevasta lui
a zis către el: "Te ţii mereu în statornicia ta? Blesteamă pe Dumnezeu şi mori! Dar Iov i-a răspuns:
"Vorbeşti cum ar vorbi una din femeile nebune! Ce? Dacă am primit de la Dumnezeu cele bune, nu
vom primi oare şi pe cele rele?" Şi în toate acestea, Iov n-a păcătuit de loc cu buzele sale.
(Iov 2.7-10)
Atunci tot poporul, răspunzând într-un glas, a zis: "Toate câte a zis Domnul vom face şi vom fi ascultători!" Şi a dus Moise cuvintele poporului la Domnul. Iar Domnul a zis către Moise: "Iată voi veni la tine în stâlp de nor des, ca să audă poporul că Eu grăiesc cu tine, şi să te creadă pururea". Iar Moise
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a spus Domnului cuvintele poporului. Zis-a Domnul către Moise: "Pogoară-te de grăieşte poporului
să se ţină curat astăzi şi mâine, şi să-şi spele hainele, ca să fie gata pentru poimâine, căci poimâine Se
va pogorî Domnul înaintea ochilor a tot poporul pe Muntele Sinai. Să-i tragi poporului hotar împrejurul muntelui şi să-i spui: Păziţi-vă de a vă sui în munte şi de a vă atinge de ceva din el, că tot cel ce se
va atinge de munte va muri. (Ieşirea 19.8-12)
Atunci un nor a acoperit cortul adunării şi locaşul s-a umplut de slava Domnului; şi Moise n-a putut să
intre în cortul adunării, pentru că-l cuprinsese pe acesta norul şi slava Domnului umpluse locaşul. În
tot timpul călătoriei fiilor lui Israel, când se ridica norul de pe cort, atunci plecau la drum, iar de nu
se ridica norul, nici ei nu plecau la drum până nu se ridica; pentru că în tot timpul călătoriei, ziua stătea peste cort norul Domnului, iar noaptea se afla peste el foc, înaintea ochilor întregii case a lui
Israel. (Ieşirea 40.34-38)
Au doară Eu numai de aproape sunt Dumnezeu, zice Domnul, iar de departe nu mai sunt Dumnezeu?
(Ieremia 23.23)
Aurul şi argintul fals sunt pagube pe care le poţi îndura şi un bărbat priceput uşor descoperă falsul. Dar
dacă gândul mincinos al unui prieten stă ascuns în pieptul său şi dacă are viclenie în inima sa, acela
e cel mai fals dintre muritorii făcuţi de Dumnezeu, iar dintre toate falsurile, acesta este cel mai greu
de cunoscut. (Poetul Teognist, citat de Cuviosul Clement Alexandrinul)
Avem nevoie să Îl găsim pe Dumnezeu, iar Dumnezeu nu poate fi găsit în zgomot şi agitaţie.
(Maica Tereza)
Avem un Dumnezeu în cer, nemincinos , adevăratat şi viu. El nu este nesimţitor ca idolii voştri, noi Aceluia
ne închinăm. (Sfinţii Mari Mucenici Serghie şi Vah, care au refuzat să-l urmeze pe împăratul Maximian
şi să aducă jertfă zeilor. Sfântul Vah a murit în urma bătăilor, iar Sfântului Serghie i s-a tăiat capul)
Avem Stăpân blând şi iubitor de oameni şi nu ne cere lucruri peste puterea noastră. Nici nu ne cere să
ne abţinem de la mâcăruri şi să postim aşa, de dragul postului, nici pentru asta să stăm nemâncaţi, ci
ca să ne desprindem de lucrurile cele lumeşti şi să folosim tot răgazul cu cele duhovniceşti. Căci
dacă ne-am rândui viaţa noastră cu mintea trează, dacă am întrebuinţa tot răgazul vieţii noastre cu
cele duhovniceşti şi am mânca atâta doar să fim în nevoie numai şi am cheltui viaţa noastră în fapte
bune, nici n-am mai avea nevoie de ajutorul pe care ni-l dă postul. Dar pentru că firea omenescă
este trândavă şi se îndreaptă mai degrabă spre tihnă şi plăceri, de aceea Stăpânul cel iubitor de
oameni, ca un Tată iubitor a dat leacul postului, ca să ne desprindă şi de plăceri şi să ne şi ducă de
la grijile lumeşti la lucrarea celor duhovniceşti. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Binele făcut la nevoie ţi-l răsplăteşte înzecit Dumnezeu când nici nu gândeşti. (Mircea Eliade)
Binele nu este o simplă calitate etică sau aptitudine morală, ci un reflex al harului, o “rază arătătoare
de Dumnezeu”, o lucrare îndumnezeitoare care vine în om din Binele ultim, suprem, care este
Dumnezeu. (Calist Catafygiotul)
Biserica este antecamera Împărăţiei lui Dumnezeu. (Sfântul Nicolae Cabasila)
Boala este un mod de a te întâlni cu Dumnezeu. (Sfinţii Părinţi)
Boala poate fi un prilej de asceză, de apropiere de Dumnezeu. Este o transformare, o transfigurare
chiar a urmării păcatului, care este boala, într-un instrument de curăţire de patimi şi de înţelegere
a lui Dumnezeu. Răbdarea şi încrederea în Dumnezeu pot fi calea către unirea cu Acesta.
(Amma Sincletica)
Botezul lui Ioan era îndepărtarea de păcat. Botezul creştin este unire cu Dumnezeu.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Bucuraţi-vă pururea. Rugaţi-vă neîncetat. Daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta este voia lui
Dumnezeu, întru Hristos Iisus, pentru voi. (I Tesaloniceni 5.16-18)
Bunătatea este gândirea lui Dumnezeu, înfăptuită de oameni. (Sfântul Ignatie Teoforul)
Bunătatea tinereţii este îngerească; cea a bătrâneţii este dumnezeiască. (Carmen Sylva, poetă şi prima
regină a României)
Bunăvoinţa după putere este bine plăcută lui Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)
Ca să ştii, dacă zăbovesc, cum trebuie să petreci în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului
celui viu, stâlp şi temelie a adevărului. (I Timotei 3.15)
Ca să-L cunoşti cu adevărat pe Dumnezeu, trebuie să ieşi din mintea ta. (Neale Donald Walsch)
Ca să-L întâlnim pe Dumnezeu, e destul să privim în jurul nostru. (Paulo Coelho)
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Calea providenţei (+) şi calea judecăţii (-) 7.14
Caută ceea ce este dumnezeiesc, iar ceea ce este omenesc va veni foarte uşor.
(Sfântul Ioan Gura de Aur)
Caută-L pretutindeni pe Cel ce este pretutindeni. (Sfântul Ioan Damaschin)
Că mie acum păcatele mi s-au făcut zid întunecat între mine şi Dumnezeu. (Avva Ammoi)
Că pe aceasta Dumnezeu a împlinit-o cu noi, copiii lor, înviindu-L pe Iisus, precum este scris şi în Psalmul al doilea: "Fiul Meu eşti Tu; Eu astăzi Te-am născut". (Faptele Apostolilor 13.33)
Căci căruia dintre îngeri i-a zis Dumnezeu vreodată: "Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut"; şi iarăşi:
"Eu Îi voi fi Lui Tată şi El Îmi va fi Mie Fiu"? (Evrei 1.5)
Căci cunoaştem pe Cel ce a zis: "A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti". Şi iarăşi: "Domnul va judeca
pe poporul Său". Înfricoşător lucru este să cădem în mâinile Dumnezeului celui viu.
(Evrei 10.30, 31)
Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea
lui Dumnezeu. (I Corinteni 1.18)
Căci cuvântul lui Dumnezeu e viu şi lucrător şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri, şi pătrunde
până la despărţitura sufletului şi duhului, dintre încheieturi şi măduvă, şi destoinic este să judece
simţirile şi cugetările inimii. (Evrei 4.12)
Căci dacă Avraam s-a îndreptat din fapte, are de ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu.
(Romani 4.2)
Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să
nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. (Ioan 3.16)
Căci Dumnezeu întoarce omului după faptele lui şi se poartă cu fiecare după purtarea lui. (Iov 34.11)
Căci dacă Dumnezeu n-a cruţat pe îngerii care au păcătuit, ci, legându-i cu legăturile întunericului în iad,
i-a dat să fie păziţi spre judecată, şi n-a cruţat lumea veche, ci a păstrat numai pe Noe, ca al optulea
propovăduitor al dreptăţii, când a adus potopul peste cei fără de credinţă, şi cetăţile Sodomei şi Gomorei, osândindu-le la nimicire, le-a prefăcut în cenuşă, dându-le ca o pildă nelegiuiţilor din viitor;
(II Petru 2.4-6)
Căci eu sunt cel mai mic dintre apostoli, care nu sunt vrednic să mă numesc apostol, pentru că am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt; şi harul Lui care este în
mine n-a fost în zadar, ci m-am ostenit mai mult decât ei toţi. Dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu
care este cu mine. (I Corinteni 15.9, 10)
Căci însăşi existenţa lui Dumnezeu nu este câtuşi de puţin combătută prin faptul că nu poate fi demonstrată, deoarece ea stă neclintită pe un teren mult mai sigur. Este vorba despre o chestiune de revelaţie.
(Arthur Schopenhauer)
Căci întristarea cea după Dumnezeu aduce pocăinţă spre mântuire, fără părere de rău; iar întristarea lumii
aduce moarte. Că iată, însăşi aceasta, că v-aţi întristat după Dumnezeu, câtă sârguinţă v-a adus, ba
încă şi dezvinovăţire şi mâhnire şi teamă şi dorinţă şi râvnă şi ispăşire! Întru totul aţi dovedit că voi
înşivă sunteţi curaţi în acest lucru. (II Corinteni 7.10, 11)
Căci lauda noastră aceasta este: mărturia conştiinţei noastre că am umblat în lume, şi mai ales la voi, în
sfinţenie şi în curăţie dumnezeiască, nu în înţelepciune trupească, ci în harul lui Dumnezeu.
(II Corinteni 1.12)
Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Sfântul Duh, şi Aceşti trei Una sunt. Şi trei sunt
care mărturisesc pe pământ:Duhul şi apa şi sângele, şi aceşti trei mărturisesc la fel. (I Ioan 5.7, 8)
Căutarea lui Dumnezeu 1.1
Căutati mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate celelalte se vor adăuga vouă. 1.4
Când citeşti Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să îţi spui mereu: “Vorbeşte cu mine şi despre mine.”
(Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Când Dumnezeu vede strădania omului, îi dă harul Său. 9.8
Când eşti în pace şi nu ai altă luptă, atunci mai mult te smereşte, ca nu cumva bucurie străină intrând,
să ne lăudăm şi să fim daţi la război. Că de multe ori Dumnezeu pentru neputinţele noastre,
nu ne lasă să fim daţi spre luptă, ca să nu pierim. (Avva Visarion)
Când îţi aduci aminte de Dumnezeu înmulteşte rugăciunea, ca atunci când Îl uiţi, Domnul să-Şi aducă
aminte de tine. (Sfântul Marcu Ascetul)
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Când noi facem tot ceea ce trebuie făcut, Dumnezeu ne ajută cu prisosinţă. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Când omul se roagă înseamnă că este liber. Când nu se mai roagă înseamnă că ceva îl ţine sub o stăpânire nevăzută. De aceea se spune: “Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta.” Numai când
iubeşte pe Dumnezeu şi pe semeni, omul este cu adevărat liber. Când urăşte pe semeni şi când uită pe
Dumnezeu este înrobit, este limitat, este înrobit într-o stare de egoism, de singurătate. De aceea, o mulţime de oameni care nu se mai roagă, suportă cu greu suferinţa, suportă cu greu boala şi mulţi dintre ei,
din deznădejde, se sinucid. Sunt studii ştiinţifice care arată că omul credincios trece mai uşor prin greutăţile vieţii decât cel necredincios. (Patriarhul Daniel)
Când se va elibera mintea, se va înlătura tot ce e la mijloc între ea şi Dumnezeu. (Sfântul Isaia Pustnicul)
Când soarele s-a întunecat; iar catapeteasma templului s-a sfâşiat pe la mijloc. Şi Iisus, strigând cu glas
tare, a zis: Părinte, în mâinile Tale încredinţez duhul Meu. Şi acestea zicând, Şi-a dat duhul. Iar
sutaşul, văzând cele ce s-au făcut, a slăvit pe Dumnezeu, zicând: Cu adevărat, Omul Acesta
drept a fost. (Luca 23.45-47)
Când spunem că Dumnezeu este iubire, spunem că El se comunică pe Sine la infinit. (Soren
Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Când te afli în lărgime să nu te bucuri şi când te afli în necazuri să nu te întristezi şi să nu le socoteşti pe
acestea ca străine de calea lui Dumnezeu, căci pe calea Lui se umblă din veac şi din neam în neam,
prin cruce şi moarte. (Sfântul Isaac Sirul)
Când vine Dumnezeu, pleacă răul. (Dionisie Areopagitul)
Cât asculţi de Dumnezeu, atât ascultă şi Dumnezeu de tine. (Părintele Arsenie Boca)
Ce poate face Dumnezeu cu puterea, face Maica Domnului cu rugăciunea. (Sfinţii Părinţi)
Ce se va întâmpla cu omul, când Dumnezeu îşi va întoarce pivirea Sa dreaptă asupra sufletului său şi nu
va găsi nimic bun întrânsul? Aduceţi-vă aminte ce-a păţit smochinul în care Domnul nu a găsit
niciun fel de rod. (Sfântul Tihon din Zadonsk)
Ce răsplată Îi vom da lui Dumnezeu, sau ce rod vrednic de ceea ce ne-a dat El nouă? … Ne-a chemat când nu eram şi a voit să venim de la nefiinţă la fiinţă. (Sfântul Clement Romanul)
Ce-mi doresc eu mie, să-ţi dea Dumnezeu ţie. (O zicală din popor) Ce-mi doreşti tu mie, să-ţi dea
Dumnezeu tot ţie! (O completare făcută de părintele Constantin Galeriu)
Cel care Îl vede pe Dumnezeu în lucrările Sale şi crede în El văzându-le, acela este cu adevărat bogat.
(Paracelsus, alchimist, medic, astrolog şi filosof elveţian)
Ceea ce are preţ înainte lui Dumnezeu este frumuseţea sfinţeniei, un duh blând şi liniştit. (Ellen G. White)
Cel blând pentru Dumnezeu este mai înţelept decât înţelepţii şi cel smerit cu inima e mai puternic decât
cei puternici pentru că poartă jugul lui Hristos. (Sfântul Marcu Ascetul)
Cel care a primit de la Dumnezeu darul cuvântului şi al învăţăturii, spre a fi de folos semenilor săi, dar nu
se foloseşte de el, pierde darul; şi dimpotrivă, cel ce se sârguieşte să fie de folos semenilor cu darul
acesta, capătă şi mai mult dar, după cum celălalt pierde şi ce a primit. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Cel care se roagă poate întâlni în experienţa sa două tipuri de lumină: lumina propriei sale minţi şi lumina
imaterială a lui Dumnezeu. 2.7
Cel care se sileşte să fie asemenea lui Dumnezeu, datorită marii lui lipsă de răutate, iartă de şaptezeci
de ori câte şapte, adică tot timpul vieţii şi în tot circuitul cosmic, pentru că aceasta înseamnă
numărul şapte. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Cel care slujeşte lui Dumnezeu, cu bunăvoinţă va fi primit şi rugăciunea lui până la nori va ajunge. Rugăciunea celui smerit va pătrunde norii şi nu se va mângâia până nu va ajunge acolo.
(Ecclesiasticul 35.17, 18)
Cel ce este cinstit şi lăudat mai presus de vrednicie, mult se păgubeşte, iar cel ce nicidecum nu este
cinstit de oameni, de sus va fi slăvit.(Avva Or)
Cel ce cunoaşte adevărul nu se împotriveşte necazurilor, care vin asupra lui. Căci ştie că-l conduc pe
om spre frica de Dumnezeu. (Sfântul Marcu Ascetul)
Cel ce face binele şi caută răsplată, nu slujeşte lui Dumnezeu, ci voii sala. (Sfântul Marcu Ascetul)
Cel ce se înalţă împotriva oamenilor, se va înălţa şi împotriva lui Dumnezeu. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Cel ce se roagă vorbeşte cu Dumnezeu. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Cel ce vrea să facă ceva şi nu poate, e socotit de către cunoscătorul de inimi, Dumnezeu, ca şi când
ar fi făcut. Iar aceasta trebuie să o înţelegem atât cu privire la cele bune, cât şi la cele rele.
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(Sfântul Marcu Ascetul)
Cele două mâini ale lui Dumnezeu: Fiul si Duhul Sfânt. 5.17
Cele două piscuri ale neştiinţei sunt: necredinţa în Dumnezeu şi superstiţia. (Cuviosul Clement
Alexandrinul)
Cele patru etape: cu Dumnezeu, pentru Dumnezeu, la Dumnezeu, în Dumnezeu. (Vladimir Ghika)
Celebritatea este o latură a puterii şi un privilegiu dat de Dumnezeu. (Constantin Cotimanis)
Celui ce biruieşte îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu, precum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl
Meu pe scaunul Lui. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor. (Apocalipsa 3.21, 22)
Cerând totdeauna în rugăciunile mele ca să am cumva, prin voinţa Lui, vreodată, bun prilej ca să vin
la voi. (Romani 1.10)
Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu
ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. (Matei 24.35, 36)
Chiar şi un ateu are nevoie de Dumnezeu pentru a-L nega. (Miguel de Unamuno)
Ci propovăduim înţelepciunea de taină a lui Dumnezeu, ascunsă, pe care Dumnezeu a rânduit-o mai înainte de veci, spre slava noastră, pe care nici unul dintre stăpânitorii acestui veac n-a cunoscut-o,
căci, dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei; ci precum este scris: "Cele ce ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a gătit
Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El". (Romani 2.7-9)
Cine fuge de Cruce fuge de Dumnezeu. (Sfântul Teoder Studitul)
Cine iubeşte pe Dumnezeu să iubească şi pe fratele său. (I Ioan 4.21)
Cine nu cugetă decât pe jumătate, acela nu crede nici în Dumnezeu; dar cine cugetă corect, acela trebuie să creadă în Dumnezeu. (Isaac Newton)
Cine nu se minunează de Dumnezeu, nu L-a cunoscut de Dumnezeu. (Sfântul Isaac Sirul)
Cine poartă în sine pacea de la Dumnezeu, acela o va putea revărsa şi asupra celor din jur. 11.4
Cine rabdă necazurile fără să se revolte, primeşte răsplata lui Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)
Cine se plânge de singurătate nu crede în Dumnezeu. (Valeria Mahok)
Cele ce ţi se întâmplă să le primeşti ca bune, ştiind că nimic nu se face fără Dumnezeu.
(Din “Învăţăturile celor 12 Apostoli”)
Cine se întâlneşte cu Dumnezeu, acela rămâne copleşit de măreţia lui Dumnezeu. Numai atunci când din
simţire poţi revărsa cuvântul: “Mare eşti, Doamne, şi minunate sunt lucrurile Tale şi niciun cuvânt nu
este de ajuns pentru lauda minunilor Tale”. Când ai această conştiinţă, când spui cuvântul acesta nu
ca o rânduială, ca o formulă din rânduiala slujbelor, ci cu toată revărsarea de suflet, simţi că Dumnezeu este mai presus de tine, că învierea este mai presus de lume, că tainele lui Dumnezeu sunt mai presus de cuget. …. Există posibilitatea să intuieşti cu gândul lucruri pe care nu le poate cuprinde cuvântul, să intuieşti cu sfinţirea lucruri nu le poate exprima vorba. Sfântul Isaac Sirul vorbeşte, de pildă,
despre o rugăciune când ţi se taie cuvântul de pe buze, când nu mai poţi spune nimic şi rămâi copleşit
de măreţiile lui Dumnezeu. (Părintele Teofil Pârâian, emisiunea Lumini pentru suflet din 03.05.2016)
Coborârea Fiului lui Dumnezeu este singurul leac al bolii noastre. Prin iconomie, singurul doctor înţelept al sufletelor noastre, primind în Sine pătimirile noastre, a vindecat boala tuturor.
(Leonţiu de Bizanţ, unul dintre marii scriitori bisericeşti)
Coincidenţa este felul lui Dumnezeu de a rămâne anonim. (Albert Einstein)
Compasiunea înseamnă să iubeşti cu inima lui Dumnezeu. (Sfinţii Părinţi)
Conştiinţa curată te face să fii cuvios faţă de Dumnezeu şi drept faţă de oameni.
(Cuviosul Clement Alexandrinul)
Conştiinţa este glasul lui Dumnezeu, care ne spune ce e bine şi ce e rău în noi. (Părintele Arsenie Boca)
Conştiinţa este îngerul lui Dummnezeu care îl păzeşte pe om. Conştiinţa pomeneşte păcatele noastre şi,
pomenindu-le, ne smereşte. (Părintele Paisie Olaru)
Conştiinţa este ochiul lui Dummnezeu în sufletele noastre. (Sfântul Cadoc)
Conştiinţa este “pârâşul nostru”, care, “ne pârăşte” de pe acum şi, dacă ne împăcăm cu el, este bine.
Iar împăcându-ne cu pârâşul acesta, ne împăcăm cu Dumnezeu. (Părintele Ilie Cleopa)
Copiii mei, acestea vi le scriu, ca să nu păcătuiţi, şi dacă va păcătui cineva, avem mijlocitor către Tatăl,
pe Iisus Hristos cel drept. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru
păcatele noastre, ci şi pentru ale lumii întregi. Şi întru aceasta ştim că L-am cunoscut, dacă pă-
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zim poruncile Lui. (I Ioan 2.1-3)
Crede-mă, fiule, dacă oamenii ar putea să vadă de aici moştenirea, slava şi odihna, pe care Dumnezeu
le-a pregătit pentru cei care-L iubesc, oricât de mult ar fi să rămână în această lume,
şi chiar de ar fi să trăiască într-o colibă întunecată, cu viermi până la genunchi, tot nu
s-ar lăsa abătuţi de tristeţe. 1.1
Credinţa e începutul care duce la înţelegere şi deschide mintea spre primirea luminii dumnezeieşti.
(Sfântul Chiril al Alexandriei)
Credinţa este deci o vedere dincolo de vederea fizică, este o vedere a unei realităţi nevăzute, dar promise, făgăduite. Prin credinţă, proorocii au văzut mai dinainte şi au binevestit taina întrupării Fiului lui
Dumnezeu. Prin credinţă, ei au prevăzut şi prezis coborârea din slava cerească a Fiului lui Dumnezeu, care devine Fiul Omului prin întruparea Lui smerită din fecioară, răstignirea, moartea, învierea
şi înălţarea Lui la ceruri. Aici poate fi citat proorocul Isaia care a prevestit cu aproape 800 de ani
înainte că “Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel.”
(Patriarhul Daniel, Isaia 7.14)
Credinţa în Dumnezeu 7.11
Credinţa în Dumnezeu, care face atât cât e cu putinţă pe om asemenea cu Dumnezeu, ia pe Dumnezeu
ca dascăl potrivit, singurul care poate face ca omul să semene cu Dumnezeu.
(Cuviosul Clement Alexandrinul)
Creştini suntem şi un Dumnezeu avem Care este în ceruri, pe Acela Îl cinstim, iar idolilor nu jerfim.
(Sfinţii Mucenici Dionisie Areopagitul şi însoţitorii săi: Luchian episcopul;
Rustic preotul şi Elefterie diaconul. Pentru aceasta li s-au tăiat lor capetele.)
Creştinul n-are stăpânire asupra lui însuşi, dar are timp liber pentru Dumnezeu. (Sfântul Ignatie Teoforul)
Cu ajutorul lui Dumnezeu, să duceţi până la capăt crucea căsătoriei. (Părintele Paisie Olaru)
Cu cât evoluează mai mult ştiinţa, cu atât mai mult credem în Dumnezeu. (Albert Einstein)
Cu cât mai grabnic vom muri, cu atât mai grabnic Îl vom vedea pe Dumnezeu. 11.13
Cu Dumnezeu nu trebuie să fii politicos; pur şi simplu, varsă-ţi inima ta în faţa Lui. (Arhimandritul
Sofronie Saharov)
Cu neputinţă este să împlinim poruncile lui Dumnezeu, fără de răbdare şi fără rugăciune.
(Sfântul Ioan Damaschin)
Cu siguranţă Dumnezeu nu a creat fiinţa umană să trăiască o zi! Nu, nu, omul a fost creat pentru
eternitate. (Abraham Lincoln)
Cu trupul, cu darul lui Dumnezeu mă simt curat, dar nu ştiţi ce luptă lăuntrică am. (Mitropolitul Catechin,
la spovedanie)
Cugetarea smerită nu e o osândire a noastră din partea conştiinţei, ci cunoaşterea harului lui
Dumnezeu şi a compătimirii Lui. (Sfântul Marcu Ascetul)
Cunoaşterea lui Dumnezeu 12.8
Cunoaşterea lui Dumnezeu este rădăcina nemuririi şi scopul sublim al vieţii. 12.8
Cunoaşterea lui Dumnezeu, fără rugăciune, nu este posibilă. 9.24
Cunoaştere, prudenţă, discernămât; acestea sunt adevăratele cerinţe pe care trebuie să le adresăm lui
Dumnezeu. Cunoaştere, prudenţă, discernămât; acestea sunt darurile de care avem nevoie
şi nu alte bunuri trecătoare. (Sfântul Macarie Egipteanul)
Cunosc un om în Hristos, care acum paisprezece ani - fie în trup, nu ştiu; fie în afară de trup, nu ştiu,
Dumnezeu ştie - a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Şi-l ştiu pe un astfel de om - fie în
trup, fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie - Că a fost răpit în rai şi a auzit cuvinte de nespus,
pe care nu se cuvine omului să le grăiască. (II Corinteni 12.2-4)
Cuvântul lui Dumnezeu S-a făcut om, ca şi tu să afli de la om, că omul poate ajunge Dumnezeu.
(Cuviosul Clement Alexandrinul)
Cuvântul rău asupra drepţilor este ars de harul lui Dumnezeu. 10.3
Cuvântul tăcerii se sprijină pe harul lui Dumnezeu. 7.5
Da, avem mulţi savanţi şi oameni de ştiinţă, dar atât de ignoranţi în realităţile divine; avem o mulţime de
filosofi, dar atât de puţini oameni ai lui Dumnezeu, pentru care Hristos este totul şi care pot să arate
semenilor drumul drept spre mântuire. (Sadhu Sundar Singh, un vestit hindus convertit la
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creştinism în secolul trecut)
Dacă am primit de la Dumnezeu cele bune, nu vom primi oare şi pe cele rele? 5.18
Dacă cezarul, sau împăratul am zice noi, te-ar înrudi cu el, şi te-ar ridica în rang, cine nu s-ar teme atunci
de persoana ta? Iar acum, când ai devenit fiul lui Dumnezeu, nu ai respect faţă de tine şi înalta ta valoare, călcând-o în picioare prin nesăbuitele tale îndemnuri dobitoceşti şi prin atracţiile păcătoase?
(Epictet)
Dacă Dumnezeu există, şi eu cred, câştig viaţa veşnică, supunându-mă Bisericii. Dacă Dumnezeu nu
există, nu am pierdut nimic. (Blaise Pascal)
Dacă nu crezi în Dumnezeu, şi nu există, nu ai pierdut nimic. Dacă nu crezi în Dumnezeu, şi există,
diavolul te-a luat! (Blaise Pascal)
Dacă Dumnezeu este iubire, cel care nu are iubire este lipsit de harul dumnezeiesc.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Dacă Dumnezeu este totdeauna cu tine, de ce tu trăieşti ca şi când El ar fi departe de tine?
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dacă Dumnezeu îţi închide o uşă, îţi deschide o fereastră. (Proverb rusesc)
Dacă Dumnezeu ne-ar face nouă după faptele noastre, cu adevărat n-am mai fi.
(Sfântul Ignatie Teoforul)
Dacă Dumnezeu nu este pe primul loc în viaţa ta, atunci nu este pe locul care I se cuvine.
(Părintele Teofil Pârâian)
Dacă Dumnezeu nu există, agnosticul pierde prea puţin crezând în el şi câştigă la fel de puţin necrezând.
Dacă însă Dumnezeu există, agnosticul câştigă viaţa veşnică crezând în El şi pierde un bine infinit
dacă nu crede. (Pariul lui Blaise Pascal)
Dacă Dumnezeu nu există, totul este permis. (Dostoievski)
Dacă Iisus nu este Dumnezeu, atunci eu nu mă pot îndumnezei. (Sfântul Atanasie cel Mare)
Dacă iubeşti pe cei ce te duşmănesc, imiţi după puterea ta pe Dumnezeu. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dacă înlăturăm întunericul din noi, vom vedea că Dumnezeu există. (Yoga Swami, unul dintre
cei mai mari yoghini şi înţelepţi ai vremurilor noastre)
Dacă ne gândim că toate sunt rânduite cu socoteală şi cu înţelepciune, mai trebuie să avem credinţa
că nimic din tot ce se întâmplă nu are loc fără un motiv întemeiat şi fără înţelepciunea legată
de Dumnezeu. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Dacă nu ar exista Dumnezeu, nu ar exista nici atei. (G. K. Chesterton)
Dacă nu avem timp pentru Dumnezeu, nici Dumnezeu nu are veşnicie pentru noi. (Sfinţii Părinti)
Dacă nu poţi vorbi cu copiii despre Dumnezeu, vorbeşte cu Dumnezeu despre ei.
(Părintele Arsenie Boca)
Dacă oamenii ar şti ce mare lucru este a fi în harul lui Dumnezeu, nu s-ar înspăimânta de nicio suferinţă
şi ar suporta în linişte orice durere, deoarece harul este rodul răbdării. (Sfânta Roza de Lima,
patroana Americii Latine, a statului Peru şi a Insulelor Filipine)
Dacă oamenii ţi-ar face dreptate, atunci Dumnezeu cum te-ar mai răsplăti? (Părintele Arsenie Boca)
Dacă omul n-ar putea supravieţui după moartea trupească, evident totul ar fi zadarnic. În zadar i s-ar fi
însoţit sufletul în nevoi şi pasiuni trupeşti cu tot avântul lor. În zadar ar fi împiedicat trupul de mustrarea şi desfrâul sufletului spre atingerea ţelului final al înclinărilor şi dorinţelor, zadarnică activitatea raţiunii, zadarnică funcţionarea minţii, zadarnică înţelepciunea, dreptatea, practicarea oricărei
virtuţi, promulgarea şi controlarea oricărei legi; cu un cuvânt, zadarnică ar fi tot ce poate fi măreţ şi
frumos în viaţa oamenilor şi pentru oameni. Ba, ceea ce ar fi şi mai grav, însăşi crearea omului şi înzestrarea lui cu toate darurile s-ar dovedi fără de niciun rost. Însă, fiindcă nici toate aceste lucrări
ale lui Dumnezeu şi nici toate aceste daruri care provin de la El nu pot fi socotite zadarnice şi fără
rost, atunci în chip necesar trebuie legată de dăinuirea veşnică a sufletului şi prelungirea vieţii trupeşti, precum şi corolarul ei firesc, învierea.
(Atenagora Atenianul, filosof creştin din secolul al doilea)
Dacă omul nu este făcut pentru Dumnezeu, de ce nu este fericit decât întru Dumnezeu? Dacă omul
este făcut pentru Dumnezeu, de ce îi este el atât de potrivnic lui Dumnezeu? (Blaise Pascal)
Dacă ştii să pui pe Dumnezeu în tot ce faci, Îl vei regăsi în tot ceea ce ţi se petrece. (Vladimir Ghika)
Dacă te-ai lepădat de tine şi te-ai dedicat lui Iisus, El te-a schimbat în izvor de apă vie. Numai aşa
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poate sufletul să ajungă la sine însuşi, la el, cel adevărat, lepădându-se de sine şi
strămutându-se în Dumnezeu. (Părintele Arsenie Boca, 9.7)
Dacă tu, creştin fiind, nu vezi minunile lui Dumnezeu, înseamnă că nu eşti creştin cu adevărat.
(Sfântul Simeon Noul Teolog)
Dacă voi vă temeţi a încălca porunca împăratului, cu atât mai mult ne temem noi, creştinii, să călcăm poruncii lui Dumnezeu, ca să nu cădem în chinurile veşnice gătite celor ce se leapădă de El.
(Sfântul Mucenic Proclu, chinuit, răstignit şi săgetat)
Dacă vrei să te ştie Dumnezeu, fii după putinţă necunoscut printre oameni. (Avva Teognost)
Dacă-şi va aduce aminte omul de păcatele sale, Dumnezeu va lua de la el trândăvia.
(Sfântul Ioan Scărarul)
Dar ia întinde mâna Ta şi atinge-Te de tot ce este al lui, să vedem dacă nu Te va blestema în faţă!"
Atunci Domnul a zis către Satan: "Iată, tot ce are el este în puterea ta; numai asupra lui să nu
întinzi mâna ta". Şi Satan a pierit din faţa lui Dumnezeu. (Iov 1.11, 12)
Dar tu, de ce judeci pe fratele tău? Sau şi tu, de ce dispreţuieşti pe fratele tău? Căci toţi ne vom înfăţişa
înaintea judecăţii lui Dumnezeu. (Romani 14.10)
Dar una fac: uitând cele ce sunt în urma mea, şi tinzând către cele dinainte, alerg la ţintă, la răsplata chemării de sus, a lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus. (Filipeni 3.14)
Dar vine ceasul şi acum este, când adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr, că
şi Tatăl astfel de închinători Îşi doreşte. (Ioan 4.23)
Darul vorbirii în limbi 1.2
Dă, Doamne, pâine celor flămânzi, şi foame de Tine celor care au multă pâine. (Sfinţii Părinţi)
Dă-mi credinţă în Dumnezeu şi voi înfrunta tancurile cu praştie şi pietre. (Gavriil Stiharul)
Dă-mi, Doamne, să vorbesc ceea ce vrei să auzi de la mine. (Sfântul Ioan Scărarul)
De ce Dumnezeu, care este dragoste, îngăduie suferinţa şi boala? 10.2
De aceea vă voi judeca pe voi din casa lui Israel, pe fiecare după căile sale, zice Domnul Dumnezeu:
pocăiţi-vă şi vă întoarceţi de la toate nelegiuirile voastre, ca necredinţa să nu vă fie piedică
(Iezechiel 18.30)
De ai primit a fi creştin, sârguieşte-te să te faci asemenea cu Dumnezeu, îmbracă-te în Hristos.
(Sfântul Vasile cel Mare)
De asemenea şi Duhul vine în ajutor slăbiciunii noastre, căci noi nu ştim să ne rugăm cum trebuie, ci Însuşi Duhul Se roagă pentru noi cu suspine negrăite. Iar Cel ce cercetează inimile ştie care este
dorinţa Duhului, căci după Dumnezeu El Se roagă pentru sfinţi. (Romani 8.26, 27)
De Dumnezeul meu nu mă voi lepăda, al lui Hristos am fost, sunt şi voi fi, şi idolilor nu voi jertfi, nici nu le
voi pleca genunchiul meu. (Sfântul Mucenic Mina, înainte de a fi decapitat)
De eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini. Iar El, răspunzând, a zis: Scris este:
"Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu". (Matei 4.3, 4)
Deci, dar, Dumnezeu pe cine voieşte îl miluieşte, iar pe cine voieşte îl împietreşte. Îmi vei zice deci:
De ce mai dojeneşte? Căci voinţei Lui cine i-a stat împotrivă? (Romani 9.18, 19)
Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Că după toate acestea se străduiesc neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele. Căutaţi mai
întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă. (Matei 6.31-33)
Deci voi aşa să vă rugaţi: Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău; vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi şi ne
iartă nouă greşealele noastre, precumşi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci
ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin! (Matei 6.9-13)
Descoperirea Împărăţiei lui Dumnezeu. 7.14
Despre trei lucruri nu te grăbi să vorbeşti: despre Dumnezeu, până ce nu-ţi întăreşti credinţa în El; despre păcatul altuia, până ce nu-l cunoşti pe al tău; şi despre ziua de mâine, până ce nu se luminează
de ziuă. (Sfântul Nicolae Velimirovici)
Diavolul este un foarte bun contabil. Nu pierde nimic din catastiful lui, nu-i scapă niciun amănunt, însă
Dumnezeu nu este un bun contabil. Registrelele Lui sunt pline de ştersături.
(Părintele Nicolae Steinhardt)
Diavolul nu poate să se apropie de om, sau să-i aducă ispite, dacă Dumnezeu nu îngăduie.
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(Sfântul Isaac Sirul)
Din cauza păcatului neascultării protopărinţilor nostri, Adam si Eva, am pierdut haina de lumină
protectoare dumnezeiască. 4.12
Din momentul în care cunoşti că eşti păcătos, te-ai schimnat din vrăjmaşul lui Dumnezeu, în prietenul lui
Dumnezeu. (Părintele Arsenie Boca)
Din toate timpurile, diavolul a făcut tot ce i-a stat în putinţă, ca să pună minciuna în locul adevărului.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Doamne, Dumnezel meu, păzeşte-mă de limba mea! (Sfântul Sisoe cel Mare)
Doamne, nu Te-aş fi căutat, dacă nu m-ai fi găsit! (Fericitul Augustin)
Dorinţa după Dumnezeu 3.5
Două categorii de oameni se vor mântui: cei care păcătuiesc şi sunt suficient de puternici încât să se căiască şi cei care sunt prea slabi să se căiască cu adevărat, dar sunt pregătiţi cu răbdare, smerenie
şi recunoştinţă să îndure toată povara consecinţelor păcatelor lor. În smerenia lor, Dumnezeu îi va
primi şi pe aceştia. (Părintele Ambrozie de la Optina, unul dintre ultimii stareţi ruşi de dinainte de
venirea comunismului)
Dragostea către Dumnezeu înduplecă pe cel care se împărtăşeşte de ea, să dispreţuiască toată plăcerea
trecătoare şi toată osteneala şi întristarea. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Dragostea de Dumnezeu este mişcarea cea mai firească a inimii. 9.19
Dragostea faţă de Dumnezeu şi de aproapele se face cunoscută mai ales prin ascultare şi prin împărtăşirea cuvântului Domnului Iisus Hristos, dar şi prin slujirea jertfelnică a aproapelui.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Dragostea pentru Dumnezeu trece prin aproapele. (Sfinţii Părinţi)
Dragostea, energie dumnezeiască. 5.6
Drumul spre Dumnezeu trece prin aproapele nostru. (Sfinţii Părinţi)
Duh este Dumnezeu. 7.5
Duh este Dumnezeu, şi cei ce I se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr. 5.7
Duhovnicul, colaboratorul lui Dumnezeu. 7.8
Duhul lui Dumnezeu 5.15
Duhurile raţionale din cer sunt rânduite de Dumnezeu spre ajutorul nostru. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
Dumnezeiasca Scriptură nu vorbeşte în zadar şi la întâmplare, ci chiar o silabă, chiar un semn are ascuns
în el comoara. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dumnezeu dăruieşte harul Său celor care se smeresc prin multe osteneli. (Sfântul Isaac Sirul)
Dumnezeu n-a venit în lume ca să pună capăt suferinţei umane. El n-a venit în lume nici măcar să
explice suferinţa. Dumnezeu a venit în lume să umple suferinţa umană de prezenţa Lui.
(Paul Claudel)
Dumnezeu S-a făcut purtător de trup, pentru ca omul să se facă purtător de duh.
(Sfântul Atanasie cel Mare)
Dumnezeule, Tu întorcându-Te, ne vei dărui viaţă şi poporul Tău se va veseli de Tine. (Psalmi 84.6)
După aceea a zis Domnul către Moise: "Iată s-a apropiat clipa în care să mori; cheamă pe Iosua şi
staţi la uşa cortului adunării, că Eu îi voi da poveţe!" Şi a venit Moise cu Iosua şi au stat la uşa cortului adunării. Atunci S-a arătat Domnul în cort, în stâlp de nor, şi stâlpul de nor a stat la uşa cortului adunării. Şi a zis Domnul către Moise: "Iată, tu te vei odihni cu părinţii tăi, iar poporul acesta se
va scula şi se va desfrâna după dumnezeii străini ai pământului aceluia în care va intra, iar pe Mine
Mă va părăsi şi va călca legământul Meu, pe care l-am încheiat cu el; pentru aceasta se va aprinde
mânia Mea asupra lui în ziua aceea şi-i voi părăsi, Îmi voi ascunde faţa de la ei şi vor fi omorâţi şi-i
vor ajunge mulţime de necazuri şi greutăţi şi atunci Israel va zice: Aceste necazuri nu m-au ajuns ele
oare pentru că nu este Domnul Dumnezeul meu în mijlocul meu? (Deutoronomul 31.14-17)
După aceea a zis Domnul Dumnezeu lui Noe: "Intră în corabie, tu şi toată casa ta, căci în neamul acesta numai pe tine te-am văzut drept înaintea Mea. Să iei cu tine din toate animalele curate câte şapte perechi, parte bărbătească şi parte femeiască, iar din animalele necurate câte o pereche, parte bărbătească şi parte femeiască. De asemenea şi din păsările cerului să iei: din cele curate câte şapte perechi, parte bărbătească şi parte femeiască, iar din toate păsările necurate câte o pereche, parte bărbătească şi
parte femeiască, ca să le păstrezi soiul pentru tot pământul. Căci peste şapte zile Eu voi vărsa ploaie
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pe pământ, patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi şi am să pierd de pe faţa pământului toate făpturile
câte am făcut". (Facerea 7.1-4)
După aceasta Daniel s-a dus în casa lui şi a dat de ştire lui Anania, Misael şi Azaria, prietenii lui, care
este pricina, cerându-le să roage fierbinte milostivirea lui Dumnezeu din ceruri pentru această taină,
ca să nu lase să piară Daniel şi prietenii lui împreună cu ceilalţi înţelepţi ai Babilonului. Atunci i s-a
descoperit lui Daniel taina aceasta într-o vedenie de noapte. Şi a preaslăvit Daniel pe Dumnezeul
cerului. (Daniel 2.17-19)
După cum ne purtăm noi cu aproapele nostru, aşa şi Dumnezeu se poartă cu noi.
(Sfântul Vasile cel Mare)
E mai bine să fii batjocorit de oameni decât de draci; dar cel plăcut lui Dumnezeu pe amândoi i-a biruit.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Einstein, încetează să-I mai spui lui Dumnezeu ce să facă! (Niels Bohr)
Energia divină, harul care izvorăşte din Dumnezeu. 1.11
Este Cel care a murit în contul păcatelor noastre pentru a ne da viaţă veşnică. Acelaşi Om, Hristos, este
Dumnezeu şi suferă mereu. Oricine crede în El va avea viaţă veşnică. Cine se leapădă de El va fi în
veci pedepsit. …. Am ales moartea pentru a trăi veşnic cu sfinţii. (Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul,
decapitat la anul 304)
Este imposibil să guvernezi lumea fără Dumnezeu şi fără Biblie. (George Washington)
Etapele drumului către Dumnezeu: renunţarea la patimi, iluminarea, îndumnezeirea. 11.5
Eu cred că Dumnezeu este adevăratul nume şi adevăratul izvor al inconştientului colectiv şi de aceea
este suprema autoritate morală din univers. (Stephen R. Covey)
Eu nu cred că există Dumnezeu. Eu sunt sigur că există. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog
elveţian)
Eu nu mă mai tem de Dumnezeu, pentru că Îl iubesc pe El. (Sfântul Antonie cel Mare)
Eu nu mă tem de Dumnezeu, ci de mine păcătosul, ca să nu-L supăr pe El. (Sfinţii Părinţi)
Eu nu pot cinsti pe zeii voştri surzi şi muţi, închipuiţi prin metale, piatră sau marmură şi cinstesc pe
Domnul meu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Care este Adevăratul şi Atotputernicul
Dumnezeu. (Sfântul Mucenic Donat diaconul, torturat şi decapitat, anul 307)
Eu sunt lumina lumii 10.11
Eul nostru, încadrat în Dumnezeu. 8.9
Existenţa lui Dumnezeu nu se poate dovedi şi e păcat să cauţi s-o explici cuiva. Crezi numai … şi afirmi.
(Camil Petrescu)
Fără Dumnezeu nu există scop, valoare sau sens în lume. (Jean-Paul Sartre)
Fără Dumnezeu, omul rămâne un biet animal raţional şi vorbitor, care vine de nicăieri şi merge spre
nicăieri. (Petre Ţuţea)
Fără Histos nu-i posibil a-L cunoaşte pe Dumnezeu. [Sfântul Irineu de Lugdunum (Lyon),
ucenicul Sfântului Sfinţit Mucenic Policarp al Smirnei]
Fără voinţa omului, Dumnezeu nu face nimic, din respect faţă de liberul arbitru.
(Sfântul Macarie Egipteanul)
Fericirea nu ţine de lumea aceasta. Fericirea e ceva care vine de la Dumnezeu, ca răsplată a
încercărilor noastre de a fi alături de El. (Sfinţii Părinţi)
Fericit este acela care are un suflet curat şi un trup nepângărit, pentru a le închina lui Dumnezeu.
(Origen)
Fericit este bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se va lua cununa vieţii, pe care a făgăduit-o
Dumnezeu celor ce Îl iubesc pe El. Nimeni să nu zică, atunci când este ispitit: De la Dumnezeu sunt
ispitit, pentru că Dumnezeu nu este ispitit de rele şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este tras şi momit de însăşi pofta sa. Apoi pofta, zămislind, naşte păcat, iar păcatul, odată
săvârşit, aduce moarte. (Iacob 1.12-15)
Fericit este cel ce are o aşa dragoste faţă de Dumnezeu, precum are cel îndrăgostit nebuneşte
de iubita sa. (Teologul Olivier Clément)
Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. 11.18
Feriţi-vă de iubirea de argint şi îndestulaţi-vă cu cele ce aveţi, căci însuşi Dumnezeu a zis: "Nu te voi lăsa,
nici nu te voi părăsi". Pentru aceea, având bună îndrăzneală, să zicem: "Domnul este într-ajutorul
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meu; nu mă voi teme! Ce-mi va face mie omul?". (Iacob 13.5, 6)
Fiecare iertare este o înălţare către Dumnezeu. 5.13
Fiecare om este unic. Nu te compara cu altcineva ca să nu intervii în planul lui Dumnezeu.
(Baal Shem Tov)
Fiecare om poate să fie un mic creion, prin care Dumnezeu să poată scrie lumii o scrisoare de dragoste.
(Maica Tereza de Calcuta)
Fii totdeauna cu Dumnezeu, dacă vrei ca Dumnezeu să fie cu tine. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Fiind deci neamul lui Dumnezeu, nu trebuie să socotim că dumnezeirea este asemenea aurului sau
argintului sau pietrei cioplite de meşteşugul şi de iscusinţa omului. (Faptele Apostolilor 17.29)
Filosofia este lucrul cel mai mare şi mai vrednic de Dumnezeu. Ea singură poate să ne înalţe până la
Dumnezeu şi să ne apropie de El, iar sfinţi sunt cu adevărat sunt numai aceia care-şi deprind
mintea cu fiolosofia. (Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful)
Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este. (Matei 5.48)
Flecarii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. 9.12
Foc! Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac şi al lui Iacov, nu dumnezeul filosofilor şi al înţelepţilor! ( Aceste
cuvinte au fost scrise pe o bucată de hârtie, găsită cusută în căptuşeala hainei lui Blaise Pascal,
după moartea sa, şi sună pentru noi ca un scurt testament)
Focul dumnezeiesc 4.14
Frica de Dumnezeu 4.4, 11.9
Frica de Dumnezeu duce la viaţă şi ne îndestulăm fără să fim loviţi de nenorocire. (Solomon 19.23)
Frica de Dumnezeu este o virtute, pentru că prin aceasta se poate mântui. 11.9
Frica de Dumnezeu se naşte din credinţă. 7.12
Frica de Dumnezeu, dragostea de Dumnezeu 9.9
Frica lui Dumnezeu 6.5
Frica ta de Dumnezeu nu-ţi dă încredere şi desăvârşirea căilor tale nu-ţi dă nădejde? (Iov 4.6)
Fugiţi de desfrânare! Orice păcat pe care-l va săvârşi omul este în afară de trup. Cine se dedă însă desfrânării păcătuieşte în însuşi trupul său. Sau nu ştiţi că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care
este în voi, pe care-L aveţi de la Dumnezeu şi că voi nu sunteţi ai voştri? (I Corinteni 6.18, 19)
Gândul la Dumnezeu 4.6
Gândul la Dumnezeu, o rugăciune la îndemâna fiecăruia. 4.9
Grija şi spaima dispar atunci când omul crede din adâncul sufletului că Dumnezeu îl poate ajuta. 11.9
Grijile nu sunt altceva decât o deprindere mentală foarte dăunătoare, iar eu îmi pot schimba orice deprindere cu ajutorul lui Dumnezeu. (Norman Vincent Peale)
Harul lui Dumnezeu 9.8, 9.11, 9.22, 2.14
Harul lui Dumnezeu nu se dă pentru mulţimea ostenelilor, ci pentru smerenia care se naşte din multa
osteneală. (Sfântul Isaac Sirul)
Hristos este Dumnezeul tuturor. (Sfântul Sfinţit Mucenic Elefterie, episcopul Iliriei, torturat şi
condamnat la moarte prin decapitare pentru că L-a propovăduit pe Hristos.
Toate acestea s-au întâmplat în jurul anului 120)
Iar a treia zi, când s-a făcut ziuă, erau tunete şi fulgere şi nor des pe Muntele Sinai şi sunet de trâmbiţe
foarte puternic. Şi s-a cutremurat tot poporul în tabără. Atunci a scos Moise poporul din tabără
în întâmpinarea lui Dumnezeu şi au stat la poalele muntelui. Iar Muntele Sinai fumega tot, că Se pogorâse Dumnezeu pe el în foc; şi se ridica de pe el fum, ca fumul dintr-un cuptor, şi tot muntele se
cutremura puternic. (Ieşirea 19.16-18)
Iar acolo i S-a arătat îngerul Domnului într-o pară de foc, ce ieşea dintr-un rug; şi a văzut că rugul ardea,
dar nu se mistuia. Atunci Moise şi-a zis: "Mă duc să văd această arătare minunată: că rugul nu se mistuieşte". Iar dacă a văzut Domnul că se apropie să privească, a strigat la el Domnul din rug şi a zis:
"Moise! Moise!". Şi el a răspuns: "Iată-mă, Doamne!" Şi Domnul a zis: "Nu te apropia aici! Ci scoate-ţi încălţămintea din picioarele tale, că locul pe care calci este pământ sfânt!" Apoi i-a zis iarăşi: "Eu
sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov!" Şi
şi-a acoperit Moise faţa sa, că se temea să privească pe Dumnezeu. Zis-a Domnul către Moise: "Am
văzut necazul poporului Meu în Egipt şi strigarea lui de sub apăsători am auzit şi durerea lui o ştiu. Mam pogorât dar să-l izbăvesc din mâna Egiptenilor, să-l scot din tara aceasta şi să-l duc într-un pământ
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roditor şi larg, în ţara unde curge miere şi lapte, în ţinutul Canaaneilor, al Heteilor, al Amoreilor, al Ferezeilor, al Ghergheseilor, al Heveilor şi al Iebuseilor. (Ieşirea 3.2-8)
Iar de la ceasul al şaselea, s-a făcut întuneric peste tot pământul, până la ceasul al nouălea. Iar în ceasul
al nouălea a strigat Iisus cu glas mare, zicând: Eli, Eli, lama sabahtani? adică: Dumnezeul Meu,
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit? (Matei 27.45, 46)
Iar El a zis: Aşa este, dar fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc. (Luca 11.28)
Iar El, răspunzând, a zis către ei: Mama mea şi fraţii Mei sunt aceştia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu
şi-l îndeplinesc. (Luca 8.21)
Iar fariseii şi cărturarii au început să cârtească, zicând: Cine este Acesta care grăieşte hule?
Cine poate să ierte păcatele decât unul Dumnezeu? (Luca 5.21, 22)
Iar Ilie a zis: "Cu râvnă am râvnit pentru Domnul Dumnezeul Savaot, căci fiii lui Israel au părăsit legământul Tău, au dărâmat jertfelnicele Tale şi pe proorocii Tăi i-au ucis cu sabia, rămânând numai eu
singur, dar caută să ia şi sufletul meu!" A zis Domnul: "Ieşi şi stai pe munte înaintea feţei Domnului!
Că iată Domnul va trece; şi înaintea Lui va fi vijelie năprasnică ce va despica munţii şi va sfărâma
stâncile, dar Domnul nu va fi în vijelie. După vijelie va fi cutremur, dar Domnul nu va fi în cutremur;
după cutremur va fi foc, dar nici în foc nu va fi Domnul. Iar după foc va fi adiere de vânt lin şi
acolo va fi Domnul". (III Regi 19.10-12)
Iar mulţimile văzând acestea, s-au înspăimântat şi au slăvit pe Dumnezeu, Cel care dă oamenilor asemenea putere. (Matei 9.8)
Iar sutaşul, văzând cele ce s-au făcut, a slăvit pe Dumnezeu, zicând: Cu adevărat, Omul Acesta drept a
fost. Şi toate mulţimile care veniseră la această privelişte, văzând cele întâmplate, se întorceau
bătându-şi pieptul. (Luca 23.47, 48)
Iar un oarecare Anania, bărbat evlavios, după Lege, mărturisit de toţi iudeii care locuiau în Damasc, venind la mine şi stând alături, mi-a zis: Frate Saule, vezi iarăşi! Şi eu în ceasul acela l-am văzut. Iar el a
zis: Dumnezeul părinţilor noştri te-a ales de mai înainte pe tine ca să cunoşti voia Lui şi să vezi pe Cel
Drept şi să auzi glas din gura Lui; că martor vei fi Lui, în faţa tuturor oamenilor, despre cele ce ai văzut şi auzit. Şi acum de ce zăboveşti? Sculându-te, botează-te şi spală-ţi păcatele, chemând numele
Lui. (Faptele Apostolilor 22.12-16)
Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu. Şi a căzut cu faţa
la pământ la picioarele lui Iisus, mulţumindu-I. Şi acela era samarinean. Şi răspunzând, Iisus a zis: Au
nu zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu
decât numai acesta, care este de alt neam? Şi i-a zis: Scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a mântuit.
(Luca 17.15-19)
Iar vameşul, departe stând, nu voia nici ochii să-şi ridice către cer, ci-şi bătea pieptul, zicând:
Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului. (Luca 18.13)
Iată, se afla pe faţa pustiei ceva mărunt, ca nişte grăunţe, şi albicios, ca grindina pe pământ. Şi văzând fiii
lui Israel, au zis unii către alţii: "Ce e asta?" Că nu ştiau ce e. Iar Moise le-a zis: "Aceasta e pâinea pe
care v-o dă Dumnezeu să o mâncaţi. Iată ce a poruncit Domnul: Adunaţi fiecare cât să vă ajungă de
mâncat; câte un omer de om, după numărul sufletelor voastre; fiecare câţi are în cort, atâtea omere să
adune!" (Ieşirea 16.14-16)
Iertarea sinceră şi adevărată este un dar de la Dumnezeu. (Sfinţii Părinţi)
Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să
intre în împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este; şi ce este născut din Duh, duh
este. Nu te mira că ţi-am zis: Trebuie să vă naşteţi de sus. Vântul suflă unde voieşte şi tu auzi glasul lui, dar nu ştii de unde vine, nici încotro se duce. Astfel este cu oricine e născut din Duhul. A
răspuns Nicodim şi i-a zis: Cum pot să fie acestea? Iisus a răspuns şi i-a zis: Tu eşti învăţătorul lui
Israel şi nu cunoşti acestea? (Ioan 3.5-10)
Iisus a văzut pe Natanael venind către El şi a zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleşug. Natanael I-a zis: De unde mă cunoşti? A răspuns Iisus şi i-a zis: Mai înainte de a te chema Filip,
te-am văzut când erai sub smochin. Răspunsu-I-a Natanael: Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti
regele lui Israel. Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi?
Mai mari decât acestea vei vedea. Şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veţi vedea cerul
deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului.
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(Ioan 1.47-51)
Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine. (Ioan 14.6)
Inima oamenilor nu este decât un câmp de bătălie în care se luptă Dumnezeu cu diavolul. (Dostoievski)
Intuiţia este alfabetul lui Dumnezeu. (Paulo Coelho)
Ispitele ne trezesc din nepăsare, ne smeresc, ne sporesc virtutea, aşa cum copacul scuturat de vânt îşi înfige rădăcinile mai adânc în pământ. Ispitele ne măresc dragostea de Dumnezeu, ne ajută să ne
ispăşim păcatele chiar din viaţa de acum. Ispitele sporesc fericirea noastră veşnică, aşa cum prin
cioplire şi lustruire piatra nestemată capătă mai multă strălucire. (Sfinţii Părinţi)
Iubirea adevărată este iubirea faţă de Dumnezeu. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Iubirea aproapelui izvorăşte din iubirea de Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu se manifestă prin iubirea
aproapelui. Fiecare să fie aproapele celuilalt. (Din învăţăturile de la “Samarineanul Milostiv”)
Iubirea de Dumnezeu 9.19
Iubirea este aripa dăruită de Dumnezeu sufletului, pentru ca să urce până la El. (Michelangelo)
Iubirea faţă de Dumnezeu (ca ceara). 5.3
Iubirea faţă de Dumnezeu, datoria cea mai sfântă a omului. 9.19
Iubirea lui Dumnezeu pentru cel mai mare păcătos este mult mai mare decât iubirea celui mai mare
sfânt pentru Dumnezeu. (Părintele Arsenie Boca)
Iubirea, porunca lui Dumnezeau. 8.5
Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru handicapurile mele, căci prin ele am ajuns la mine însămi, la El, şi am
putut să dau la iveală opera mea. [Scriitoarea americană Helen Keller (1880-1968). Când avea 19
luni, a rămas fără auz şi văz, în urma unei boli, pierzându-şi apoi şi capacitatea de a vorbi. Cinci ani
mai târziu şi-a început educaţia cu Anne Sullivan, care a învăţat-o numele obiectelor prin apăsarea în
palmă a alfabetului surdo-muţilor. În cele din urmă, Keller a învăţat să citească şi să scrie în alfabetul
Braille. A scris mai multe cărţi, printre care şi Povestea vieţii mele.]
Împacă-te cu tine însuţi şi vei fi în pace cu Dumnezeu şi semenii tăi. (Sfinţii Părinţi)
Împăcânde-se cu Dumnezeu, omul capătă sentimentul de iubire, iar frica dispare. 11.9
Împărăţia cerurilor 3.6, 4.7, 6.1, 6.6, 6.7, 7.2, 9.24, 10.2, 4.12
Împărăţia cerurilor se sileşte, şi silitorii o răpesc pe ea. 3.4
Împărăţia lui Dumnezeu 1.1, 1.3, 1.4, 2.9, 3.1, 3.5, 4.15, 5.17, 6.11, 7.17, 8.6, 9.8, 10.19,
11.6, 12.14
Împărăţia lui Dumnezeu a devenit astăzi o necesitate ştiinţifică. Altfel, fără împărăţia lui Dumnezeu ne
scufundăm în nihilism. (Gânditorul francez René Girard)
Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul nostru. 2.3, 2.6, 5.5
Împărăţia lui Dumnezeu nu se dobândeşte cu uşurinţă, însă puţin i se cere inimii omului pentru ea. 9.8
Împărăţia lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în fapte. (Sfinţii Părinţi)
Împărăţia lui Dumnezeu ţine mai mult de modul de a trăi decât de modul de a gândi. (Sfinţii Părinţi)
Împărăţia lui Dumnezeu, mecanismul de funcţionare 12.14
Împlinirea poruncilor ascunde o taină adâncă, dumnezeiască. 9.19
"În anul al şaptelea vei face iertare. Iertarea însă va fi aceasta: tot împrumutătorul, care dă împrumut
aproapelui său, să ierte datoria şi să n-o mai ceară de la aproapele său sau de la fratele său, că
s-a vestit iertarea în cinstea Domnului Dumnezeului tău. De la cel de alt neam să ceri datoria;
iar ce vei avea la fratele tău, să-i ierţi. (Deutoronomul 15.1-3)
În anul morţii regelui Ozia, am văzut pe Domnul stând pe un scaun înalt şi măreţ şi poalele hainelor Lui
umpleau templul. Serafimi stăteau înaintea Lui, fiecare având câte şase aripi: cu două îşi acopereau
feţele, cu două picioarele, iar cu două zburau şi strigau unul către altul, zicând: "Sfânt, sfânt, sfânt
este Domnul Savaot, plin este tot pământul de slava Lui!" Din pricina acestor strigăte, porţile se
zguduiau din ţâţânele lor, iar templul s-a umplut de fum. (Isaia 6.1-4)
În ceea ce priveşte iubirea de Dumnezeu, e singura iubire care nu riscă să fie oarbă. (Vladimir Ghika)
În credinţă ne întâlnim cu Dumnezeu şi trăim cu El. Răsplata imediată a acestei trăiri este o bucurie
sfântă, religioasă. E bucuria unui dor împlinit, bucuria vederii fiinţei cele dragi, bucuria
negrăită a întâlnirii cu Dumnezeu. (Părintele Ilarion Felea)
În Dumnezeu ne găsim scăparea şi fericirea. (Sfântul Chiril al Ierusalimului)
În esenţă, frica este lipsa credinţei în Dumnezeu. (Herbert Harris)
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În faţa lui Dumnezeu toţi suntem la fel de deştepţi, dar şi la fel de proşti. (Albert Einstein)
În faţa lui Dumnezeu, geniul este văr primar cu idiotul. (Petre Ţuţea)
În multe medii a devenit nepotrivit, aproape obscen, să vorbeşti de Dumnezeu. (Teologul Olivier
Clément)
În necazuri e ascunsă mila lui Dumnezeu. (Sfântul Marcu Ascetul)
În noi se află Lumina Naturii, şi această Lumină este Dumnezeu. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog
şi filosof elveţian)
În popor se spune că nu există om care să nu aibă duşman. Pentru că dacă n-am avea duşmani, înseamnă că în noi n-ar străluci darurile lui Dumnezeu. Se spune în popor foarte simplu: În pomul fără
de roade nu se aruncă cu pietre. (Episcopul vicar patriarhal Ambrozie Sinaitul)
În succese îl recunosc pe Dumnezeu, în eşecuri mă recunosc pe mine. (Gavriil Stiharul)
În sufletul nostru este ascunsă scara care duce la împărăţia lui Dumnezeu. (Sfântul Isaac Sirul)
În sufletul uman este o transformare minunată pe care Dumnezeu Însuşi o lucrează. (Harent)
În tăcere suntem inundaţi de energia lui Dumnezeu care ne ajută să facem toate lucrurile în bucurie.
(Maica Tereza)
În timp ce lumea secularizată de azi nu se mai roagă lui Dumnezeu, ci este dominată de un spirit de nemulţumire, euharistia bisericii, ca taină a recunoştinţei faţă de Dumnezeu, Creatorul şi Mântuitorul lumii, ne oferă pace sfântă şi bucurie profundă, izvorâte din rugăciune smerită şi fierbinte. Din păcate,
omul secularizat a pierdut pacea şi bucuria sufletului, tocmai pentru că a pierdut practica rugăciunii,
ca respiraţie a sufletului în prezenţa harică a iubirii milostive a lui Dumnezeu. (Patriarhul Daniel)
În veacurile fără de sfârşit, noi ne vom odihni în Dumnezeu şi Dumnezeu se va odihni în noi.
(Sfântul Macarie Egipteanul)
În viaţa noastră nu trebuie să căutăm justificări sau motivări, ci trebuie să căutăm soluţii şi ajutor. Dacă
facem ceea ce este bine, să-I mulţumim lui Dumnezeu, iar dacă nu reuşim să facem binele,
să-I cerem în schimb ajutorul. (Părintele Alexandru Barna)
În zi de fericire fii bucuros, iar în zi de nenorocire gândeşte-te că Dumnezeu a făcut şi pe una şi pe cealaltă, aşa ca omul să nu descopere nimic din cele viitoare. (Ecclesiastul 7.14)
Înainte de a ne ridica de la rugăciune să înălţăm imnuri, asezând-o înaintea Stăpânului a toate. (Origen)
Înainte de a-ţi ridica mâinile spre cer, trebuie să-ţi ridici sufletul; şi înainte de a-ţi ridica ochii, ridică-ţi
gândul la Dumnezeu. (Origen)
Începe şi sfârşeşte ziua cu Dumnezeu. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Începutul înţelepciunii este frica de Dumnezeu. 11.9
Începutul trufiei omului este a părăsi pe Dumnezeu şi a-şi întoarce inima sa de la Cel care l-a făcut.
(Ecclesiasticul 10.11)
Îndepărtarea de Dumnezeu, o lucrare drăcească. 9.11
Îndumnezeirea omului 9.18
Înfrânarea, prin grija lui Dumnezeu. 8.10
Îngăduirea suferinţei 10.2
Întâi ştim că Dumnezeu este începutul, mijlocul şi sfârşitul oricărui bine; iar binele este cu neputinţă să
fie crezut şi săvârşit altfel decât în Hristos Iisus şi Duhul Sfânt. (Sfântul Marcu Ascetul)
Întâiul şi cel mai mare dar al lui Dumnezeu, puternica păzitoare a virtuţilor, adică smerenia, este rodul
adevăratei filosofii. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Întâlnirea cu Dumnezeu 12.9
Întâmplarea dureroasă face pe înţelept să-şi aducă aminte de Dumnezeu, şi întristează pe măsura ei
pe cel ce a uitat de Dumnezeu. (Sfântul Marcu Ascetul)
Întâmplare este pseudonimul lui Dumnezeu când nu vrea să semneze. (Anatole France)
Între oamenii buni şi Dumnezeu există o prietenie, prin virtutea care-i uneşte. Am spus prietenie? E totuşi un cuvânt destul de slab, mai potrivit ar fi termenul unire duhovnicească cu Dumnezeu, asemenea legăturii dintre soţ şi soţie. La o aşa unire sunt chemaţi toţi oamenii, fiindcă aşa cum zice Scriptura, suntem neam sfânt, neamul lui Dumnezeu şi al Celui Preaînalt prin harul Lui. Dacă nu voim să
pierdem acest dar, trebuie să-l păzim prin sfinţenia vieţii noastre. (Seneca)
Întristarea din cauza durerilor trupului este un ajutor de a păzi poruncile lui Dumnezeu. (Patericul)
Întristarea după Dumnezeu. 11.15
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Întru Lumina Ta vom vedea lumină. 8.1
Întunericul absenţei lui Dumnezeu. 2.7
Înţelept este numai cel ce L-a luat pe Dumnezeu drept călăuză pentru a cunoaşte cuibul adevărului.
(Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Înţelept este numai Dumnezeu. Ceilalţi sunt înţelepţi prin darul lui Dumnezeu. (Sfinţii Părinţi)
Înţeleptul prins de furtună pe drum se roagă lui Dumnezeu nu pentru a fi ferit de pericol, ci a fi izbăvit de
frică. (Ralph Waldo Emerson)
Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul
dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz
sufletul meu. (Psalmi 142.10, 11)
Învaţă-te să vorbeşti mult cu tine însuţi şi cu Dumnezeu, iar cu oamenii, puţin. Cu cât vei vorbi mai puţin cu oamenii, cu atât vei vorbi mai mult cu Dumnezeu. (Mitropolitul Filaret)
Învăţătorule bun, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică? De ce-Mi zici bun? Nimeni nu este bun
decât unul Dumnezeu. (Marcu 10.17, 18)
Învăţătorule, care poruncă este mai mare în Lege? El i-a răspuns: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău,
cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. Aceasta este marea şi întâia poruncă.
Iar a doua, la fel ca aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. (Matei 22.36-39)
Învierea morţilor din morminte este darul exclusiv al lui Dumnezeu, însă învierea sufletului din moartea
păcatului cere şi osteneală din partea omului. (Sfântul Isaac Sirul)
Îţi faci semnul crucii, să-l faci corect, nu repezit, schilodit, aşa ca să nu se ştie ce înseamnă, ci un semn
al crucii adevărat, lent, mare, de la frunte la piept, de la un umăr la celălalt. Concentrează-te bine,
adună-ţi toate gândurile şi întreaga ta persoană în acest semn. Simţi cum te cuprinde în întregime?
De ce? Este semnul Universului şi este semnul mântuirii. Pe cruce, Domnul nostru Iisus Hristos i-a
mântuit pe oameni. El îl sfinţeşte pe om în întregime până la cea din urmă fibră a fiinţei sale. De
aceea facem semnul crucii înainte de rugăciune, ca să ne ordoneze şi să ne adune, să ne cuprindă
gândurile şi inima şi voinţa în Dumnezeu. După rugăciune, ca să rămână în noi ceea ce ne-a dăruit
Dumnezeu, ca să ne apere de primejdii. (Romano Guardini, 8.7)
Jertfa făcută în dragoste şi credinţă, asemenea rugăciunii, este cea bine primită, aduce ajutorul lui Dumnezeu, ţine la un loc casele, înmulţeşte roadele, apără de primejdie şi ne apropie, o clipă mai devreme,
de raiul în care ne-a vrut Dumnezeu. De aceea, atunci când vrem ajutorul lui Dumnezeu, se cuvine
să ne străduim şi noi mult mai mult, şi prin efortul nostru, prin mâna noastră întinsă către Dumnezeu,
să primim de la El ajutorul cel de Sus. Şi cum putem face acest lucru? Uitându-ne cu atenţie la cei
din jur, făcând binele semenilor noştri şi, cu siguranţă, răsplata lui Dumnezeu nu se va lăsa aşteptată.
(Profesorul Alexandru Nemoianu)
Jertfa trebuie dăruită lui Dumnezeu, o, Paladie, ca un miros de bună mireasmă şi ca o datorie,
o petrecere sfântă şi strălucirile unei vieţi alese. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
Judecata de apoi 10.11
Judecata s-o laşi în seama lui Dumnezeu. 10.4
Judecătorul cel drept este numai Dumnezeu. 11.7
La bine nu poţi respira de prieteni, la greu rămâi doar cu Dumnezeu! (Vladimir Ghika)
La capătul puterilor omeneşti începe puterea lui Dumnezeu. (Sfinţii Părinţi)
La Dumnezeu ajungem printr-un anumit mod de viaţă, nu printr-un anume fel de a gândi.
(Christos Yannars)
La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul. Şi pământul era netocmit şi gol. Întuneric era deasupra
adâncului şi Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor. Şi a zis Dumnezeu: "Să fie lumină!"
Şi a fost lumină. Şi a văzut Dumnezeu că este bună lumina, şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric. Lumina a numit-o Dumnezeu ziuă, iar întunericul l-a numit noapte. Şi a fost seară şi a fost
dimineaţă: ziua întâi. (Facerea 1.1-5)
La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru
început la Dumnezeu. (Ioan 1.1, 2)
„La un moment dat, Dumnezeu a venit să mă caute, iar eu L-am primit. Am pus în paranteză tot ce ştiam
despre religii şi I-am încredinţat existenţa mea. Am hotărât să devin creştin, dar creştin-ortodox,
influenţat de Lossky şi de Părinţi, pe care acesta îi preda cu o mare claritate“, mărturisea adesea
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Olivier Clément studenţilor, prietenilor sau jurnaliştilor, dar fără să omită trecutul său.
(Ziarul Lumina din 23.12.2014)
Legea cunoştinţei de Dumnezeu e sădită în noi. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
Legea şi proorocii au fost până la Ioan; de atunci împărăţia lui Dumnezeu se binevesteşte şi fiecare se
sileşte spre ea. (Luca 16.16)
Legile naturii sunt doar gândurile matematice ale lui Dumnezeu. (Euclid)
Lepădarea de sine este lepădarea de sinea mea, care vrea să se substituie lui Dumnezeu. (Părintele
Constantin Galeriu)
Lepădarea de sine înseamnă să te goleşti de tine şi să te umpli de Dumnezeu. (Sfinţii Părinţi)
Lepădarea ta de credinţă te va pedepsi şi răutatea ta te va mustra. Înţelege şi vezi cât e de rău şi de amar de a părăsi pe Domnul Dumnezeul tău şi de a nu mai avea nici o teamă de Mine,
zice Domnul Dumnezeul puterilor. (Ieremia 2.19)
Liniştea ţine de o împăcare cu sine şi cu Dumnezeu, iar acest pas, această linişte, este începutul
curăţirii. (Sfântul Vasile cel Mare)
Lipirea sufletului de Dumnezeu. 4.2
Lipsa mustrărilor de conştiinţă în tot ce facem, e semnul unei inimi învârtoşate, al unui obicei al omului
de a se îndreptăţi pe sine însuşi şi de a-l critica pe aproapele sau pe Dumnezeu. 9.14
Liturghia este Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ. Binecuvântând împărăţia, preotul binecuvintează
liturghia care urmează să se desfăşoare. (Mitropolitul Bartolomeu Anania)
Luaţi aminte ca faptele dreptăţii voastre să nu le faceţi înaintea oamenilor ca să fiţi văzuţi de ei; altfel nu
veţi avea plată de la Tatăl vostru Cel din ceruri. Deci, când faci milostenie, nu trâmbiţa înaintea ta,
cum fac făţarnicii în sinagogi şi pe uliţe, ca să fie slăviţi de oameni; adevărat grăiesc vouă: şi-au
luat plata lor. (Matei 6.1, 2)
Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, în
Duhul, tot felul de rugăciuni şi de cereri, şi întru aceasta priveghind cu toată stăruinţa şi
rugăciunea pentru toţi sfinţii. (Efeseni 6.17, 18)
Lumea este o fereastă prin care Îl văd pe Dumnezeu şi comunic cu El. 7.9
Lumina imaterială a lui Dumnezeu 2.7
Lumina, slava lui Dumnezeu 10.11
M-am făcut văzătorul unor realităţi, ce-mi depăşeau întelegerea. 12.1
Mai bine o mustrarea de la Dumnezeu, decât un compliment de la diavol. (Teodor Burnar)
Mai cumplită este deznădejdea decât păcatul. Cel care şi-a pierdut speranţa a pierdut totul. Şi Iuda şi
Petru au păcătuit; cel dintâi a căzut în deznădejde, curmându-şi viaţa, cel de al doilea a căzut în
deznădejde, dar s-a ridicat prin speranţă, iar căinţa i-a adus iertarea lui Dumnezeu.
(Ioan Carpatinul)
Marea asceză înseamnă a răbda bolile şi a aduce cântări de mulţumire lui Dumnezeu. (Amma Sincletica)
Matematica este limba cu care Dumnezeu a scris universul. (Galileo Galilei)
Mă bucur că sunt chemată la cununa muceniciei şi mulţumesc lui Dumnezeu din toată inima că m-a învrednicit de un asemenea har. (Sfânta Muceniţă Teodosia fecioara, torturată şi apoi aruncată
în mare, la anul 308)
Mă tem ca nu cumva, venind iarăşi, să mă umilească Dumnezeul meu la voi şi să plâng pe mulţi care au
păcătuit înainte şi nu s-au pocăit de necurăţia şi de desfrânarea şi de necumpătarea pe care
le-au făcut. (II Corinteni 12.21)
Măsura iubirii lui Dumnezeu este să-L iubim fără măsură. (Sfântul Bernard Clairvaux)
Mâinile la muncă, mintea şi inima la Dumnezeu. (Sfântul Teofan Zăvorâtul)
Mântuirea este, în acelaşi timp, şi lucrarea lui Dumnezeu, dar şi lucrarea noastră.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Menirea noastră pe pământ este să-L lăudăm pe Dumnezeu şi să căutăm mântuirea.
(Părintele Paisie Olaru)
Milostenia ajunge mai repede la Dumnezeu decât rugăciunea. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Mintea intuitivă este un dar de la Dumnezeu, iar mintea raţională este servitorul fidel al acesteia. Noi
am creat o societate care onorează servitorul şi a uitat darul. (Albert Einstein)
Mintea la Dumnezeu 12.5
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Mintea omului, fiind creată după chipul lui Dumnezeu, este lumină, deci are în ea lumină. (Sfântul
Grigorie Palama 2.7)
Moaşele însă s-au temut de Dumnezeu şi n-au făcut cum le poruncise regele Egiptului, ci au lăsat şi pe
băieţi să trăiască. Atunci a chemat regele Egiptului pe moaşe şi le-a zis: "pentru ce aţi făcut aşa şi aţi
lăsat să trăiască şi copiii de parte bărbătească?" Iar moaşele au răspuns lui Faraon: "Femeile evreice
nu sunt ca egiptencele, ci ele sunt voinice şi nasc până nu vin moaşele la ele". (Ieşirea 1.17-19)
Moartea este distanţa care ne lipseşte pentru a-L atinge pe Dumnezeu. 11.13
Moartea este un prieten, care ne şopteşte cele despre Dumnezeu. 11.13
Moartea, despărţirea de Dumnezeu şi întoarcerea la Dumnezeu. 11.13
Mulţi filosofi şi savanţi au ajuns la convigerea că Dumnezeu există, dar n-au ajuns să-L cunoască pe
Dumnezeu. 1.1
Mulţi oameni se declară credincioşi, dar trăiesc ca şi când Dumnezeu n-ar fi. 1.5
Natura conţine în sine germenii divini. 7.9
Natura este arta lui Dumnezeu cel Veşnic. (Dante Alighieri)
Natura este o staţie de radio nelimitată, prin care Dumnezeu ne vorbeşte tot timpul, doar să alegem
postul. (George Washington Carver)
Nădejdea în Dumnezeu e legată, în primul rând, de credinţă. 11.12
Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă,
slavă Ţie. (Cuviosul Ioanichie cel Mare)
Neprimirea rugăciunii 2.9, 6.12, 8.6
Nevoile, îngăduite de Dumnezeu pentru binele nostru. 5.18
Nicăieri în Noul Testament creştinismul nu este prezentat ca un cult sau ca o religie. Religia e necesară
acolo unde e un zid despărţitor între Dumnezeu şi om. Hristos, care este Dumnezeu şi om,
a dărâmat zidul dintre om şi Dumnezeu. El a inugurat o nouă viaţă, nu o nouă religie.
(Teologul Alexander Schmemann)
Nici cele cuvenite lui Dumnezeu nu trebuie să le nesocotim pentru cele omeneşti şi nu este necesar să fim
nepăsători nici faţă de cele omeneşti pentru Dumnezeu. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
Nici furii, nici lacomii, nici beţivii, nici batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu.
(I Corinteni 6.10)
Nici întâmplarea nu-i în afara providenţei dumnezeieşti. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Nici vrăjmaşul nu lucrează fără voia şi îngăduinţa lui Dumnezeu, ci doar atât cât ne este de folos. 2.3
Nimeni nu ajunge la Dumnezeu decât ridicându-se prin jertfă. (Sfântul Chiril al Ierusalimului)
Nimeni nu poate predica creştinismul, înainte de a deveni asemenea lui Hristos. Când voi, europenii, veţi
fi astfel, nu veţi mai propovădui creştinismul, ci dragostea lui Dumnezeu, pe care ne-o
descoperă Hristos. (Mahatma Ganhi)
Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul
se va lipi şi pe celălalt îl va dispreţui; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona. (Matei 6.24)
Nimic nu apropie şi uneşte atât de mult pe om de Dumnezeu, ca lacrimile. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nimic nu e atât de mult în chipul dumnezeiesc, ca dumnezeiasca iubire. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Nimic nu e mai bun decât Dumnezeu. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Nimic nu este mai puternic decât Biserica, o, omule! Opreşte războiul împotriva Bisericii, pentru a nu-ţi
distruge puterile tale. Nu transpune acest război până în ceruri. Dacă te vei lupta cu un om, ori îl
vei învinge, ori te va învinge. Dacă însă te lupţi cu Biserica, îţi va fi cu neputinţă să învingi, întrucât
Dumnezeu este mai puternic decât toţi. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nimic nu este mai sărac decât o minte care, fiind în afară de Dumnezeu, filosofează despre Dumnezeu.
(Filocalia)
Nimic necurat nu intră în împărăţia lui Dumnezeu. (Sfântul Isaac Sirul)
Nimic nu ni-L apropie mai mult pe Dumnezeu decât aproapele. (Vladimir Ghika)
Nimic nu-l aseamănă pe om cu Dumnezeu, ca facerea de bine. 6.11
Noi devenim cu adevărat fii ai lui Dumnezeu, numai prin unirea cu Hristos, în Biserica Sa.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Noi socotim ca nebun cu adevărat pe cel care în loc de Dumnezeu are un idol neînsufleţit şi se leapădă
de Dumnezeul cel viu. (Sfinţii Mucenici Manuil, Savel şi Ismail, trei fraţi care veniseră din Persia la
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Calcedon unde se desfăşura un mare praznic păgân, pe timpul împăratului Iulian Apostatul. Li s-au
tăiat capetele, iar trupurile au fost arse.)
Nu datorită faptelor tale de dreptate ai cunoscut pe Dumnezeu, ci Dumnezeu te-a cunoscut, datorită
bunătăţii Lui. (Sfântul Vasile cel Mare)
Nu de la om trebuie să aştept fericirea, ci de la Dumnezeu. (Părintele Dan Popovici)
Nu de moarte trebuie să ne temem, ci de pierderea sufletului, care este necunoştinţa de Dumnezeu.
(Sfântul Antonie cel Mare)
Nu eşti chiar atât de singur precum crezi. Cel puţin două persoane se intereseză de tine: Dumnezeu şi
diavolul. (Gavriil Stiharul)
Nu există pace în afara lui Dumnezeu. Nu puteţi găsi pace în lume. O puteţi găsi numai în inima voastră,
atunci când ea se deschide. (Paul Ferrini)
Nu există păcat care să-ntreacă milostivirea lui Dumnezeu. (Fericitul Augustin)
Nu fii iubitor de sine, ci iubitor de Dumnezeu. Nu căuta plăcerea în tine, ci o vei găsi în ceilalţi.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Nu fiţi piatră de poticnire nici iudeilor, nici elinilor, nici Bisericii lui Dumnezeu, precum şi eu plac tuturor
în toate, necăutând folosul meu, ci pe al celor mulţi, ca să se mântuiască. (I Corinteni 10.32)
Nu lăsa voia lui Dumnezeu, ca să înfăptuieşti voia oamenilor. (Sfântul Antonie cel Mare)
Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale
şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. (Psalmi 50.12, 13)
Nu murim întâmplător, ultimul cuvânt nu-i aparţine morţii, ci lui Dumnezeu, autorul ei. 11.12
Nu poţi cârmui o lume fără Dumnezeu, poţi numai s-o astâmperi cu tunul. (Napoleon Bonaparte)
Nu poţi să crezi în Dumnezeu şi să nu posteşti. 7.11
Nu primeşte Dumnezeu rugăciunea celui care are părere de rău asupra fratelui. 2.9
Nu putem ajunge la Dumnezeu ocolind pe semenul nostru. (Sfinţii Părinţi)
Nu raţiunea revoltată faţă de Dumnezeu, ci raţiunea rugătoare, raţiunea smerită, singura care poate
construi comuniunea sinceră şi smerită, din iubire între oameni. (Sfântul Cuviosul Paisie
de la Neamţ)
Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Şi nici una dintre ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu.
(Luca 12.6)
Nu ştiţi, oare, că nedrepţii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă amăgiţi: Nici desfrânaţii, nici
închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiţii, nici furii, nici lacomii, nici beţivii, nici
batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. (I Corinteni 6.9, 10)
Nu te deznădăjdui pentru că Dumnezeu este milostiv, dar nici nu fii fără grijă pentru că
El este şi drept. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nu te tulbura în mijlocul ispitelor. Cine trimite prilejul pentru luptă, Acela va da şi puterea pentru biruinţă.
(Sfântul Tihon din Zadonsk)
Nu trebuie să cheltuieşti viaţa presupunând că Dumnezeu este în afara ta. 1.1
Nu trebuie să vă străduiţi singuri, ci cereţi şi ajutorul de Sus. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nu voi vinde pe Dumnezeul cel din tinereţile mele pentru o viaţă de încă puţine zile. Pentru aceste vorbe
bătrânul Achepsima, care avea peste 80 de ani, a fost bătut crunt şi aruncat în temniţă, unde a murit
după trei ani de tortură. (Sfântul mucenic Achepsima, episcopul cetăţii Anisa, care a refuzat să se
închine idolilor)
Nu-mi este frică de nimic decât de uitarea de Dumnezeu. (Părintele Miron Mihăilescu)
Numai credinţa neclintită mântuieşte pe om aici şi dincolo deopotrivă. Credinţa e puntea vie peste prăpăstiile dintre sufletul zbuciumat şi lumea plină de enigme, şi mai cu seamă între om şi Dumnezeu.
(Liviu Rebreanu)
Numai de Dumnezeu trebuie să ne temem, dispreţuindu-i pe diavoli şi netemându-ne deloc de ei.
(Sfântul Atanasie cel Mare)
Numai în situaţii deosebit de grele, dar şi atunci numai cu învoirea lui Dumnezeu ca şi în cazul lui Iov, ispitele îngăduite de Dumnezeu pot depăşi cu puţin puterile noastre. Dar şi în astfel de cazuri puterea binelui biruieşte până la urmă, chiar dacă fizic nu ar părea evident, ca în cazul martirilor.
(Părintele Teodor Bodogae)
Numai prin credinţă Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu. 11.18
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O conştiinţă curată ne face să avem frică de Dumnezeu şi ruşine de oameni. (Sfinţii Părinţi)
O picătură de înţelepciune, izvorâtă din frica de Dumezeu, ne poate mântui. (Sfinţii Părinţi)
O rugăciune făcută fără atenţie, înşirând doar cuvinte goale, e o batjocură la adresa lui Dumnezeu
(Părintele Petroniu Tănase de la schitul Prodromul din muntele Athos)
O, adâncul bogăţiei şi al înţelepciunii şi al ştiinţei lui Dumnezeu! Cât sunt de necercetate judecăţile Lui
şi cât sunt de nepătrunse căile Lui! (Romani 11.33)
O, Doamne, de-am avea noi inima psalmistului şi mintea lui Kepler, ca să Tecontemplăm pe Tine!
(Albert Einstein)
Oamenii au înălţat răutatea, spiritul de răzbunare la rang de sentiment legitim, de justiţie, iar propria lor
mârşăvie o atribuie lui Dumnezeu. (Lev Tolstoi)
Ochii minţii întorşi către Dumnezeu. 10.15
Ochiul priveşte cele văzute, iar mintea înţelege cele nevăzute. Căci mintea care iubeşte pe Dumnezeu
este făclie care luminează sufletul. Cel ce are minte iubitoare de Dumnezeu şi-a luminat mintea
sa şi vede pe Dumnezeu prin mintea sa. (Sfântul Antonie cel Mare)
Odihna sufletelor n-o găsiţi în nimic altceva decât în sporul duhovnicesc şi în desăvârşirea voastră, ca şi
în împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)
Omul a fost creat pentru a se uni cu Dumnezeu. 8.15
Omul care descoperă pe Dumnezeu se trezeşte ca dintr-o beţie: întreaga lui viaţă i se pare o pierdere
de timp. Dar omul necredincios face şi vorbeşte lucruri vrednice de râs; dacă-i dai bani se bucură
şi dacă îl lauzi te slujeşte ca un catâr. De tânăr îşi părăseşte casa în care s-a născut şi pleacă de-şi
pierde frumuseţea şi cinstea printre străini. (Părintele Savatie Baştovoi)
Omul care este cu Dumnezeu, acela face numai bine şi cu el este tot binele, în timp ce omul fără
Dumnezeu face numai rău şi cu el este tot răul. (Sfântul Dimitrie al Rostovului)
Omul este o făptură care a primit poruncă să devină Dumnezeu. (Sfântul Grigorie de Nazianz)
Omul fără Dumnezeu este un simplu animal. (Sfinţii Părinţi)
Omul încearcă câte poate după voia sa; iar Dumnezeu le sfârşeşte după dreptate.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Omul nu este numai stăpân al lumii, ci este fiu al ei. El se naşte din pământ şi se întoarce în el. Acest fapt
îl încarcă pe om cu o responsabilitate maximă. Îndumnezeirea omului este legată, iată, nu numai de relaţia cu semenii săi, ca persoane, ci ea se realizează în relaţie cu lumea, ca întreg.
(Teologul catolic Thomas Friedrich)
Omul nu există decât dacă există Dumnezeu şi nemurirea. (Dostoievski)
Omul sfătuieşte pe aproapele precum ştie; iar Dumnezeu lucrează în cel ce aude, precum acela a
crezut. (Sfântul Marcu Ascetul)
Omul vanitos este laş în faţa judecăţii oamenilor şi arogant în faţa judecăţii lui Dumnezeu.
(Sfântul Ioan Scărarul)
Omul, centrul şi sinteza creaţiei lui Dumnezeu. 6.3
Omul, chipul lui Dumnezeu. 8.4
Ori slujitor al lui Dumnezeu, ori slujitor al lui mamona. 1.4
Orice dar primit de la Dumnezeu se schimbă în rău, atunci când căutăm prin el, nu pe Dumnezeu,
ci slava noastră. (Sfântul Tihon din Zadonsk)
Orice iertare este un pas către Dumnezeu. (Părintele Nicolae Steinhardt)
Orice lege naturală este legea lui Dumnezeu. (Isaac Newton)
Orice nedreptate pe care o suferim de la cineva este socotită de Dumnezeu, fie pentru izbăvire de
păcate, fie pentru răsplătire. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Orice plănuire a ta să o începi cu Cel ce este începutul a tot binele, ca să fie după voia lui Dumnezeu
ceea ce ai de gând să faci. (Sfântul Marcu Ascetul)
Pace în suflet nu poate avea omul care este veşnic nemulţumit de cele ce i se întâmplă în viaţă, ci numai
acela care cu recunoştinţă mulţumeşte lui Dumnezeu pentru toate. (Nicolae Cabasila)
Pacea, dovada unei mari iubiri. 11.4
Pariaţi că Dumnezeu există. De câştigaţi, câştigaţi tot; de pierdeţi, nu pierdeţi nimic. (Blaise Pascal)
Patima este setea de Dumnezeu pervertită, întoarsă pe dos. (Sfinţii Părinţi)
Patimile nu-l pot birui pe acela care are frică de Dumnezeu. 6.5
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Păcatul desparte şi îndepărtează pe om de Dumnezeu. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
Păcatul Îl împiedică pe Dumnezeu să strălucească în inimile noastre. (Sfântul Atanasie cel Mare)
Părintele duhovnicesc este medierea pe care Dumnezeu o alege şi ne-o dăruieşte,
pentru a ne face să cunoaştem voinţa Sa. 9.22
Părintele duhovnicesc nu este decât un om, pe care Dumnezeu ţi-l dăruieşte pentru sfinţenia ta. 9.22
Păstrează tăcerea, şi tăcerea te va păstra lângă Dumnezeu. 9.12
Până la moarte luptă-te pentru adevăr, şi Domnul Dumnezeu se va lupta pentru tine.
(Ecclesiasticul 4.30)
Pe calea lui Dumnezeu, a sta pe loc înseamnă a da înapoi. (Sfântul Bernard Clairvaux)
Pe cât se apropie omul de Dumnezeu, pe atât se vede pe sine mai păcătos, căci proorocul Isaia
văzând pe Dumnezeu, se făcea ticălos şi necurat pe sine. (Avva Matoi)
Pe Cruce, s-au unit Dumnezeirea cu omenirea. (Părintele Nicolae Steinhardt)
Pe Dumnezeu L-am cunoscut mai bine printre lacrimi. (Victor Hugo)
Pe Dumnezeu să-L slujim prin fapte, să-L lăudăm prin cuvânt şi să-L cinstim cu gândul.
(Evagrie Ponticul)
Pe slujitorul lui Hristos îl păzeşte, nu straja trupească, ci providenţa dumnezeiască.
(Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Pedeapsa care face ca iadul să fie iad este durerea că sufletul L-a pierdut pe Dumnezeu. (Sfântul Alfons
de Liguori)
Pentru a ajunge la Dumnezeu, omul are nevoie de un îndrumător, de un părinte duhovnicesc. 7.8
Pentru a ne dovedi faptul că noi trebuie să primim cu mai multă plăcere îndrumările, decât să răspundem în grabă, Creatorul ne-a dat două urechi şi numai o singură limbă. (Plutarh)
Pentru aceea a venit Iisus Hristos în lume, ca să cunoască şi să înţeleagă omul cât de mult îl iubeşte
Dumnezeu. (Fericitul Augustin)
Pentru cel drept bucuria cea dumnezeiască şi cerească este continuă. (Sfântul Vasile cel Mare)
Pentru oamenii credincioşi, Dumnezeu se află la început, pentru oamenii de ştiinţă - la capătul consideraţiilor lor. (Max Planck)
Pentru robii stomacului, pântecele este Dumnezeu sensibil. Prin lăcomie, omul aduce jertfă pântecelui
şi gurii sale, în loc să aducă jertfă curată lui Dumnezeu. (Sfântul Grigorie Palama)
Peste toate stăpâneşte o ordine divină. 11.22
Pictura este nepoata Naturii. Este înrudită cu Dumnezeu. (Rembrandt)
Pocăinţa este o tocmeală cu Dumnezeu. Noi dăm păcatul şi Dumnezeu dă iertarea.
(Sfântul Ioan Gura de Aur)
Pocăinţa, singura cale de întoarcere la Dumnezeu. 11.6
Podoaba voastră să nu fie cea din afară: împletirea părului, podoabele de aur şi îmbrăcarea hainelor
scumpe, ci să fie omul cel tainic al inimii, întru nestricăcioasa podoabă a duhului blând şi liniştit,
care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. (I Petru 3.3, 4)
Postul dat de Dumnezeu lui Adam si Evei. 6.9
Postul este o purificare înainte de întâlnirea cu Dumnezeu. (Sfinţii Părinţi)
Postul trebuie ţinut în chip deosebit numai pentru Dumnezeu, spre umilinţa inimii şi curăţirea de păcate.
(Sfântul Ioan Casian)
Prăbuşirea Imperiului Roman este o meritată pedeapsă a Cerului şi o dovadă elocventă a guvernării
lui Dumnezeu în lume. (Salvianus, scriitor bisericesc din veacul al cincilea)
Preadesfrânaţilor! Nu ştiţi, oare, că prietenia lumii este duşmănie faţă de Dumnezeu? Cine deci va voi
să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş lui Dumnezeu. (Iacob 4.4)
Preceptele lui Dumnezeu apasă pe umerii noştri, dar e o greutate de aripi. (Vladimir Ghika)
Precum M-a trimis pe Mine Tatăl cel viu şi Eu viez pentru Tatăl, şi cel ce Mă mănâncă pe Mine va trăi
prin Mine. Aceasta este pâinea care s-a pogorât din cer, nu precum au mâncat părinţii voştri mana
şi au murit. Cel ce mănâncă această pâine va trăi în veac. (Ioan 6.57, 58)
Precum soarele este pentru cele ale simţurilor, aşa este Dumnezeu pentru cele ale sufletului.
(Sfântul Grigorie de Nazianz)
Precum se topeşte ceara de foc, aşa se topeşte duhul necurat de focul lui Dumnezeu. 6.5
Prefer să fiu în iad cu Dumnezeu decât în rai fără Dumnezeu. (Sfinţii Părinţi)
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Prima cauză de prăbuşire a diavolului a fost trufia, prin care a meritat să fie numit şarpe, iar prăbuşirea
a doua a urmat din cauza invidiei. Între cele două prăbuşiri el încă putea să se ridice şi să
vorbească cu oamenii în tovărăşie cu ei, dar hotărârea dreaptă a Domnului l-a aruncat atât de
jos, încât de aici încolo n-a mai putut să privească în sus şi nici să meargă cu statura dreaptă,
ci să se târască pe pământ umilit şi să se hrănească din lucrarea viciilor pământeşti. La început
era vrăjmaş ascuns al omului, dar Dumnezeu l-a dat pe faţă ca fiind duşman primejdios, să nu
mai poată face rău omului prin prietenii înşelătoare. (Sfântul Ioan Casian)
Primeşte împletirea celor bune şi a celor rele, cu gând egal şi Dumnezeu va netezi neegalităţile dintre
lucruri. (Sfântul Marcu Ascetul)
Prin bunătatea Lui, Dumnezeu este aproape de toţi. Noi înşine, prin păcat, ne depărtăm de El.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Prin credinţă, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a ales mai bine să
pătimească cu poporul lui Dumnezeu, decât să aibă dulceaţa cea trecătoare a păcatului, socotind
că batjocorirea pentru Hristos este mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, fiindcă se uita la
răsplătire. (Evrei 11.24-26)
Prin intermediul imaginaţiei creatoare, mintea comunică direct cu Inteligenţa Universală.(Herbert Harris)
Prin iubire şi credinţă se ispăşeşte păcatul şi prin frica de Dumnezeu te fereşti de rele. (Solomon 16.6)
Prin iubirea de Dumnezeu putem pătrunde în veşnicie, în bucuria veşnică, în învierea veşnică. 11.19
Prin moarte ne-am despărţit de Dumnezeu (cu Adam), prin moarte ne întoarcem
la Dumnezeu (cu Iisus Hristos). 11.13
Prin multe necazuri vi se cuvine tuturor a intra în împărăţia cerurilor. 10.2
Prin porunci, Domnul face nepătimaşi pe cei care le împlinesc, iar prin dumnezeieştile dogme le dăruieşte
luminarea cunoştinţei. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Prin tăcere Îl trădăm pe Dumnezeu. (Sfântul Grigorie de Nazianz)
Pune faţă în faţă aceste două: postul, care apropie de Dumnezeu, şi desfătarea, care îndepărtează
de mântuire. (Sfântul Vasile cel Mare)
Puneţi-vă în mâinile lui Dumnezeu şi aşteptaţi. 10.2
Puritatea inimii este cea mai importantă. Restul este muncă. Întregul univers este angrenat în lucrarea de
adorare a lui Dumnezeu. (Yoga Swami, unul dintre cei mai mari yoghini şi înţelepţi ai
vremurilor noastre)
Puţina stiinţă duce la îndepărtarea de Dumnezeu. Multa stiinţă duce la apropierea de Dumnezeu.
(Albert Einstein)
Raiul este bucuria comuniunii de iubire a oamenilor cu Dumnezeu şi cu semenii lor, iar iadul este suferinţa
neîmplinirii sau durerea vidului spiritual din sufletul omului, pentru că nu a răspuns iubirii milostive a lui
Dumnezeu cât timp a trăit pe pământ. (Patriarhul Daniel)
Raiul înseamnă să fii una cu Dumnezeu. (Confucius)
Raiul sau iadul încep din lumea aceasta în inima omului, potrivit relaţiei omului cu Dumnezeu, izvorul vieţii
veşnice, relaţii de credinţă şi iubire sau relaţii de necrediţă şi respingere a lui Dumnezeu. (Dostoievski)
Răul înseamnă îndepărtarea de Dumnezeu. 12.17
Răutatea şi de la Dumnezeu pe oameni i-a îndepărtat şi pe unii de alţii ne-a dezbinat. De aceea, cu
toată osârdia să căutăm fapta cea bună, care şi la Dumnezeu ne aduce şi pe unii cu alţii ne
uneşte. (Avva Isidor)
Refuzul lui Dumnezeu, demonizare subtilă. 1.5
Relaţia omului cu Dumnezeu: Duh este Dumnezeu, şi cei ce I se închină Lui, trebuie să I se închine în
duh şi în adevăr. 12.10
Religia este dialogul etern dintre omenire şi Dumnezeu. (Franz Werfel)
Renunţarea la darurile lui Dumnezeu 1.10
Revelarea lui Dumnezeu 1.1, 1.2, 1.3, 2.7, 2.8, 9.21, 10.11, 12.9, 12.13
Roagă-te în mod regulat. În felul acesta tu vorbeşti cu Dumnezeu şi Dumnezeu cu tine.
(Sfântul Ciprian al Cartaginei)
Roagă pe Dumnezeu să deschidă ochii inimii tale, şi vei vedea folosul rugăciunii tale şi al citirii.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Roagă-te, şi iubeşte-L pe Dumnezeu, ca să-L cunoşti. 9.3
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Rugăciunea care nu porneşte din inimă se împrăştie înainte de-a ajunge la cer. Ea nu slăveşte, ci insultă
pe Acela Căruia se adresează. (Henri Lacordaire)
Rugăciunea constituie o înălţare a intelectului către Dumnezeu; ea este o conversaţie a intelectului cu
Domnul. (Evagrie Ponticul)
Rugăciunea este lucrare nesfârşită, mai presus de orice artă sau ştiinţă. Prin rugăciune intrăm în legătură cu Fiinţa Cea fără de început, sau altfel spus, însăşi viaţa lui Dumnezeu intră în noi prin
acest canal. Rugăciunea este un act de înaltă înţelepciune, care întrece orice frumuseţe şi
vrednicie. În rugăciune aflăm sfânta încântare a duhului nostru….
(Arhimandritul Sofronie Saharov)
Rugăciunea este lucrarea lui Dumnezeu în om. (Sfântul Grigorie Palama)
Rugăciunea este o adresare specială către Dumnezeu. 7.2
Rugăciunea este un lucru deosebit de greu. Stările duhului nostru sunt într-o necontenită schimbare;
câteodată rugăciunea curge în noi ca un râu prea puternic, altădată însă inima pare a fi
uscată. A te ruga – adesea – înseamnă a-I grăi lui Dumnezeu despre starea noastră dezastruoasă: neputinţă, mâhnire, îndoială, frică, tristeţe, deznădejde – într-un cuvânt, despre tot ceea ce ţine de conditiile existenţei noastre. Să ne exprimăm fără a căuta expresii
elegante sau chiar o succesiune logică. Adesea acest mod de a ne adresa lui Dumnezeu
este începutul rugăciunii – conversaţie.
(Din cartea “Despre rugăciune”, pagina 8, a Arhimandritului Sofronie Saharov)
Rugăciunea este vorbirea inimii cu Dumnezeu. (Evagrie Ponticul)
Rugăciunea face pe om Biserică a lui Dumnezeu, dar şi preot al Lui, căci şi Hristos însuşi se află în
sufletul care se roagă împreună cu Duhul Sfânt, care se roagă cu suspine negrăite în noi sau se
întipăreşte în eul nostru în rugăciune, pentru că biserica nu este numai locul unde se roagă omul,
ci şi locul unde se află Hristos. (Părintele Dumitru Stăniloae)
Rugăciunea nu înseamnă altceva decât să fii într-o relaţie de prietenie cu Dumnezeu. (Sfânta Tereza
de Avila)
Rugăciunea Tatăl nostru 5.10, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17
Rugăciunea utilizează gândurile, puterea mentală şi inteligenţa creatoare de care dispunem împreună
cu Inteligenţa Infinită a Spiritului Suprem. (Herbert Harris)
Rugăciunea, cel dintâi dar al lui Dumnezeu. 4.3
Rugăciunea, dialogul omului cu Dumnezeu. 4.10, 9.24
Rugăciunea, mâna întinsă pentru primirea darurilor lui Dumnezeu. 4.3
Rugăciunea, vorbirea minţii noastre cu Dumnezeu. 8.6
Ruşinarea de Dumnezeu 4.10
S-a suit deci Moise şi Iosua în munte şi un nor a acoperit muntele. Slava Domnului s-a pogorât pe Muntele Sinai şi l-a acoperit norul şase zile, iar în ziua a şaptea a strigat Domnul pe Moise din mijlocul
norului. Chipul slavei Domnului de pe vârful muntelui era în ochii fiilor lui Israel, ca un foc mistuitor.
Şi s-a suit Moise pe munte şi a intrat în mijlocul norului; şi a stat Moise pe munte patruzeci de zile
şi patruzeci de nopţi. (Ieşirea 24.15-18)
Să aveţi către Dumnezeu inimă de fiu, către aproapele inimă de mamă şi către voi minte de judecător.
(Părintele Ilie Cleopa)
Să dormim liniştiţi somnul credinţei şi să-L lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. (Richard Wurmbrand)
Să izgonim invidia din sufletul nostru, ca să atragem asupra noastră bunăvoinţa lui Dumnezeu.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Să mă apere Dumnezeu de prieteni; de duşmani pot să mă apăr şi singur. (Voltaire)
Să ne aducem aminte necontenit de Dumnezeu, iar acest lucru se înfăptuieşte mai ales prin
rugăciune. (Sfântul Vasile cel Mare)
Să ne aţintim privirile la cei care slujesc în chip desăvârşit măreţei slave a lui Dumnezeu. (Din Epistola
către Corinteni a Sfântului Clement Romanul, episcopul Romei. Împăratul Traian a poruncit să fie
aruncat în mare cu o ancoră de gât, pentru că a adus la Hristos pe mulţi aristocraţi romani şi a refuzat să aducă jertfă zeilor. A fost contemporan cu Sfinţii Apostoli. La vârsta de 24 de ani s-a decis
să plece şi să-şi caute părinţii şi fraţii, care dispăruseră într-un naufragiu. Este momentul când îl întâlneşte pe Sfântul Barnaba şi pe fraţii săi, deveniţi ucenicii Sfântului Petru. Prin purtarea de grijă a lui
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Dumnezeu îşi va întâlni şi părinţii. Dintre toate operele puse sub numele Sfântului Clement, numai
una este autentică şi anume: Scrisoarea întâi către Corinteni. Este o operă care se păstrează în
limba greacă, latină, siriacă şi coptă.)
Să ne rânduim viaţa după voia lui Dumnezeu, pentru că numai aşa ni se pot împlini dorinţele, mai ales
cele care ţin de viaţa veşnică şi de bucuria sufletească. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Să nu cumva să mijlociţi şi să fiu lipsit de bucuria de a fi mucenic. Sunt grâul lui Dumnezeu, lăsaţi-mă
să fiu măcinat de dinţii fiarelor, ca să mă fac pâine neprihănită lui Hristos. (Din Epistola către
Romani a Sfântului Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei, ucenicul Sfinţilor Ioan Evanghelistul
şi Policarp al Smirnei. A scris 7 epistole, ce ne-au rămas de la el ca un testament al sfântului
episcop şi mucenic. A adus la Hristos pe Teofana şi Drosida, soţia şi fiica împăratului Traian.
Amândouă au fost martirizate la porunca împăratului. În calendarul creştin-ortodox sunt
prăznuite pe 16 decembrie, respectiv 22 martie.)
Să nu îndepărtăm mintea de la Dumnezeu. 8.15
Să nu ne socotim mai mici pentru că nu facem minuni. N-am avea niciun câştig de-am face minuni, după
cum nu pierdem nimic dacă nu facem, dacă ducem o viaţă virtuoasă. Dacă facem minuni, noi suntem
datornicii lui Dumnezeu. Dacă însă ducem o viaţă virtuoasă, plină de fapte bune, atunci Dumnezeu ne
este dator. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Scopul încercărilor, descoperirea în adâncul nostru a Împărăţiei lui Dumnezeu. 7.14
Scopul rugăciunii, unirea cu Dumnezeu. 5.6
Scopul tuturor oamenilor nu este altul decât acela de a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu prin cuget
curat şi de a rămâne întru El. (Sfântul Grigorie Taumaturgul)
Scopul vieţii este fericirea. (Platon) Şi tot Platon spunea că “Fericirea este asemănarea cu Dumnezeu,
atât cât este cu putinţă”.
Scopul vieţii omului, îndumnezeirea. 5.14, 7.8
Se cuvine să te mărturiseşti fără ruşinare, căci ruşinarea pe care o înfrângi când te mărturiseşti îţi aduce
mărire şi dar de la Dumnezeu. De ce te ruşinezi păcătosule? Când ai făcut păcatul nu te-ai ruşinat
şi acum când cauţi să-l uşurezi, te ruşinezi? Nu ştii că ruşinea aceasta este de la diavol care, când
face păcatul, îţi dă îndrăzneală şi neruşinare, iar când îl mărturiseşti îţi dă frică şi ruşinare? Deci săţi mărturiseşti păcatele, nici adăugând, nici scăzând, nici spunând jumătate din păcatele tale la un
duhovnic şi jumătate la altul, cum fac oarecare vicleni, nici arătându-te cu oarecare cuvinte meşteşugite ca să-ţi împuţinezi ruşinea, căci să ştii că nu numai se va face urâtă mărturisirea ta la Dumnezeu, ci încă şi păcatele pe care le-ai mărturisit vor răsări la tine iarăşi, după puţină vreme.
(Sfântul Nicodim Aghioritul)
Secularismul este starea în care omul trăieşte, ca şi cum Dumnezeu nu ar exista. (Mircea Eliade)
Seninătatea este o ofrandă către Dumnezeu. (Carmen Sylva, poetă şi prima regină a României)
Sfânta Cruce este măsura paşilor pe care-i facem noi spre veşnicia lui Dumnezeu. (Părintele Dumitru
Păduraru)
Sfânta Fecioară este cu adevărat Născătoare de Dumnezeu! Dacă în pântecele Fecioarei Maria
ar fi fost numai un om, iar nu Fiul lui Dumnezeu, atunci cum ar fi putut fi vindecate, începând
de pe vremea lui Hristos şi până în zilele noastre, atâtea feluri de boli trupeşti şi duhovniceşti?
Să fi fost oare nişte nebuni toţi cei care prin mila lui Dumnezeu avem azi înţelegerea şi cunoaşterea lui Dumnezeu? Că ne-a lipsit oare credinţa şi dreptatea tocmai nouă, celor care prin
darul lui Hristos am dobândit dreptatea şi urmăm ei? (Origen)
Sfintele slujbe, călăuza spre Dumnezeu. 6.10
Sfintele sluijbe, raza de lumină prin care Dumnezeu coboară spre om. 6.10
Slava lui Dumnezeu este omul viu, iar viaţa omului este vederea lui Dumnezeu. 5.17
Slavă lui Dumnezeu că numai 17 creştini am aflat când am venit aici episcop, iar acum, când merg la
Domnul, atâţea necredincioşi rămân câţi credincioşi am aflat întâi. (Sfântul Grigorie Taumaturgul,
episcopul Neocezareei, ucenicul marelui scriitor bisericesc Origen)
Smerenia este cea care deschide poarta harului lui Dumnezeu. 8.1
Smerenia este însăşi prezenţa lui Dumnezeu în om. (Sfinţii Părinţi)
Smerenia este lumina în care Îl putem vedea pe Dumnezeu. (Cuviosul Siluan Athonitul)
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Smerenia, începutul îndumnezeirii. 5.14
Smerita-cugetare şi frica lui Dumnezeu sunt mai presus decât toate faptele bune. (Avva Ioan Colov)
Soarele dreptăţii 5.3
Starea de prezenţă continuă a lui Dumnezeu. 4.9
Starea de veşnică deschidere spre Dumnezeu. 5.5
Străduiţi-vă să fiţi în acelaşi gând cu Dumnezeu. (Sfântul Ignatie Teoforul)
Suferinţa ţine de pedagogia lui Dumnezeu. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Suferinţele din iad nu au autor pe Dumnezeu, ci pe noi înşine. (Sfântul Vasile cel Mare)
Sufletul bun, gândul curat şi conştiinţa sănătoasă sunt cele mai bune jertfe care I se pot aduce lui
Dumnezeu. (Minucius Felix)
Sunt profund convins că Dumnezeu este iubire; acest gând are pentru mine o vitalitate lirică originară.
(Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Sunteţi în mâinile lui Dumnezeu, numai că daţi din mâini şi din picioare. 10.2
Şaptezeci de ani am de când slujesc lui Dumnezeu şi acum să jertfesc idolilor? (Sfântul Artemon,
torturat şi decapitat)
Şcoala să fie cu credinţă, politica cu cinste, oastea cu dragoste de ţară, statul cu binecuvântarea lui
Dumnezeu. (Episcopul Nicolae Velimirovici)
Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie. Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: "Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi; şi
stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietăţile ce se
mişcă pe pământ şi peste tot pământul!" (Facerea 1.27, 28)
Şi acum Tu, Doamne Dumnezeul meu, ai pus pe robul Tău rege în locul lui David, tatăl meu; însă eu sunt
foarte tânăr şi nu ştiu să conduc. Şi robul Tău este în mijlocul poporului Tău pe care l-ai ales, popor
nesfârşit de mare, care din pricina mulţimii lui nu se poate nici socoti, nici număra. Dăruieşte-i dar robului Tău minte pricepută, ca să asculte şi să judece poporul Tău şi să deosebească ce este bine şi ce este rău; căci cine poate să povăţuiască pe acest popor al Tău, care este nesfârşit de mare?" Şi i-a plăcut
Domnului că Solomon a cerut aceasta. Şi a zis Dumnezeu: "Deoarece tu ai cerut aceasta şi n-ai cerut
viaţă lungă; n-ai cerut bogăţie, n-ai cerut sufletele duşmanilor tăi, ci ai cerut înţelepciune, ca să ştii să judeci, iată Eu voi face după cuvântul tău; iată, Eu îţi dau minte înţeleaptă şi pricepută, cum nici unul n-a
fost ca tine înaintea ta şi cum nici nu se va mai ridica după tine. Ba îţi voi da şi ceea ce tu n-ai cerut:
bogăţie şi slavă, aşa încât nici unul dintre regi nu va fi asemenea ţie, în toate zilele tale. Şi dacă vei umbla pe drumul Meu, ca să păzeşti legile Mele şi poruncile Mele, cum a umblat tatăl tău David, îţi voi
înmulţi şi zilele tale". (III Regi 3.7-14)
Şi aduceau la El copii, ca să-Şi pună mâinile peste ei, dar ucenicii certau pe cei ce-i aduceau. Iar Iisus,
văzând, S-a mâhnit şi le-a zis: Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia
este împărăţia lui Dumnezeu. Adevărat zic vouă: Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un
copil nu va intra în ea. Şi, luându-i în braţe, i-a binecuvântat, punându-Şi mâinile peste ei.
(Marcu 10.13-16)
Şi binevestind cetăţii aceleia şi făcând ucenici mulţi, s-au înapoiat la Listra, la Iconiu şi la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor, îndemnându-i să stăruie în credinţă şi (arătându-le) că prin multe suferinţe
trebuie să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu. Şi hirotonindu-le preoţi în fiecare biserică, rugându-se
cu postiri, i-au încredinţat pe ei Domnului în Care crezuseră. (Faptele Apostolilor 14.21-23)
Şi când zicea El acestea, o femeie din mulţime, ridicând glasul, I-a zis: Fericit este pântecele care Te-a
purtat şi fericiţi sunt sânii pe care i-ai supt! Iar El a zis: Aşa este, dar fericiţi sunt cei ce ascultă
cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc. (Luca 11.27, 28)
Şi chemând pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere şi stăpânire peste toţi demonii şi să vindece bolile. Şi i-a trimis să propovăduiască împărăţia lui Dumnezeu şi să vindece pe cei bolnavi.
(Luca 9.1, 2)
Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din
Tatăl, plin de har şi de adevăr. (Ioan 1.14)
Şi Domnul a vorbit mai departe cu Iov şi i-a zis: "Cel ce s-a apucat la ceartă cu Cel Atotputernic se va
da oare bătut? Cel ce judecă pe Dumnezeu va răspunde ceva?" Şi Iov a răspuns Domnului zicând:
"Dacă am fost uşuratic, ce răspuns să-ţi mai dau? Voi pune mâna mea pe gura mea. Am vorbit o
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dată, dar încă o dată nu voi mai vorbi; de două ori şi nu voi lua-o iar de la început". Atunci Domnul
a vorbit cu Iov, din mijlocul furtunii şi a zis: "Încinge-ţi coapsele ca un viteaz şi te voi întreba şi
Îmi vei da lămuriri. Poţi tu cu adevărat să găseşti cusur judecăţii Mele? Şi Mă vei osândi pe Mine,
ca să-ţi faci dreptate? Este braţul tău ca braţul lui Dumnezeu? Şi glasul tău este, oare, tunet,
precum este glasul Lui? (Iov 40.1-9)
Şi fiind pedepsiţi cu puţin, mare răsplată vor primi, căci Dumnezeu i-a pus la încercare şi i-a găsit vrednici de El. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 3.5)
Şi Iisus i-a zis: Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac. Crezi tu aceasta? Zis-a Lui: Da, Doamne. Eu am
crezut că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Care a venit în lume. (Ioan 11.25-27)
Şi îndată îngerul Domnului l-a lovit, pentru că nu a dat slavă lui Dumnezeu. Şi mâncându-l viermii, a murit.
(Faptele Apostolilor 12.23)
Şi le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii, din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea, până
ce nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu, venind întru putere. (Marcu 9.1)
Şi Moise a zis: "Arată-mi slava Ta! " Zis-a Domnul către Moise: "Eu voi trece pe dinaintea ta toată slava Mea, voi rosti numele lui Iahve înaintea ta şi pe cel ce va fi de miluit îl voi milui şi cine va fi vrednic
de îndurare, de acela Mă voi îndura". Apoi a adăugat: "Faţa Mea însă nu vei putea s-o vezi, că nu
poate vedea omul faţa Mea şi să trăiască". Şi iarăşi a zis Domnul: "Iată aici la Mine un loc: şezi pe
stânca aceasta; când va trece slava Mea, te voi ascunde în scobitura stâncii şi voi pune mâna Mea
peste tine până voi trece; iar când voi ridica mâna Mea, tu vei vedea spatele Meu, iar faţa Mea nu o
vei vedea!" (Ieşirea 33.18-23)
Şi nu numai atât, ci ne lăudăm şi în suferinţe, bine ştiind că suferinţa aduce răbdare, şi răbdarea încercare,
şi încercarea nădejde, iar nădejdea nu ruşinează pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat
în inimile noastre, prin Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă. (Romani 5.3-5)
Şi răspunzând, Moise a zis: "Dar de nu mă vor crede şi nu vor asculta de glasul meu, ci vor zice: "Nu ţi
S-a arătat Domnul!", ce să le spun?" Zis-a Domnul către el: "Ce ai în mână?" Şi el a răspuns: "Un toiag!" "Aruncă-l jos!" îi zise Domnul. Şi a aruncat Moise toiagul jos şi s-a făcut toiagul şarpe şi a fugit
Moise de el. Şi a zis Domnul către Moise: "Întinde mâna şi-l apucă de coadă!" Şi şi-a întins Moise
mâna şi l-a apucat de coadă şi s-a făcut toiag în mâna lui. Apoi a zis Domnul: "Aşa să faci înaintea lor,
ca să te creadă că ţi S-a arătat Dumnezeul părinţilor lor, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac
şi Dumnezeul lui Iacov!" (Ieşirea 4.1-5)
Şi toate insulele pieriră şi munţii nu se mai aflară. Şi grindină mare, cât talantul, se prăvăli din cer peste
oameni. Şi oamenii huliră pe Dumnezeu, din pricina pedepsei cu grindină, căci urgia ei era foarte mare.
(Apocalipsa 16.20, 21)
Şi tot poporul auzind, şi vameşii s-au încredinţat de dreptatea lui Dumnezeu, botezându-se cu botezul lui
Ioan. (Luca 7.29)
Şi uimire i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu şi, plini de frică, ziceau: Am văzut astăzi lucruri
minunate. (Luca 5.26)
Şi zicând acestea şi luând pâine, a mulţumit lui Dumnezeu înaintea tuturor şi, frângând, a început să mănânce. Şi devenind toţi voioşi, au luat şi ei şi au mâncat. Şi eram în corabie, de toţi, două sute
şaptezeci şi şase de suflete. (Faptele Apostolilor 27.35-37)
Şi zicând: S-a împlinit vremea şi s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie.
(Marcu 1.15)
Taina iubirii lui Dumnezeu stă în taina iubirii pentru fratele tău. 8.4
Taina morţii este o taină a iubirii lui Dumnezeu. 11.13
Talentul tău este darul lui Dumnezeu pentru tine. Ceea ce faci din el este darul tău pentru Dumnezeu.
(Leo Buscaglia)
Tăcerea lui Dumnezeu e, înainte de toate, o tăcere a iubirii… (Vladimir Ghika)
Timpul liber petrecut fără frica de Dumnezeu este dascăl de păcate pentru cei ce nu ştiu să folosească
timpul. (Sfântul Vasile cel Mare)
Timpul lui Dumnezeu: timpul veşniciei, prezentul continuu. 4.6
Tot ce există se află în Dumnezeu şi nimic nu poate nici să existe, nici să fie conceput fără Dumnezeu.
(Baruch Spinoza)
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Tot ce se întâmplă în lume nu vine de la Dumnezeu, dar nici nu se întâmplă fără ştirea Lui. Căci
Dumnezeu nu numai că nu împiedică puterile vrăjmaşe şi potrivnice în planurile lor, ci chiar le
îngăduie în anumite timpuri, faţă de anumite persoane. (Origen, despre Sfântul şi Dreptul Iov)
Tot ce se întâmplă în lume, deci şi în viaţa noastră, are la origine trei cauze: Dumnezeu, diavolul şi
oamenii. (Sfântul Vasile cel Mare)
Totdeauna lucrul tău să-l începi cu Dumnezeu. (o vorbă din bătrâni)
Totul este să munceşti şi să crezi în Dumnezeu. (Nichifor Cainic)
Toţi au nevoie de Tine, chiar cei ce nu ştiu. Cei ce nu ştiu, mai amarnic decât cei ce ştiu. Flămândul îşi
închipuie că umblă după pâine, dar îi este foame de Tine. Însetatul crede că vrea să bea apă,
dar îi este sete de Tine. Bolnavul se mângâie că râvneşte sănătate, dar boala lui nu-i dă nicio
şansă. În momentul în care Îl găsesc pe Hristos, toate îşi găsesc rezolvare. (Giovanni Papini)
Toţi sunt scânteie din Dumnezeu, dar nu toţi sunt conştienţi de asta. (Yoga Swami)
Trăiţi ca oamenii liberi, dar nu ca şi cum aţi avea libertatea drept acoperământ al răutăţii, ci ca robi ai lui
Dumnezeu. (I Petru 2.16)
Trebuie să ne golim de prea plinul Eu, ca să intre în noi un pic de Dumnezeu. (Petre Ţuţea)
Trebuie să pomenim pe Dumnezeu mai des decât respiraţia. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Trebuie să te constrângi, să te chinui, să nu-L iubeşti pe Dumnezeu. 9.19
Trebuie să-L primim pe Dumnezeu aşa cum este El, iar neputinţa mea de a mă ridica la El, să nu-mi permită nicicând să vorbesc altfel despre Dumnezeu, de cum a făcut-o El. Neputinţa de a mă ridica la Dumnezeu, să nu-mi permită să-L cobor pe Dumnezeu. Ce altceva este secularizarea, dacă nu neputinţa de
a-L înţelege pe Dumnezeu şi pogorârea lui Dumnezeu între noi? Haideţi să-L facem ca noi, doar, doar
ne-o înţelege, doar, doar, o gândi ca noi şi s-o mixa ca şi noi şi va înţelege lucrurile, aşa cum înţelegem
noi, şi atunci viaţa noastră va fi foarte comodă şi foarte normală. Nu voi mai avea mustrări de conştiinţă.
Ori de câte ori, neputând să-L înţelegem pe Dumnezeu şi făurindu-ne un alt dumnezeu decât Cel care,
oricum există, nu vom manifesta decât atitudinea gadarenilor, stăpâni ai ţinutului Gadara care, incomod
fiindu-le Dumnezeu, L-au poftit să plece din ţinutul lor. Nu avem decât ca, predându-ne Dumnezeului
acestuia pe care-l avem şi pe care-L citim în Sfintele Evangelii şi auzim faptele şi cuvintele Lui înţelepte,
nu ne rămâne decât să ne predăm. Ce dacă gândeşte mai puţin convenabil mie. Ce dacă iubeşte altceva
decât slăbiciunea din mine, umanul corupt şi limitat din mine iubeşte. Ce dacă vede lucrurile atât de sublim. Trebuie să iubesc sublimul, şi nu secularizarea, nu umanizarea omului de dragul meu, al celui slab,
care nu pot să mă ridic la Dumnezeu. Să-L primim pe Dumnezeu aşa cum este El, şi chiar şi atunci când
loveşte parcă în ceea ce iubim noi cu iubirea aceasta trecătoare. Să lăsăm totul de dragul iubirii celei viitoare, celei veşnice, care se îndreaptă către lucrurile cele spirituale pe care Hristos ar fi dorit să le spună
gadarenilor, însă a fost împiedicat pentru că vorbea un alt limbaj decât vorbeau ei. Să ne împropriem, să
ne însuşim acest limbaj al lui Dumnezeu, şi atunci nu va mai fi niciun conflict de interese între noi şi Dumnezeu. Nu va mai fi niciun conflict moral între felul de a vedea noi lucrurile şi felul în care Hristos le-a lăsat scrise în Sfânta Evanghelie. Să vorbim, să ne împropriem acest limbaj sfânt al lui Dumnezeu şi apoi,
atunci, între noi şi El nu va mai fi decât armonie şi comuniune şi viaţă împreună veşnică.
(Episcopul vicar patriarhal Sebastian Ilfoveanu)
Tronul dumnezeirii este mintea noastră, dar satana s-a furişat în inima şi trupul nostru, ca pe propriul
lui tron. 2.13
Trufia este lepădarea de Dumnezeu, este o născocire drăcească. Începutul trufiei este rădăcina slavei
deşarte. Mijlocul e defăimarea aproapelui, trâmbiţarea neruşinată a propriilor osteneli, lauda de
sine în inimă şi urârea mustrării. Sfârşitul este lepădarea ajutorului dumnezeiesc şi nădăjduirea în
propria strădanie. (Sfântul Ioan Scărarul)
Trupul se află între stricăciune şi nestricăciune, dar el nu este nici stricăciune, nici nestricăciune. Atunci
când a fost dominat prin intermediul plăcerilor de stricăciune, el, care era făptura nestricăciunii,
a înclinat către ţărâna pământului. Ca urmare, a fost dat morţii de către Dumnezeu pentru a
fi cuminţit, dar n-a fost părăsit, nici lăsat pradă stricăciunii.
(Metodiu de Olimp, scriitor bisericesc din secolul al treilea)
Trupul trăieşte dacă este locuit de suflet, iar sufletul dacă este locuit de Dumnezeu.
(Părintele Arsenie Boca)
Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta şi, închizând uşa, roagă-te Tatălui tău, Care este în ascuns, şi
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Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie. (Matei 6.6)
Ţie să-ţi slujească întreaga făptură, pentru că Tu ai zis şi toate s-au făcut. Trimis-ai Duhul Tău şi totul a
fost zidit şi nimeni nu poate să stea împotriva poruncii Tale! (Baruh 16.14)
Ţinerea de minte a răului se dizolvă în aducerea aminte de frica lui Dumnezeu şi de frica sfârşitului.
(Sfântul Efrem Sirul)
Un fir de păr nu se mişcă fără voia lui Dumnezeu, dar lumea întreagă? 4.9
Un lucru nu impune Dumnezeu: Să-L iubim cu de-a sila, ci în libertate sacră. (Sfinţii Părinţi)
Un om împreună cu Dumnezeu este întotdeauna în majortitate. (John Knox)
Un om necredincios se ascunde de Dumnezeu. Un om credincios se ascunde în Dumnezeu.
(Fericitul Augustin)
Un om se consideră cu adevărat liber, atunci când acceptă să devină robul lui Dumnezeu.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Un om senin în faţa morţii este un om care are conştiinţa lui Dumnezeu. 11.9
Un singur lucru e de invidiat şi de laudă, şi anume binele cel netrecător. Acesta constă în a fi în cinste
înaintea lui Dumnezeu, pe când bunurile omeneşti sunt nestatornice şi mai înşelătoare decât
visurile. (Sfântul Vasile cel Mare)
Unde este Dumnezeu acolo este şi fiica Sa, răbdarea. (Tertulian)
Unde este smerenie este şi Dumnezeu. 7.10
Unii monahi şi-au zdrobit trupurile în asceză, dar, fiindcă nu au avut discernământ, s-au îndepărtat de
Dumnezeu. (Sfântul Antonie cel Mare)
Unirea cu Dumnezeu 1.10, 5.12
Universul este un gând al lui Dumnezeu. (Friedrich von Schiller)
Universul mă încurcă şi nu pot gândi măcar, că ar putea exista ceasul fără un ceasornicar. (Voltaire)
Unuia i-a dat Dumnezeu lucrările de război, altuia dansul, altuia chitara şi cântecul, dar fiecare are darul
său de la Dumezeu, unul aşa, iar altul într-altfel. (Homer)
Va veni vremea când fizicienii ne vor învăţa să-L cunoaştem mai bine pe Dumnezeu. (Patriarhul Daniel)
Vederea lui Dumnezeu 8.1
Vederea lui Dumnezeu este împărtăşirea din energiile necreate ale Lui. 8.15
Viaţa de familie, un mod de a-L cunoaşte pe Dumnezeu. 10.5
Viaţa e un dar al lui Dumnezeu dat nouă, oamenilor, pentru a ne curăţi sufletele de păcat şi a ne pregăti,
prin Hristos, spre a primi viaţa veşnică. (Valeriu Gafencu)
Viaţa este darul lui Dumnezeu pentru noi. Modul în care o trăim este darul pe care noi îl facem lui
Dumnezeu. (Michelangelo)
Viaţa fiecărui om este un basm scris cu degetele lui Dumnezeu. (Hans Christian Andersen)
Viaţa în Dumnezeu 10.9
Viaţa şi moartea mea depind de alţii. Dacă l-am câştigat pe aproapele meu, l-am câştigat şi pe Dumnezeu. (Sfântul Antonie cel Mare)
Viziunea lui Blaise Pascal („ ... Cum a ajuns însă matematicianul şi fizicianul Pascal la această concepţie? Răspunsul îl găsim în noaptea de 23 noiembrie 1654, când a avut „viziunea” ce i-a schimbat
definitiv sensul existenţei. ... Din acel moment, pe Pascal îl va interesa în mod esenţial creştinismul şi Dumnezeul creştin, nu Dumnezeul abstract al filozofilor.” …. „În urma unui accident suferit
în 1654 pe podul de la Neuilly pe Sena, când caii, care trăgeau trăsura, au sărit şi trăsura a rămas
agăţată de pod, dar mai ales în urma unei revelaţii de pe 23 noiembrie 1654 Pascal a hotărât să
ia calea credinţei, vizitând mănăstirea jansenită de lângă Paris.” Sursa citatelor: internet, biografia
lui Blaise Pascal.)
Voinţa lui Dumnezeu devine voinţa omului. 6.14
Voinţa superioară (raţională) are ca scop pe Dumnezeu. 10.8
Vom vedea pe Dumnezeu aşa cum este. 12.1
Vorbăria este dăunătoare, pentru că atunci când omul doreşte ca el să vorbească, îi interzice lui Dumnezeu, Cel care este înăuntrul său, să vorbească. (Sfântul Vasile cel Mare)
Vuietul lui Dumnezeu este adiere de vânt lin. 6.10
Zis-a Avva Antonie: Eu nu mă mai tem de Dumnezeu, ci Îl iubesc pe El, căci dragostea scoate afară
frica.
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Zis-a Avva Grigorie: De la creştin aceste trei lucruri le cere Dumnezeu: credinţa de la suflet,
adevărul de la limbă şi curăţenia de la trup.
Zis-a Avva Moise: De nu se va uni fapta cu rugăciunea, în zadar se osteneşte omul, iar puţină vreme
este osteneala şi de-a pururea odihna, cu darul lui Dumnezeu Cuvântul. Amin!
Zis-a Avva Sisoe: Orice fel de ispită va veni omului, să zică: Pentru păcatele mele s-a întâmplat
aceasta. Iar dacă vreun lucru bun se va întâmpla lui, să zică: Din mila lui Dumnezeu este aceasta.
Zis-a Avva Teodor: Mulţi din vremea aceasta au ales odihna, înainte de a le-o da lor Dumnezeu.
Zis-a un bătrân: În vremea când îţi faci rugăciunea, înantea lui Dumnezeu stai şi cu însuşi Dumnezeu
vorbeşti.
Durerea din timpul rugăciunii se preface în bucurie şi astfel mai facem un pas către mântuire. 11.9
Durerea este necesară numai acolo unde există scindare şi negare. (Paul Ferrini)
Durerea este soarta celor vii. (Alexandr Sergheevici Puşkin)
Durerea taie în suflet brazdele prin care curge apoi izvorul viu al harului dumnezeiesc. (Nicolae Iorga)
Durerea/ Am trăit în acea singurătate care la tinereţe e dureroasă, însă la maturitate e minunată. (Albert Einstein)
Anii noştri s-au socotit ca pânza unui păianjen; zilele anilor noştri sunt şaptezeci de ani; iar de vor fi în putere optzeci de ani şi ce este mai mult decât aceştia osteneală şi durere; că trece viaţa noastră şi ne
vom duce. (Psalmi 89.10-12)
Arta vieţii este arta de a evita durerea. (Thomas Jefferson)
Aşteptarea este dureroasă. Uitarea este dureroasă. Dar cea mai mare suferinţă este aceea de a nu şti ce
să faci. (Paulo Coelho)
Atât de mare e înşelăciunea, că primesc cu plăcere în suflete momeala aceea şi nu se gândesc că plăcerea
aceasta, ce poate răni, este scurtă şi trecătoare, pe când durerea e continuă iar învinuirea conştiinţei,
cumplită. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Bucuria şi durerea noastră măsoară rău orele: prima le face secunde, cealaltă secole. (Victor Hugo)
Ca să-i ferească sufletul de prăpastie şi viaţa lui de calea mormântului; de aceea, prin durere, omul este
mustrat în patul lui şi oasele lui sunt zguduite de un cutremur neîntrerupt. (Iov 33.18, 19)
Căci se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie şi va fi foamete şi ciumă şi cutremure pe
alocuri. Dar toate acestea sunt începutul durerilor. (Matei 24.7, 8)
Când m-am dus şi l-am vizitat pe părintele Galeriu, înainte de a pleca, el era într-o suferinţă fantastică şi
am spus: Ce vă doare, părinte? Pe mine nimic, dar mă doare răul din lume.
(Arhiepiscopul Casian, despre părintele Constantin Galeriu)
Cuprinsu-m-au durerile morţii şi râurile fărădelegii m-au tulburat. Durerile iadului m-au înconjurat; întâmpinatu-m-au laţurile morţii. Şi când mă necăjeau am chemat pe Domnul şi către Dumnezeul meu am
strigat. (Psalmi 17.5-7)
Cuvântul doare mai mult decât fapta, iar limba e mult mai ascuţită decât sabia. (Mihail Drumeş)
Dacă ispita plăcerii trebuie respinsă, ispita durerii trebuie acceptată. Ispita plăcerii aduce plăcere simţurilor şi întristare sufletului, iar încercarea, adică ispita durerii, aduce întristare simţirii şi bucurie sufletului.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Dacă oamenii ar şti ce mare lucru este a fi în harul lui Dumnezeu, nu s-ar înspăimânta de nicio suferinţă şi
ar suporta în linişte orice durere, deoarece harul este rodul răbdării. (Sfânta Roza de Lima,
patroana Americii Latine, a statului Peru şi a Insulelor Filipine)
De dragul plăcerii, iubim patimile şi de teama durerii, fugim de virtute. (Sfântul Maxim Mărurisitorul)
De la prima vedere se observă că cei doi duşmani ai fericirii omeneşti sunt: durerea şi plictiseala.
(Arthur Schopenhauer)
Din toată inima cinsteşte pe tatăl tău şi nu uita niciodată durerile mamei tale. (Eclesiasticul 7.28)
Dintre toate suferinţele, cele mai dureroase sunt cele pe care ţi le-ai provocat singur. (Sofocle)
Dispreţuieşte plăcerile; plăcerea cumpărată cu durere e vătămătoare. (Quintus Horatius Flaccus)
Dispreţuit era şi cel din urmă dintre oameni; om al durerilor şi cunoscător al suferinţei, unul înaintea căruia
să-ţi acoperi faţa; dispreţuit şi nebăgat în seamă. Dar El a luat asupră-Şi durerile noastre şi cu suferinţele noastre S-a împovărat. Şi noi Îl socoteam pedepsit, bătut şi chinuit de Dumnezeu, dar El fusese
străpuns pentru păcatele noastre şi zdrobit pentru fărădelegile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră şi prin rănile Lui noi toţi ne-am vindecat. (Isaia 53.3-5)
Dumnezeu este ocrotitorul cel bun al răbdării noastre. Dacă ai lăsat pe seama Lui nedreptatea altora, El
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este răzbunător, pentru daune - despăgubitor, pentru durere – medic, pentru moarte - dătător
de viaţă. Cât de mult poate răbdarea să-L aibă pe Dumnezeu datornic. (Tertulian)
Dumnezeu îngăduie durerea şi suferinţa în timpul vieţii. 7.14
E util să devii înţelept prin durere. (Eschil)
Este extrem de dureros să judeci un lucru pe care nu-l cunoşti. (Sfinţii Părinţi)
Este un lucru destul de dureros să te uiţi la propiile necazuri şi să ştii că tu ţi le-ai creat. (Sofocle)
Fericirea înseamnă să nu ai dureri în trup şi griji în minte. (Thomas Jefferson)
Fericirea reprezintă trecerea spiritului la o stare mai perfectă. Durerea, dimpotrivă, este trecerea la o
stare inferioară. (Baruch Spinoza)
Geniul este capacitatea de a suporta dureri infinite. (Thomas Carlyle)
Gradul de sensibilitate la durere, frustrare, creşte proporţional cu simţirea şi inteligenţa.
(Arthur Schopenhauer)
Gura lui e plină de blestem, de amărăciune şi de vicleşug; sub limba lui osteneală şi durere. (Psalmi 9.27)
Iar femeii i-a zis: "Voi înmulţi mereu necazurile tale, mai ales în vremea sarcinii tale; în dureri vei naşte copii; atrasă vei fi către bărbatul tău şi el te va stăpâni". (Facerea 3.16)
Iartă-ţi întotdeauna duşmanii; nimic nu-i enervează mai tare. (Oscar Wilde)
Iubesc muzica cu patimă. Muzica e pentru mine un prilej de inspiraţie, dar câteodată un motiv de durere.
(Gala Galaction)
În ceasul din urmă, vederea păcatelor îi sfâşie inima omului de durere. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
În fiecare plăcere e ascunsă câte o durere. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Întâmplarea dureroasă face pe înţelept să-şi aducă aminte de Dumnezeu, şi întristează pe măsura ei pe
cel ce a uitat de Dumnezeu. (Sfântul Marcu Ascetul)
Întreg umorul îşi are rădăcina în durere. (Richard Pryor)
Întristarea din cauza durerilor trupului este un ajutor de a păzi poruncile lui Dumnezeu. (Patericul)
Muzica de film este zgomot… chiar şi mai dureroasă decât sciatica mea. (Thomas Beecham)
Nu există durere mai mare decât amintirea zilelor de bucurie în clipele de nenorocire. (Dante Alighieri)
Nu ştiu ce e durerea, căci n-am cunoscut plăcerea. (Barbu Ştefănescu Delevrancea)
O bucurie împărtăşită este o bucurie dublă, o durere împărtăşită este o jumătate de durere.
(Jacques Deval)
"O, dacă durerea mea s-ar cântări şi nenorocirea mea ar fi pusă la cântar! Şi fiindcă este mai grea decât
nisipul mărilor, de aceea cuvintele mele sunt bâlbâite! Pentru că săgeţile Celui Atotputernic stau
înfipte în mine şi duhul meu bea veninul lor, de aceea spaimele lui Dumnezeu vin cete-cete împotriva mea. (Iov 6.2-4)
Omul este un ucenic, durerea este învăţătorul său. (Alfred de Musset)
Pe Acesta, fiind dat, după sfatul cel rânduit şi după ştiinţa cea dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi luat şi,
pironindu-L, prin mâinile celor fără de lege, L-aţi omorât, pe Care Dumnezeu L-a înviat, dezlegând
durerile morţii, întrucât nu era cu putinţă ca El să fie ţinut de ea. (Faptele Apostolilor 2.23, 24)
Pedeapsa care face ca iadul să fie iad este durerea că sufletul L-a pierdut pe Dumnezeu. (Sfântul Alfons
de Liguori)
Pentru ce ai făcut răul şi n-ai făcut binele, suflete? Lacrimile celor pe care i-ai îndurerat se vor scula
asupra ta la Judecată. (Părintele Savatie Baştovoi)
Pentru noi, cei credincioşi, durerille morţii sunt ca durerile naşterii,
ale moşirii noastre la o viaţă nouă. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Plânsul este o durere a sufletului, iar râsul o stricare a învăţăturii. (Scriitorul bisericesc Salvianus)
Precum virtuţile obişnuiesc să se nască din dureri şi din ocări, aşa păcatele se nasc din plăceri şi laude.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Prostia este o suferinţă nedureroasă a inteligenţei. (Emil Cioran)
Satana este una din făpturile îndurerate ale creaţiei. 9.11
Se cuvine ca atunci când ne aflăm în dureri să ne rugăm pentru întelegerea bolii noastre, pentru
suportarea cu răbdare şi pentru izbăvirea de ea dacă aşa este voia sfântă a lui Dumnezeu. Este
bine, de asemenea, să cerem şi altora să se roage pentru noi şi în special preoţilor, pentru că mult
poate rugăciunea stăruitoare a dreptului, aşa cum putem citi în Epistola Sobornicească a Sfântului
Apostol Iacob. (Sfântul Ioan de Kronstadt)
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Stăpân pe durere, stăpân pe minte, stăpân pe orice fel de manifestare în afară, aşa trebuie să fie
creştinul. 2.13
Şi durerea are hotarele ei. (Thomas Mann)
Şi pe când se chinuia Rahila în durerile naşterii, moaşa i-a zis: "Nu te teme, că şi acesta va fi băiat!" Iar
când Rahila îşi dădea sufletul, căci a murit, a pus copilului numele Ben-Oni, adică fiul durerii mele, iar
tatăl lui l-a numit Veniamin. Iar dacă a murit, Rahila a fost îngropată lângă calea ce duce la Efrata, adică la Betleem; Iacov a ridicat un stâlp de piatră pe mormântul ei şi acest stâlp, de pe mormântul Rahilei,
este până în ziua de astăzi. (Facerea 35.17-20)
Te-ai întrebat de ce, la revărsatul zorilor, cocoşul suspină dureros de repetate ori? Iată ce înseamnă asta
– în oglinda dimineţii s-a arătat că din viaţa ta a mai trecut o noapte, fără ca tu să-ţi dai seama.
(Omar Khayyam)
Truda nesomnului şi a greţii şi durerile îmbuibării sunt cu omul nesăţios. (Ecclesiasticul 31.23)
Un om liber este numai acela care trăieşte alături de Hristos, alt om liber nu există. Numai el este deasupra
oricărei dureri şi oricărei nenorociri. Dacă el însuşi nu se va nedreptăţi pe sine în vreun fel şi nu va greşi
faţă de sine cu nimic, nimeni nu are şi nu va avea vreodată, vreo putere de a-i face rău, pentru că nu poate fi atins în niciun fel. Lipsurile nu-l vor chinui niciodată, pentru că ştie că n-am adus cu noi nimic când
am venit în lumea aceasta şi este limpede că nici când o vom părăsi, nu vom putea lua cu noi nimic.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Zic unii că nu e suflet, dar de ce mă doare? (Tudor Muşatescu)
Economia este arta de a obţine maximum de la viaţă. Grija de economie este rădăcina tuturor virtuţilor.
(Geoge Bernard Shaw)
Economia poate fi privită ca fiica prevederii, ca sora cumpătării şi mama libertăţii. (Samuel Smiles)
Economia/ E de datoria noastră să punem capăt dominaţiei politice a unei minorităţi care schilodeşte instituţiile economice şi sociale ale tării noastre, umilind şi sărăcind pe toată lumea. (Martin Luther King)
Gluma este o sare ce trebuie întrebuinţată cu economie. (Pitagora)
Hristos este unica ieşire din această lume; toate celelalte ieşiri – extazul sexual, utopiile politice, independenţa economică – nu sunt decât drumuri înfundate pe care putrezesc leşurile nenumăraţilor oameni
ce le-au încercat. (Părintele Serafim Rose)
Întreg consumismul, care mişcă mecanismul economic global, speculează chiar aceste slăbiciuni ale
omului, pe care părinţii bisericii le numesc patimi. 8.20
Le e groază de mine, s-au depărtat de mine şi pentru obrazul meu n-au făcut economie cu scuipatul lor!
(Iov 30.10)
Educaţia este cea mai bună asigurare pentru bătrâneţe. (Aristotel)
Educaţia este cea mai puternică armă pe care voi o puteţi folosi pentru a schimba lumea. (Nelson Mandela)
Educaţia este îmblânzirea unei flăcări, nu umplerea unui vas. (Socrate)
Educaţia este mişcarea din întuneric spre lumină. (Allan Bloom)
Educaţia este pâinea sufletului. (Giuseppe Mazzini)
Educaţia nu este umplerea unei găleţi, ci aprinderea unui foc. (William Butler Yeats)
Educaţia/ A fi conştient că eşti ignorant este un mare pas spre educaţie. (Benjamin Disraeli)
Cel ce nu citeşte este mai bine educat decât cel ce citeşte doar ziare. (Thomas Jefferson)
Cel mai înalt rezultat al educaţiei este toleranţa. (Helen Keller)
Copiii sunt educaţi de comportamentul adultului, nu de cuvintele sale. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru
şi psiholog elveţian)
Copilul nu trebuie să mulţumească părinţilor că l-au născut, ci că l-au educat. (Nicolae Iorga)
Cultura te urcă pe culmile gândirii; educaţia te învaţă să cobori până la cei umili. (Carmen Sylva, poetă şi
prima regină a României)
Educarea minţii 5.4
Educarea bine făcută trupului şi cumpătarea, nu produc dorinţe de neînfrânat. (Sfântul Vasile cel Mare)
Este o lecţie universală – intoleranţa este primul semn al unei educaţii neadecvate. O persoană rău educată se poartă cu o nerăbdare arogantă, în vreme ce autentica, adevărata educaţie dă naştere
modestiei. (Aleksandr Soljeniţân)
Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru handicapurile mele, căci prin ele am ajuns la mine însămi, la El, şi am putut să dau la iveală opera mea. [Scriitoarea americană Helen Keller (1880-1968). Când avea 19 luni,
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a rămas fără auz şi văz, în urma unei boli, pierzându-şi apoi şi capacitatea de a vorbi. Cinci ani mai târziu şi-a început educaţia cu Anne Sullivan, care a învăţat-o numele obiectelor prin apăsarea în palmă
a alfabetului surdo-muţilor. În cele din urmă, Keller a învăţat să citească şi să scrie în alfabetul Braille.
A scris mai multe cărţi, printre care şi Povestea vieţii mele.]
Libertatea vă conferă facultatea de a alege între bine şi rău, adică între datorie şi egoism. Educaţia este
însă aceea care vă învaţă să faceţi alegerea. (Giuseppe Mazzini)
Omul e făcut să trăiască între oameni. Prin urmare, ori îl educi, ori îl suporţi. (Marcus Aurelius)
Scopul educaţiei este înaintarea în cunoaştere şi distingerea adevărului. (John F. Kennedy)
Efectul pe care-l poate avea păcatul asupra minţii şi asupra sentimentelor umane este devastator. Aşa este păcatul,
spunea Sfântul Ioan Gură de Aur; înainte de a fi săvârşit, ne întunecă judecata şi ne înşeală mintea, dar
după ce a fost săvârşit ne apare lămurit înaintea ochilor grozăvia lui. Plăcerea aceea scurtă şi ruşinoasă ne
chinuie mereu şi ne umple de ruşine. (Din emisiunea “Cuvântul care zideşte”)
Efectul/ Efectele postului nu se pot simţi imediat. Uneori e nevoie de 40 de zile, alteori , ca în cazul proorocului Ilie,
trei ani şi şase luni, sau poate o viaţă întreagă. Cert este faptul că postul ne face mai înţelepţi, ne poate
arăta pregătiţi pentru toate ispitele şi valurile vieţii. Alte roade pe care le dobândim în urma postului
sunt tainice. (Sfântul Vasile cel Mare)
Efectele rugăciunii: energia aceasta luminătoare, provenind de la Cel Luminos, inundă acest organ mic şi
de acolo până la cele mai îndepărtate simţuri ale inimii. 3.1
Fericirea adevărată şi efectivă nu o găsim deplin pe pământ, ci în ceea ce noi numim veacul ce va să fie.
Viaţa din acest veac este copleşită mai mult de nenorociri, iar pentru suflet este prima şi cea mai grea
luptă. (Origen)
Râsul este un calmant fără efecte secundare. (Arnold H. Glasow)
Singura cale de a scăpa de efectul coruptibil al laudelor este să continui să lucrezi. (Albert Einstein)
Sufletul este fiinţă înţelegătoare şi raţională având ca putere mintea, ca mişcare - cugetarea, iar ca efect –
înţelegerea. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Efortul/ Arta ascunde efortul sub aparenţa firescului. (Carlo Goldoni)
Arta este efortul necontenit de a concura frumuseţea florilor. (Marc Chagall)
Arta este simbolul celor mai nobile eforturi umane de a construi şi a se reţine de la distrugere.
(Evelyn Waugh)
Calitatea nu este niciodată un accident, este întotdeauna rezultatul unui efort de inteligenţă. (John Ruskin)
Copacii sunt efortul nesfârşit al Pământului de a vorbi cu cerul. (Rabindranath Tagore)
Drumul spre fericire presupune trei secrete: hotărâre, efort şi timp. (Dalai Lama)
Fericirea nu stă în bani; stă în bucuria realizărilor, în emoţia efortului creativ. (Franklin D. Roosevelt)
Mult efort, multă prosperitate. (Euripide)
Nu există mântuire, fără efortul dat pentru mântuirea celuilalt. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Pentru a face un rău nu este nevoie de mult efort, însă când vrei să săvârşeşti un bine este nevoie de voinţă,
dorinţă şi dreaptă socotinţă. (Părintele Dumitru Păduraru)
Simplitatea este cel mai dificil lucru de asigurat în lume, este ultima limită a experienţei şi ultimul efort al geniului. (George Sand)
Succesul este suma unor eforturi mici, repetate zi de zi. (Robert Collier)
Elementul/ Biserica Ortodoxă este maica spirituală a neamului românesc, care a născut unitatea limbii şi unitatea etnică a poporului, fiind păstrătoarea elementului latin, care a stabilit şi a unificat limba noastră într-un
mod atât de admirabil, încât suntem singurul popor fără dialecte propriu-zise. (Mihai Eminescu)
Creativitatea înseamnă a lua elemente cunoscute şi a le asambla în moduri unice. (Jacque Fresco)
Misterul este elementul cheie al oricărei opere de artă. (Luis Bunuel)
Pentru mine, elementul esenţial în teatru este surpriza, pentru că fără surpriză nu există viaţă.
(Andrei Şerban)
Elevul/ Azi este elevul lui ieri. (Thomas Fuller)
Ca să ai aura intelectuală trebuie să rămâi elev toată viaţa. (Radu Beligan)
Creativitatea este un proces de învăţare aparte, la care elevul şi profesorul sunt una şi aceeaşi persoană.
(Arthur Koestler)
E mediocru ucenicul ce nu-şi depăşeşte maestrul. (Leonardo da Vinci)
Este extrem de greu să convingi un elev de liceu că va întâlni o mulţime de probleme mult mai dificile decât
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cele din algebră şi geometrie. (E. W. Howe)
Istoria dă lecţii, dar n-are elevi. (Ingeborg Bachmann)
În ceasul acela, a zis Iisus mulţimilor: Ca la un tâlhar aţi ieşit cu săbii şi cu ciomege, ca să Mă prindeţi. În fiecare zi şedeam în templu şi învăţam şi n-aţi pus mâna pe Mine. Dar toate acestea s-au făcut ca să
se împlinească Scripturile proorocilor. Atunci toţi ucenicii, lăsându-L, au fugit. (Matei 26.55, 56)
Marea calitate a unui şef de şcoală este de a fi bucuros când e depăşit de elevii săi. (Grigore Moisil)
Să nu pierzi niciodată starea de elev. (Radu Beligan)
Şi stăteau, lângă crucea lui Iisus, mama Lui şi sora mamei Lui, Maria lui Cleopa, şi Maria Magdalena. Deci
Iisus, văzând pe mama Sa şi pe ucenicul pe care Îl iubea stând alături, a zis mamei Sale: Femeie, iată fiul
tău! Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine. (Ioan 19.25-27)
Timpul este cel mai bun profesor. Din păcate, el îşi omoară toţi elevii. (Hector Berlioz)
Un duhovnic adevărat nu merge niciodată în faţa ucenicilor săi, ci în spatele lor. (Stareţul Emilian de la
mânăstirea athonită Simonospetra)
Emoţia/ Fericirea nu stă în bani; stă în bucuria realizărilor, în emoţia efortului creativ. (Franklin D. Roosevelt)
Muzica este stenografia emoţiei. (Lev Tolstoi)
O altă emoţie negativă care îţi poate afecta atitudinea este îngrijorarea. (Herbert Harris)
Orice plantăm în subconştientul nostru şi hrănim prin repetiţie şi emoţii va deveni într-o zi realitate.(Earl
Nightingale)
Permanenta emoţie a unui om inferior este frica – frica de necunoscut, de complexitate, de inexplicabil.
(Scriitorul american Henry Louis Mencken)
Energia divină, harul care izvorăşte din Dumnezeu. 1.11
Energia harică 5.6
Energia urii n-o să te ducă nicăieri, dar energia iertării, care apare prin dragoste, va reuşi să-ţi transforme viaţa în
mod pozitiv! (Paulo Coelho)
Energia/ Crima nu este nimic altceva decât energie direcţionată greşit. (Emma Goldman)
Dăruirea şi primirea reprezintă aspecte diferite ale fluxului de energie care curge prin univers.
(Rabindranath Tagore)
Dragostea, energie dumnezeiască. 5.6
Dumnezeu e de infinite ori infinit mai presus de energiile tale. (Sfântul Grigorie Palama)
Dumnezeu vorbeşte cu omul prin energiile Sale necreate, din care omul se împărtăşeşte,
şi prin care-L cunoaşte pe Dumnezeu. 8.15
Efectele rugăciunii: energia aceasta luminătoare, provenind de la Cel Luminos, inundă acest
organ mic şi de acolo până la cele mai îndepărtate simţuri ale inimii. 3.1
Iubirea este adevărata energie a vieţii. (Paulo Coelho)
În tăcere suntem inundaţi de energia lui Dumnezeu care ne ajută să facem toate lucrurile în bucurie.
(Maica Tereza)
Mintea este o formă de energie a inimii care lucrează cu creierul. (Sfântul Ioan Casian)
Mulţi oameni au luat încrederea pe care o dă iluzia drept energie. (Honoré de Balzac)
Nimeni nu îşi dă seama că unii oameni irosesc multă energie abia ca să fie normali. (Albert Camus)
Orice bărbat, orice femeie sunt conectaţi la energia pe care mulţi o numesc iubire, dar care, în realitate,
este materia primă din care a fost construit universul. (Paulo Coelho)
Vederea lui Dumnezeu este împărtăşirea din energiile necreate ale Lui. 8.15
Virtutea este raţiune devenită energie. (Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel)
Entuziasmul/ A fi incapabil de entuziasm este un semn de mediocritate. (Honoré de Balzac)
Creativitatea este o extensie naturală a entuziasmului nostru. (Earl Nightingale)
Dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă şi cu dor de ţară, este pierdut pentru totdeauna.
Aceste vlăstare ale tinereţii ţin pe umerii lor viitorul, precum odinioară Atlas ţinea pământul.
(Vasile Conta)
Fazele unui proiect: 1 – entuziasm; 2 – deziluzie; 3 – panică; 4 – găsirea vinovatului; 5 – pedepsirea
nevinovaţilor; 6 – glorie şi onoare celor care nu au participat. (Arthur Bloch)
Niciodată nu avem voie să curmăm elanurile şi să răcim entuziasmele. (Gaston Berger)
Numai entuziasmul poate da naştere la înfăptuiri măreţe. (Karl Liebknecht)
Răbdarea, perseverenţa şi entuziasmul alcătuiesc o combinaţie imbatabilă pentru succes.
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(Napoleon Hill)
Să mergi din eşec în eşec fără a-ţi pierde entuziasmul, acesta este succesul. (Winston Churchill)
Succesul reprezintă abilitatea de a trece de la un eşec la altul fără să-ţi pierzi entuziasmul.
(Winston Churchill)
Tinereţea are o inimă caldă, o nevoie de entuziasm pe care cea mai uşoară atingere o trezeşte.
(Alphonse Daudet)
Eroarea/ Adevăr pe o parte a Pirineilor, eroare pe cealaltă parte. (Blaise Pascal)
Cât de des luăm drept convingere o iluzie a simţurilor sau o eroare a minţii. (Mihail I. Lermontov)
Ce este toleranţa? Este consecinţa umanitătii. Cu toţii suntem caracterizaţi de slăbiciuni şi erori; să ne
iertăm reciproc pentru acest lucru – acesta este cea dintâi lege a naturii. (Voltaire)
Cunoaşterea nu se bazează doar pe adevăr, ci şi pe eroare. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi
psiholog elveţian)
Încercarea şi eroarea alcătuiesc experienţa. (Karl Raimund Popper)
O eroare este cu atât mai primejdioasă, cu cât conţine mai mult adevăr. (Henri Frederic Amiel)
O persoană care nu a comis niciodată erori nu a încercat niciodată nimic nou. (Albert Einstein)
Toată lumea face erori pe care să le impute altora: asta înseamnă să faci politică. (Georges Clemenceau)
Un om de geniu nu face greşeli. Erorile lui sunt voluntare şi sunt portaluri ale descoperirii. (James Joyce)
Esenţa Creaţiei este una singură, iar această esenţă se numeşte Dragoste. (Paulo Coelho)
Esenţa fericirii este sănătatea, iar a sănătăţii e mişcarea. (James Thomson)
Esenţa matematicii nu este aceea de a face lucrurile mai complicate, dar de a face lucrurile complicate mai simple.
(S. Gudder)
Esenţa/ A cunoaşte Esenţa Divină – acesta este cel mai înalt ţel al sufletului trimis de Creator pe Pământ! (Pitagora)
Cele trei lucruri esenţiale în această viaţă este să ai ceva de făcut, ceva care să-ţi placă şi ceva la care să
speri. (Joseph Addison)
Cele trei lucruri esenţiale pentru a înfăptui ceva care să merite osteneală sunt munca stăruitoare, perseverenţa şi bunul simţ. (Thomas Alva Edison)
Comunicarea este esenţa lucrurilor. (Mooji)
Comunicarea este esenţa ştiinţei. (Francis Crick)
Cultura este aflarea mai mult sau mai puţin conştientă a esenţei lucrurilor. (Vasile Băncilă)
Dacă virtuţii îi iei libertatea, i-ai luat esenţa. (Origen)
E uşor să fii prieten cu cei amabili. Dar a fi prietenul celui ce se crede duşmanul tău este chintesenţa oricărei religii. (Mahatma Gandhi)
Epoca prezentă preferă semnul faţă de lucrul semnificat, copia faţă de original, imaginaţia faţă de realitate,
aparenţa faţă de esenţă fiindcă acum numai iluzia este sacră, iar adevărul este laic. (Ludwig
Feuerbach)
Eu nu am căutat, în toată viaţa mea, decât esenţa zborului! Zborul – ce fericire! (Constantin Brâncuşi)
Evanghelia Duminicii a 14-a după Rusalii (Matei 22.2-14), ne vorbeşte despre pilda nunţii fiului de împărat
şi ea ne arată în esenţă că haina de nuntă cerească este lumina sufletului curat. (Patriarhul Daniel)
Factorul esenţial al progresului este timpul. (Roger Martin du Gard)
Indiferenţa este esenţa lipsei de comunicare. (Emil Hossu)
În esenţă, frica este lipsa credinţei în Dumnezeu. (Herbert Harris)
Liniştea este esenţa inimii. (Paul Ferrini)
Manifestarea esenţială a unei atitudini negative este frica. (Herbert Harris)
Mântuirea, urmarea esenţialului. 11.2
Misterul este esenţa creativităţii. Misterul, şi surpriza. (Julia Cameron)
Pentru mine, elementul esenţial în teatru este surpriza, pentru că fără surpriză nu există viaţă.
(Andrei Şerban)
Răul esenţial care ameninţă vitalitatea poporului nostru este demagogia. (Mihai Eminescu)
Religia este sediul Adevărului transcendent în esenţă. (Petre Ţuţea)
Rugăciunea este esenţa vieţii unui creştin. 1.7
Simplitatea este în sine o complexitate – şi trebuie să te hrăneşti cu esenţa, ca să poţi să îi înţelegi valoarea.
(Constantin Brâncuşi)
Tăcerea este arma esenţială a puterii. (Charles de Gaulle)
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Trebuie să nu pierdem din vedere nicio clipă ţelurile şi principiile esenţiale şi să ştim unde suntem şi unde
vrem să ajungem. Astfel ne vom menţine pe drumul cel bun al pozitivităţii. (Colin Turner)
Tu, doctore, nu te mulţumeşti cu suprafeţele, cauţi esenţele. (Goethe, în Faust, citat de părintele
Constantin Galeriu)
Viziunea lui Blaise Pascal („ ... Cum a ajuns însă matematicianul şi fizicianul Pascal la această concepţie?
Răspunsul îl găsim în noaptea de 23 noiembrie 1654, când a avut „viziunea” ce i-a schimbat definitiv sensul existenţei. ... Din acel moment, pe Pascal îl va interesa în mod esenţial creştinismul şi
Dumnezeul creştin, nu Dumnezeul abstract al filozofilor.” Sursa citatului: internet, biografia lui
Blaise Pascal.)
Eşecul ar trebui să ne fie profesor, nu gropar. (John C. Maxwell)
Eşecul este cheia succesului; fiecare greşeală ne învaţă ceva. (Morihei Ueshiba)
Eşecul este condimentul care dă savoare succesului. (Truman Capote)
Eşecul este locul de unde te ridici pentru a merge mai departe. (Gabriel Liiceanu)
Eşecul este numai o altă faţă a succesului. (Herbert Harris)
Eşecul este pur şi simplu ocazia de a începe din nou, de data aceasta cu mai multă inteligenţă. (Henry Ford)
Eşecul este un ocol temporar, nu o fundătură. (John C. Maxwell)
Eşecul ne învaţă despre tăria noastră de caracter. Ne provoacă să săpăm mai adânc în resursele noastre atunci
când ne lovim de piedici. (Hal Urban)
Eşecul ne învaţă umilinţa, ne confruntă cu propriile noastre limite şi ne arată că nu suntem invincibili. (Hal Urban)
Eşecul nu este căderea, ci actul de a nu te ridica. (Mary Pickford)
Eşecul nu te omoară… te motivează să faci ceva să se întâmple. (Kevin Michael Costner)
Eşecul rareori te opreşte. Ceea ce te opreşte este teama de eşec. (Jack Lemmon)
Eşecul/ Am urcat pe scara succeselor, eşec cu eşec. (Mae West)
Ambiţia este ultimul refugiu al eşecului. (Oscar Wilde)
Atunci când pregătirea ta nu este un succes, te-ai pregătit de fapt, pentru un eşec. (Benjamin Franklin)
Beţia este eşecul omului în a-şi controla gândurile. (Ray Stannard Baker)
Că ai căzut nu are nicio importanţă deoarece numai modul în care te ridici contează. (Nelson Mandela)
Eşecurile sunt amprentele care pavează drumul spre succes. (C. S. Lewis)
Eşecurile sunt doar nişte lecţii în şcoala succesului. (Vikas Malkani)
În succese îl recunosc pe Dumnezeu, în eşecuri mă recunosc pe mine. (Gavriil Stiharul)
Nu este o ruşine să ai un insucces. Eşecul este una din formele de artă ale lumii. (Charles Edward)
Orice succes este rezultatul învăţămintelor trase din eşecuri. (Colin Turner)
Problema pe care o au oamenii nu este că ţintesc prea sus şi eşuează, ci că ţintesc prea jos şi reuşesc.
(Michelangelo)
Să mergi din eşec în eşec fără a-ţi pierde entuziasmul, acesta este succesul. (Winston Churchill)
Succesul reprezintă abilitatea de a trece de la un eşec la altul fără să-ţi pierzi entuziasmul.
(Winston Churchill)
Succesul unui singur minut ne răsplăteşte pentru eşecuri de ani de zile. (Robert Browning)
Un divorţ e un eşec. (Marin Preda)
Un singur lucru face visele imposibile: frica de eşec. (Paulo Coelho)
Etapele drumului către Dumnezeu: renunţarea la patimi, iluminarea, îndumnezeirea. 11.5
Etapele postului 6.17
Etapele vieţii spirituale (Virtutea, Contemplarea, Rugăciunea curată) 6.16
Etapele/ Cele patru etape: cu Dumnezeu, pentru Dumnezeu, la Dumnezeu, în Dumnezeu. (Vladimir Ghika)
În Orient, a muri este o etapă a vieţii, în Occident, a trăi este o etapă a morţii. (Eise Osman)
Orice adevăr trece prin trei etape. Prima dată, e ridiculizat. A doua oară, negat vehement. A treia oară,
e acceptat ca fiind de la sine înţeles. (Arthur Schopenhauer)
Tinereţea nu e o perioadă oarecare din viaţa omului, ci este o stare de spirit. (Mateo Aleman)
Una din etapele fericirii trebuie să fie absenţa gândurilor. (Liviu Rebreanu)
Eternul/ Cerul – imagine nobilă a eternului. (Platon)
Cu siguranţă Dumnezeu nu a creat fiinţa umană să trăiască o zi! Nu, nu, omul a fost creat pentru eternitate.
(Abraham Lincoln)
Doar smerenia te introduce în amintirea eternă a timpului, singura care de fapt contează.
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(Teologul catolic Marko Rupnik)
În ortodoxie, clipa nu este doar un pas spre moarte, ca în filosofia lui Heidegger, ci clipa oferă şi posibilitatea valorificării potenţelor umane creatoare, nealterate de păcat. Ea poate releva capacitatea noastră de a
dobândi, în condiţiile temporalităţii, valori eterne şi poate redescoperi vocaţia originară. Clipa poate răscumpăra timpul pierdut, când se restabileşte în ea comuniunea cu Dumnezeu, sau poate pierde un timp
bun, de o viaţă întreagă, când în ea se săvârşeşte, prin păcat, ruperea comuniunii cu Dumnezeu.
(Patriarhul Daniel)
Nu poţi omorî timpul fără a insulta eternitatea. (Charles Baudelaire)
Pentru că numai iubirea infinită şi eternă a lui Hristos poate mulţumi dorul de iubire nesfârşită şi viaţă veşnică a omului. Dacă centrăm viaţa noastră pe lucruri trecătoare şi limitate, ne limităm libertatea spirituală.
Dacă ne unim însă cu iubirea veşnică şi nelimitată a lui Dumnezeu, ajungem la libertatea de a iubi veşnic,
pentru că suntem iubiţi veşnic. Deci, lepădarea de sine înseamnă o trăire în iubirea lui Dumnezeu, care
apoi trebuie arătată în iubire milostivă, în iubire smerită, generoasă faţă de familie, faţă de semenii noştri, faţă de oamenii, mai ales, care au nevoie de iubirea şi ajutorul nostru. (Patriarhul Daniel)
Privind fără-ncetare prostia omenească / De lung urât cuprinsă, Eternitatea cască. (Vasile Alecsandri)
Poeţii vin şi pleacă, dar poezia rămâne eternă. (David Boia)
Prostia este eternă şi invincibilă. (Alexandru Paleologu)
Religia este dialogul etern dintre omenire şi Dumnezeu. (Franz Werfel)
Timpul este imaginea mobilă a eternităţii imobile. (Platon)
Un om, ca şi un popor, atâta preţuieşte cât a înţeles din Evangelie, din Evanghelie ca îndreptar al socotelilor
lui cu eternitatea. (Profesorul Simion Mehedinţi)
Un surâs nu costă nimic, dar produce mult / El îi îmbogăţeşte pe cei ce-l primesc / Fără a-i sărăci pe
cei care îl dăruiesc / El nu durează decât o clipă / Dar uneori amintirea lui e eternă / Nimeni nu e
atât de bogat încât să nu se lipsească de el / Dar nici atât de sărac încât să nu-l merite …
(Mahatma Gandhi, poezia Surâsul)
Evaluarea/ Măreţia omului este reală, atunci când el îşi cunoaşte limitele. Cel care rezistă tendinţelor de mărire, acela
este corect situat în existenţă şi stăpân pe însuşirile sale spirituale. Fericit este cel care nu se evaluează
pe sine în săvârşirea faptelor sale bune, sau cel care nu se socoteşte pe sine a fi lucrat ceva demn de laudă. Aceasta este adevărata smerenie; orgoliul, în schimb, pretinde recunoaşterea meritelor, a reuşitelor, ca fiind proprii, fără a le atribui ajutorului dat de Dumnezeu. “Sunt smerit, dar vreau să se ştie!”, sună un cuvânt care revendică dobândirea unei virtuţi întotdeauna discrete, niciodată atinsă, atunci când
proclami că o deţii. (Blaise Pascal)
Smerenia înseamnă să te evaluezi în mod corect. (Charles Spurgeon)
Mândria este supraevaluarea Eului. (Mitropolitul Antonie Plămădeală)
Exact/ Exactitatea nu înseamnă adevăr. (Eugene Delacroix)
Însă el, omul, poate să aleagă bine sau poate să aleagă rău, iar asta depinde tot de sufletul său, mai exact de
simţurile sufletului său, deoarece potrivit spuselor Sfântului Macarie Egipteanul, dacă cele cinci simţuri ale
sufletului şi anume: inteligenţa, cunoaşterea, discernământul, răbdarea şi mila primesc, harul cel de sus şi
sfinţirea duhului sunt cu adevărat fecioare înţelepte, iar dacă se mărginesc la firea lor sunt cu adevărat
fecioare neînţelepte şi fiice ale acestei lumi. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Muzica este descrisă cu exactitate ca fiind limba îngerilor. (Thomas Carlyle)
Obstacolele nu mă pot strivi; fiecare obstacol produce o rezolvare riguroasă. (Leonardo da Vinci)
Să nu spui că nu ai timp destul. Ai exact acelaşi număr de ore pe zi care le-au fost date lui Helen Keller,
Pasteur, Michaelangelo, Maica Tereza, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson şi Albert
Einstein. (H. Jackson Brown Jr.)
Şi luna, totdeauna exactă, însemnează lunile şi împarte timpul. (Ecclesiasticul 43.7)
Exagerarea cu privire la plăcere e necumpătare. (Aristotel)
Exagerarea este adevărul care şi-a pierdut răbdarea. (Khalil Gibran)
Exagerarea, vrând să mărească lucrurile mici, le face să pară şi mai mici. (Jean le Rond d’Alembert)
Exagerarea/ A te iubi însemnă să te consideri în globalitate, să nu exagerezi într-o dimensiune unică, să nu te fărâmi,
să nu faci să devină totalizator un singur aspect al sinelui. A te iubi însemnă să vezi semnificaţia fiecărui lucru în relaţie cu întreaga personă. Acelaşi lucru e valabil şi în iubirea faţă de celălalt. (Teologul
catolic Marko Rupnik)
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Există puţin adevăr în fiecare exagerare şi puţină exagerare în fiecare adevăr. (Leonard Barnes)
Opera de artă este exagerarea unei idei. (André Gide)
Sfatul Sfântului Antonie cel Mare: Nu te căina pentru lucrurile din trecut, nu înseamnă să nu te căieşti
pentru păcatele trecutului. El are în vedere o văietare obsesivă, exagerată a acestora. Pasă lumii
ajung să stea orientaţi cu faţa spre trecut, nu spre prezent, iar alţii justifică lipsa oricărui progres
spiritual, prin acel trecut care a devenit o uriaşă piatră de moară legată de grumazul lor şi care nu
le mai permite să mai facă vreo mişcare ascensională. Îndemnul: Nu te căina pentru lucrurile
din trecut, poate fi adresat şi unuia care consideră că păcatele lui sunt atât de mari, încât Dumnezeu nu-l mai poate ierta. El s-ar traduce: De vreme ce Dumnezeu te-a iertat, iartă-te şi tu, consideră trecutul un capitol încheiat şi începe o viaţă nouă… (vezi Iertarea de sine/)
Un compliment reuşit este un exerciţiu de echilibristică între adevăr şi exagerare. (Hermann Bahr)
Examenul/ Ispitele sunt adevăratele examene pentru cei credincioşi şi pedepse pentru cei necredincioşi.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
În viaţa aceasta toţi oamenii dăm examene pentru ca în cea veşnică să ne învrednicim de rai. 10.3
Începutul mântuirii este cunoaşterea de sine. Această cunoaştere se dobândeşte prin examinarea metodică a conştiinţei. (Sfântul Efrem Sirul)
Moartea este un examen dizgraţios, la care toţi candidaţii sunt admişi. (Paul Claudel)
Toate ştiinţele lumii au ajuns la bacalaureat; numai teologia a ajuns la licenţă pentru că lucrează cu
adevăruri absolute. (Petre Ţuţea)
Excepţia/ Arta nu ne învaţă nimic cu excepţia sensului vieţii. (Henry Miller)
Arta teatrului are nevoie de firi de structură excepţională. (Camil Petrescu)
Luptătorul de succes este omul obişnuit care deţine concentrare excepţională. (Bruce Lee)
Mozart – geniul său excepţional îl situează mai presus de orice maestru în toate domeniile artei.
(Richard Wagner)
Nimic nu este permanent cu excepţia schimbărilor. (Heraclit)
Nu am fost duşmanul nimănui, cu excepţia mea. (John Clare)
Nu există nimic sigur în viaţa unui om cu excepţia faptului că trebuie să moară. (Eschil)
Viaţa nu are limite, cu excepţia celor pe care ţi le impui singur. (Les Brow)
Excluderea/ A defini înseamnă a exclude şi a nega. (Jose Ortega y Gasset)
Învierea morţilor din morminte este darul exclusiv al lui Dumnezeu, însă învierea sufletului din moartea
păcatului cere şi osteneală din partea omului. (Sfântul Isaac Sirul)
Religia şi ştiinţa naturii nu se exclud, cum cred sau se tem unii în ziua de astăzi, ci se întregesc şi se
armonizează împreună. (Max Planck)
Sfinţenia este excluderea şi părăsirea răutăţii şi a păcatului. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
Sunt două excese la fel de periculoase: a exclude raţiunea, a nu admite decât raţiunea. (Blaise Pascal)
Exerciţiul/ Cine vrea să dobândească o memorie bună trebuie s-o cultive, s-o întărească prin exerciţiu zilnic.
(Denis Diderot)
Fuga de răutate, exerciţiul cel mai la îndemână în timpul postului. Răutatea este o dispoziţie internă a
sufletului de a face rău, opusă bunătăţii. … (Teologul Teoclitos)
Tăria minţii vine prin exerciţiu şi nu prin repaos. (Alexander Pope)
Toţi am fost creaţi capabili să dobândim virtutea, dar prin învăţătură şi exerciţiu unul se apropie mai mult
de ea, altul mai puţin. De aceea unii ajung până la o virtute desăvârşită, alţii ajung până la o oarecare
virtute, iar alţii, pentru că nu şi-au dat niciun interes, deşi prin firea lor erau în stare, s-au îndreptat
spre fapte contrarii. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Un compliment reuşit este un exerciţiu de echilibristică între adevăr şi exagerare. (Hermann Bahr)
Experienţa a arătat că armătura morală este mai importantă pentru individ şi pentru societate decât cunoştinţele ştiinţifice, literare, filozofice. (Alexis Carrel, medic chirurg şi biolog francez)
Experienţa arată că cine nu priveghează deloc înainte de Sfânta Liturghie, nu poate să trăiască deplin bucuria ei. ….
(Patriarhul Daniel)
Experienţa este cel mai brutal dintre dascăli. Însă înveţi; Doamne, cât de mult poţi învăţa. (Clive Staples Lewis)
Experienţa este cel mai dur profesor, pentru că întâi îţi dă testul şi apoi îţi spune care era lecţia. (Vernon Sanders Law)
Experienţa este hrană pentru creier. (Bill Watterson)
Experienţa este un profesor grozav. (John Legend)

556/782
Experienţa ne învaţă că iubirea nu constă ca doi oameni să privească unul la altul, ci a privi amândoi în aceeaşi
direcţie. (Antoine de Saint-Exupéry)
Experienţa/ Cei care nu se amăgesc cu vorbe deşarte vor trebui să se întoarcă la Evanghelie şi, sprijiniţi pe experienţa vieţii, să mărturisească cinstit rolul ei unic în dezvoltarea societăţii omeneşti. (William James,
fiziolog, psiholog şi unul dintre cei mai vestiţi pedagogi de peste ocean)
Cel care se roagă poate întâlni în experienţa sa două tipuri de lumină: lumina propriei sale minţi şi
lumina imaterială a lui Dumnezeu. 2.7
Conştiinţa este o carte naturală; cel ce o citeşte cu fapta, face experienţa ajutorului dumnezeiesc.
Domnul e ascuns în poruncile Sale şi cel ce-L caută pe El Îl găsesc pe măsura împlinirii lor.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Există trei metode de a dobândi înţelepciunea. Cea dintâi este reflecţia, care este cea mai înaltă. A doua
este imitaţia, care este cea mai uşoară. A treia este experienţa, care este cea mai amară. (Confucius)
Încercarea şi eroarea alcătuiesc experienţa. (Karl Raimund Popper)
Întreaga viaţă este experimentare. Cu cât faci mai multe experienţe, cu atât este mai bine. (Ralph
Waldo Emerson)
Înţelepciunea este fiica experienţei. (Leonardo da Vinci)
Numai experienţa îţi dă certitudine. (Sfântul Albert cel Mare)
Orice experienţă are alte urmări pentru fiecare, după structura lui sufletească. (Mihail Lermontov)
Pesimistul este un optimist cu experienţă. (François Truffault)
Raţionamentele minţii se fac din experienţe sigure şi repetate. (Mihail V. Lomonosov)
Rădăcina convingerilor este experienţa. (Nicolae Iorga)
Simplitatea este cel mai dificil lucru de asigurat în lume, este ultima limită a experienţei şi ultimul efort
al geniului. (George Sand)
Simplitatea spiritului este lucrul cel mai mare şi mai greu de dobândit; pentru a fi simplu trebuie să fi trecut prin mari experienţe. (Krishnamurti, filosof indian)
Trebuie să deschidem uşa larg şi să facem acei paşi care ne pot conduce mai adânc în experienţă.
(James Redfield)
Un gram de experienţă este mai valoros decât o tonă de teorie. (John Dewey)
Vârsta este doar experienţă, iar unii dintre noi au mai multă experienţă decât alţii. (Mickey Rooney)
Extazul – delirul spiritului. (Emil Cioran)
Extazul este emoţie împinsă la maxim. (Scott Shaw)
Extazul este starea derivând din ascultarea muzicii. (Al-Ghazali)
Extazul este un pahar cu ceai şi o bucăţică de zahăr în gură. (Puşkin)
Extazul/ Această cunoaştere tainică a lui Dumnezeu este un extaz al dragostei, este îndumnezeirea omului, unirea lui
cu Dumnezeu. (Sfântul Maxim Mărturisitorul 6.16)
Am fost mândru, extaziat şi extrem de surprins că am reuşit. (Neil Armstrong)
Avem un alt termen care este în aparenţă sinonimul lui spirit: duh. Dacă ele, ca spirit şi duh, unul fiind de sorginte latină şi altul de sorginte slavonă, par să fie la acest nivel sinonime, prin derivatele lor nu mai sunt sinonime. Pentru că spiritul dă spiritualitate, duh dă duhovnicie. Duhovnicia este altceva, sau dacă vreţi
mult mai mult decât spiritualitate. Spiritul dă spiritual. Un om spiritual poate să fie şi un om care face glume…. Pe câtă vreme duhovnic, corespondentul său, este incomparabil mai mult decât spiritual. De aceea viaţa spirituală este mult mai puţin decât viaţa duhovnicească. Iar rugăciunea face parte nu din viaţa
spirituală, ci din viaţă duhovnicească…. Pavel îl vede pe creştin ca un ins cu foarte multă statornicie. Iar
statornicia i-o dă duhul şi prin aceasta el devine om duhovnecesc. Duhul reprezintă permanenţa omului şi
reprezintă mai cu seamă etajul superior pe care el poate să intre în comunicare şi în comuniune cu Dumnezeu. De aceea scările acestea terminologice ale Sfântului Apostol Pavel: este trupescul, la nivelul de
jos, este psihicul, deasupra, este duhovnicescul, deasupra, şi deasupra tuturor este noeticul, de la noos,
care este puţin convenţional tradus prin intelect, raţiune, inteligenţă. Este partea cea mai fină, cea mai rafinată a sufletului, fără să fie altceva decât sufletul şi prin care omul duhovnicesc, în starea de extaz, intră
în comuniune cu Dumnezeu. Dar mai mult decât starea de extaz, pentru că extazul este revărsarea insului în afara lui; în starea de entaz, care este înmănuncherea insului în interiorul său, în propriul său interior,
aşa încât omul cu adevărat duhovnicesc, şi mă refer la categoria sfântului de acuma, depăşeşte etajul şi
al phisicului şi al duhovnicescului şi intră în acela al noeticului, în care sfera aceea foarte, foarte fină a su-
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fletului poate să atingă starea aceea de entaz şi deci de legătură imediată cu Dumnezeu.
(Mitropolitul Bartolomeu Anania 12.19)
Entazul/ Cine se întâlneşte cu Dumnezeu, acela rămâne copleşit de măreţia lui Dumnezeu. Numai atunci
când din simţire poţi revărsa cuvântul: “Mare eşti, Doamne, şi minunate sunt lucrurile Tale şi niciun cuvânt nu este de ajuns pentru lauda minunilor Tale”. Când ai această conştiinţă, când spui
cuvântul acesta nu ca o rânduială, ca o formulă din rânduiala slujbelor, ci cu toată revărsarea de
suflet, simţi că Dumnezeu este mai presus de tine, că învierea este mai presus de lume, că tainele lui Dumnezeu sunt mai presus de cuget. …. Există posibilitatea să intuieşti cu gândul lucruri
pe care nu le poate cuprinde cuvântul, să intuieşti cu sfinţirea lucruri nu le poate exprima vorba.
Sfântul Isaac Sirul vorbeşte, de pildă, despre o rugăciune când ţi se taie cuvântul de pe
buze, când nu mai poţi spune nimic şi rămâi copleşit de măreţiile lui Dumnezeu. (Părintele
Teofil Pârâian, emisiunea Lumini pentru suflet din 03.05.2016)
Dar mai mult decât starea de extaz, pentru că extazul este revărsarea insului în afara lui; în starea
de entaz, care este înmănuncherea insului în interiorul său, în propriul său interior, aşa încât omul
cu adevărat duhovnicesc, şi mă refer la categoria sfântului de acuma, depăşeşte etajul şi al phisicului şi al duhovnicescului şi intră în acela al noeticului, în care sfera aceea foarte, foarte fină a sufletului poate să atingă starea aceea de entaz şi deci de legătură imediată cu Dumnezeu. La acest
nivel, chiar rugăciunea devine inutilă pentru că starea nu mai este o convorbire cu Dumnezeu, ci,
până la urmă, este participarea sfântului, că de el este vorba, la Dumnezeu, îndumnezeindu-se
prin participare, prin participare la harul lui Dumnezeu. Dar făcând aceste precizări, nu însemnează că rugăciunea, făcând parte din viaţa duhovnicească a omului, este o contemplaţie, pentru că
rugăciunea este altceva decât contemplaţia, care implică mai mult intelectul. Rugăciunea este activă, este lucrătoare, iar Evagrie Ponticul, unul din părinţii cei mai importanţi pentru viaţa duhovnicească a creştinismului, spunea la un moment dat că: Rugăciunea este folosirea cea mai autentică şi mai bună a intelectului. Pentru că ea nu se poate face fără participarea intelectului,
adică să înţelegi rugăciunea, să ţi-o asumi prin înţelegere, pentru că ea altfel devine mecanică şi
dacă e o rugăciune mecanică nu mai este o rugăciune, este o simplă deprindere.
(Mitropolitul Bartolomeu Anania 12.19)
Rugăciunea de foc este o rugăciune fără cuvinte, care nu poate fi descrisă în cuvinte.
(Sfinţii Părinţi)
Sfântul Ioan Casian stăpânea rugăciunea de foc. (Sfinţii Părinţi)
Hristos este unica ieşire din această lume; toate celelalte ieşiri – extazul sexual, utopiile politice, independenţa economică – nu sunt decât drumuri înfundate pe care putrezesc leşurile nenumăraţilor oameni
ce le-au încercat. (Părintele Serafim Rose)
Iar un oarecare Anania, bărbat evlavios, după Lege, mărturisit de toţi iudeii care locuiau în Damasc, venind
la mine şi stând alături, mi-a zis: Frate Saule, vezi iarăşi! Şi eu în ceasul acela l-am văzut. Iar el a zis:
Dumnezeul părinţilor noştri te-a ales de mai înainte pe tine ca să cunoşti voia Lui şi să vezi pe Cel Drept
şi să auzi glas din gura Lui; că martor vei fi Lui, în faţa tuturor oamenilor, despre cele ce ai văzut şi auzit.
Şi acum de ce zăboveşti? Sculându-te, botează-te şi spală-ţi păcatele, chemând numele Lui. Şi s-a întâmplat, când m-am întors la Ierusalim şi mă rugam în templu, să fiu în extaz, şi să-L văd zicându-mi:
Grăbeşte-te, şi ieşi degrabă din Ierusalim, pentru că nu vor primi mărturia ta despre Mine. Şi eu am zis:
Doamne, ei ştiu că eu duceam la închisoare şi băteam, prin sinagogi, pe cei care credeau în Tine; şi
când se vărsa sângele lui Ştefan, mucenicul Tău, eram şi eu de faţă şi încuviinţam uciderea lui şi păzeam
hainele celor care îl ucideau. Şi a zis către mine: Mergi, că Eu te voi trimite departe, la neamuri.
(Faptele Apostolilor 22.12-21)
Meditaţia este eliberarea de gândire şi o mişcare înspre extazul adevărului. Meditaţia este explozia
înteligenţei. (Krishnamurti, filosof indian)
O asemenea poziţie a trupului ajută şi sufletul să ajungă într-o astfel de stare; să se înalţe spre cele de sus.
Însă trebuie să ne ferim să întindem mâinile prea tare şi să le ridică cât mai sus, ca să nu ajungem în
stare de fierbinţeală şi de extaz, de la care este numai un pas până la înşelare de sine şi amăgire drăcească. Mâinile trebuie întinse moderat, ca duhul să rămână în linişte, smerenie şi umilinţă; trebuie să
dăm trupului poziţia celui atârnat pe cruce, iar nu poziţia celui ce zboară spre cer. Capul să fie plecat
în jos, iar mâinile ridicate. (Din cartea “Tâlcuiri la Patericul egiptean”, pagina 31, a Sfântului Ignatie
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Briancianinov)
Privighetoarea înţeleaptă cântă fiecare cântec de două ori. Ca să nu crezi că nu poate retrăi primul extaz
spontan. (Robert Browning)
Şi când Petru s-a suit în Ierusalim, credincioşii tăiaţi împrejur se împotriveau, zicându-i: Ai intrat la oameni
netăiaţi împrejur şi ai mâncat cu ei. Şi începând, Petru le-a înfăţişat pe rând, zicând: Eu eram în cetatea
Iope şi mă rugam; şi am văzut, în extaz, o vedenie: ceva coborându-se ca o faţă mare de pânză, legată
în patru colţuri, lăsându-se în jos din cer, şi a venit până la mine. Privind spre aceasta, cu luare aminte,
am văzut dobitoacele cele cu patru picioare ale pământului şi fiarele şi târâtoarele şi păsările cerului. Şi
am auzit un glas, care-mi zicea: Sculându-te, Petre, junghie şi mănâncă. (Faptele Apostolilor 11.2-7)
Şi i s-a făcut foame şi voia să mănânce, dar, pe când ei îi pregăteau să mănânce, a căzut în extaz. Şi a văzut cerul deschis şi coborându-se ceva ca o faţă mare de pânză, legată în patru colţuri, lăsându-se pe pământ. În ea erau toate dobitoacele cu patru picioare şi târâtoarele pământului şi păsările cerului. Şi glas a
fost către el: Sculându-te, Petre, junghie şi mănâncă. Iar Petru a zis: Nicidecum, Doamne, căci niciodată
n-am mâncat nimic spurcat şi necurat. Şi iarăşi, a doua oară, a fost glas către el: cele ce Dumnezeu a curăţit, tu să nu le numeşti spurcate. Şi aceasta s-a făcut de trei ori şi îndată acel ceva s-a ridicat la cer. Pe
când Petru nu se dumirea întru sine ce ar putea să fie vedenia pe care o văzuse, iată bărbaţii cei trimişi
de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, s-au oprit la poartă, şi, strigând, întrebau dacă Simon, numit
Petru, este găzduit acolo. Şi tot gândindu-se Petru la vedenie, Duhul i-a zis: Iată, trei bărbaţi te caută;
ci sculându-te, coboară-te şi mergi împreună cu ei, de nimic îndoindu-te, fiindcă Eu i-am trimis. Şi Petru,
coborându-se la bărbaţii trimişi la el de Corneliu, le-a zis: Iată, eu sunt acela pe care îl căutaţi. Care este
pricina pentru care aţi venit? (Faptele Apostolilor 10.10-21)
Talentul nu devine geniu decât atunci când a atins punctul la care cele mai profunde forme de percepţie ale
sale ating extazul. (George Bernard Shaw)
Extrem/ Am fost mândru, extaziat şi extrem de surprins că am reuşit. (Neil Armstrong)
Atunci când ne este viaţa la extrem, ne agăţăm de un singur lucru: credinţa. 5.9
Când cineva cade din măsura chibzuielii, devine atât fricos, cât şi îndrăzneţ cât sufletul său este slăbit. Omul,
când pierde echilibrul interior, nu se mai cunoaşte pe sine şi cade astfel în extreme.
(Sfântul Ioan Scărarul)
Este extrem de dureros să judeci un lucru pe care nu-l cunoşti. (Sfinţii Părinţi)
Este extrem de greu să convingi un elev de liceu că va întâlni o mulţime de probleme mult mai dificile decât
cele din algebră şi geometrie. (E. W. Howe)
Ezitarea/ Căci, mai ales, spunea el, prin aceea se deosebeşte prietenul de linguşitor; unul vorbeşte numai ce ştie
că place, pe când celălalt nu ezită să spună şi cuvinte care supără. De aceea Sfântul Vasile cel
Mare îl numeşte pe adevăratul prieten bărbat înţelept, şi spune despre el că dacă ar locui într-o
ţară îndepărtată, şi chiar dacă ochii mei nu l-ar vedea niciodată, tot prieten l-aş socoti. Aşa spunea
şi Euripide. (Din emisiunea “Cuvântul care zideşte” de la postul de radio “Trinitas”. Multe din învăţăturile care nu au trimitere la CD-uri au fost luate din această emisiune, realizată de părintele
Narcis Stupcanu, precum şi din alte emisiuni transmise de acelaşi post de radio.)
Când ezit, nu pictez. Când pictez, nu ezit. (Jean-Paul Riopelle)
Când mergi, mergi, când stai, stai, dar niciodată nu ezita! (Proverb japonej)
Cel care ezită este un nebun (Mae West)
Ezitând, nu poţi câştiga nicio bătălie. (Vaclav Havel)
Să nu eziţi să ceri mult; “este plăcerea Tatălui de a-ţi oferi Împărăţia,” a spus Iisus. (Wallace D. Wattles)
Unde-i multă ezitare, este greu de ştiut momentul potrivit. (Pindar)
Faima celor tineri este puterea lor şi podoaba celor bătrâni părul lor cărunt. (Solomon 20.29)
Faima se rugineşte dacă nu o cureţi prin muncă în fiecare zi. (Nicolae Iorga)
Faima şi liniştea nu vor dormi niciodată în acelaşi pat. (Michel Montaigne)
Faima/ Acela care nu practică virtutea decât în speranţa de a dobândi o mare faimă este foarte aproape de viciu.
(Napoleon Bonaparte)
Ar trebui să fiu gelos pe turn. E mai celebru decât mine. (Gustave Eiffel)
Auzind regina din Saba de faima lui Solomon şi voind să-l încerce cu întrebări grele, a venit la Ierusalim cu
foarte multă bogăţie, cu cămile încărcate cu aromate, cu aur mult şi pietre scumpe; şi a venit la Solomon
şi i-a grăit lui toate câte avea în sufletul ei. Şi i-a dezlegat Solomon toate întrebările ei şi nu s-a găsit nimic
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necunoscut pentru Solomon, încât să nu-i dezlege el. Văzând regina din Saba înţelepciunea lui Solomon
şi casa pe care o zidise el, mâncările de la masa lui, locurile de şedere ale robilor lui, rânduiala slujitorilor
lui şi îmbrăcămintea lor, paharnicii lui, îmbrăcămintea lor şi arderile de tot pe care le aducea în templu,
a rămas uimită. (II Paralipomena 9.1-4)
Ceartă-te cu aproapele tău, dar taina altuia să nu o dai pe faţă, ca nu cumva cel ce o aude să nu te defaime
şi să nu dărâme (pentru totdeauna) faima ta. (Solomon 25.9, 10)
Celebritatea este o latură a puterii şi un privilegiu dat de Dumnezeu. (Constantin Cotimanis)
Înţelepciunea domoleşte mânia omului şi faima lui este iertarea greşelilor. (Solomon 19.11)
Mulţi au cerut-o în căsătorie, dar ea n-a cunoscut bărbat în toate zilele vieţii ei, de când murise soţul ei Manase şi se adăugase la poporul lui. Faima ei creştea din ce în ce mai mult, pe când ea înainta în vârstă în casa bărbatului ei. Ea a atins vârsta de o sută şi cinci ani. Şi ea a dezrobit pe roaba ei. Ea a murit în Betulia
şi a fost îngropată în peştera în care se odihnea bărbatul ei Manase. Şi neamul lui Israel a jelit-o şapte zile.
Şi înainte de moarte şi-a împărţit averea la rudele bărbatului ei Manase şi la rudele ei. Şi cât a trăit Iudita, nimeni n-a îndrăznit să tulbure pe Israeliţi şi încă multă vreme după moartea ei. (Baruh 16.22-25)
Preferă să ai un nume bun decât bogăţie. Este greu de purtat o faimă rea şi este greu să scapi de ea.
(Hesiod)
Rugăciunea proorocului Avacum cântată din harpe. Doamne, auzit-am de faima Ta şi m-am temut de punerile Tale la cale, Dumnezeule! Fă să trăiască, în cursul anilor, lucrarea Ta şi, în trecerea vremii, fă-o să
fie cunoscută! Dar, întru mânia Ta, adu-ţi aminte că eşti şi milostiv! (Sofonie 3.1, 2)
Stima valorează mai mult decât celebritatea, consideraţia valorează mai mult decât renumele. (Nicolas
Chamfort)
Şi au zis iarăşi: "Haidem să ne facem un oraş şi un turn al cărui vârf să ajungă la cer şi să ne facem faimă
înainte de a ne împrăştia pe faţa a tot pământul!" Atunci S-a pogorât Domnul să vadă cetatea şi turnul
pe care-l zideau fiii oamenilor. Şi a zis Domnul: "Iată, toţi sunt de un neam şi o limbă au şi iată ce s-au
apucat să facă şi nu se vor opri de la ceea ce şi-au pus în gând să facă. Haidem, dar, să Ne pogorâm
şi să amestecăm limbile lor, ca să nu se mai înţeleagă unul cu altul". Şi i-a împrăştiat Domnul de acolo
în tot pământul şi au încetat de a mai zidi cetatea şi turnul. (Facerea 11.4-8)
Şi te va pune cu cinstea şi cu mărirea şi cu faima mai presus de toate popoarele pe care le-a făcut El şi vei
fi poporul sfânt al Domnului Dumnezeului tău, precum ţi-a grăit El". (Deutoronomul 26.19)
Ura este o temelie şubredă, iar faima clădită pe ea nu poate dăinui mult. (Hacob Paronian)
Vai ce grea e apărarea faimei! (Publilius Syrus)
Falsul/ Aurul şi argintul fals sunt pagube pe care le poţi îndura şi un bărbat priceput uşor descoperă falsul. Dar
dacă gândul mincinos al unui prieten stă ascuns în pieptul său şi dacă are viclenie în inima sa, acela
e cel mai fals dintre muritorii făcuţi de Dumnezeu, iar dintre toate falsurile, acesta este cel mai greu
de cunoscut. (Poetul Teognist, citat de Cuviosul Clement Alexandrinul)
Biserica ne învaţă că uneori popoare întregi sunt călăuzite de un fals Hristos, care le aruncă în
sminteală. 8.19
Nimic nu este mai amar decât otrava prieteniei false. (Emil Gârleanu)
O falsă ordine a valorilor înseamnă o demonizare subtilă, cu consecinţe grave în plan spiritual. 1.5
O naţiune căreia îi este frică să-şi lase oameni să judece adevărul şi falsitatea într-o piaţă deschisă este o
naţiune căreia îi este frică de oamenii săi. (John F. Kennedy)
Să nu căutăm false argumente pentru lipsurile noastre. (Sfinţii Părinţi)
Virtutea este suveranul bine. Ştiinţa, onorurile, bogăţia sunt bunuri false, care trebuie dispreţuite. (Diogene
din Sinope, citat de Sfântul Vasile cel Mare) Epictet îl socotea pe Diogene model de înţelepciune
şi omul cel mai apropiat de desăvârşire.
Familia este icoana Bisericii. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Familia/ A mers deci vestea la casa lui Faraon, spunându-se: "Au venit fraţii lui Iosif". Şi s-a bucurat Faraon şi slujitorii lui. Şi a zis Faraon către Iosif: "Spune fraţilor tăi: Iată ce să faceţi: Încărcaţi dobitoacele voastre cu
pâine şi vă duceţi în pământul Canaan; şi luând pe tatăl vostru şi familiile voastre, veniţi la mine şi vă
voi da cel mai bun loc din ţara Egiptului şi veţi mânca din belşugul pământului". (Facerea 45.16-18)
Apoi a grăit Domnul cu Moise şi Aaron în pământul Egiptului şi le-a zis: "Luna aceasta să vă fie începutul
lunilor, să vă fie întâia între lunile anului. Vorbeşte deci la toată obştea fiilor lui Israel şi le spune: În ziua
a zecea a lunii acesteia să-şi ia fiecare din capii de familie un miel; câte un miel de familie să luaţi
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fiecare. (Ieşirea 12.1-3)
Deci, lepădarea de sine înseamnă o trăire în iubirea lui Dumnezeu, care apoi trebuie arătată în iubire milostivă, în iubire smerită, generoasă faţă de familie, faţă de semenii noştri, faţă de oamenii, mai ales,
care au nevoie de iubirea şi ajutorul nostru. (Patriarhul Daniel)
Femeia este inima familiei. (Maica Tereza)
Mântuirea în viaţa de familie. 10.5
Postul este pacea caselor, a familiei. 2.9
Rugăciunea în familie. 5.16
Şi au aflat că cei întorşi din robie zidesc templul Domnului Dumnezeului lui Israel. Şi venind la Zorobabel şi
la Iosua şi la capii familiilor, le-au zis: "Să zidim şi noi împreună cu voi, că asemenea cu voi ascultăm de
Domnul vostru şi Lui jertfim din zilele lui Asarhadon, regele Asirienilor, care ne-a mutat aici". Şi au zis Zorobabel şi Iosua şi capii familiilor lui Israel: "Nu putem zidi împreună templul Domnului Dumnezeului
nostru, ci noi singuri îl vom zidi Domnului lui Israel, precum a rânduit nouă Cirus, regele Perşilor".
(III Ezdra 5.87-89)
Viaţa în familie, un mod de a-L cunoaşte pe Dumnezeu. 10.5
Faptele de azi nu sunt decât ideile de ieri. (Vladimir Ghika)
Faptele/ Adeseori abţinerea da la o faptă este la fel de generoasă ca şi fapta însăşi. (Michel Montaigne)
Ascunde-ţi ostenelile şi faptele bune şi fereşte-te ca limba ta să nu ţi le răpească. (Avva Isaia)
Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri. (Matei 5.16)
Atunci când pregătirea ta nu este un succes, te-ai pregătit de fapt, pentru un eşec. (Benjamin Franklin)
Care e diferenţa dintre un filosof şi un creştin? Unul este discipol al Greciei, celălalt al cerului. Unul care umblă după glorie, celălalt după mântuire. Unul mânuitor al vorbelor, celălalt al faptelor bune. Unul care
clădeşte şi altul care dărâmă. Unul iubitor de greşeală, celălalt duşman al ei. Unul care strică adevărul
şi altul care-l restabileşte, lămurindu-l. Unul care fură şi altul care păzeşte să nu se fure. (Tertulian)
Care faptă este mai mare decât toate celelalte? Şi a zis: socotesc că precum mândria este mai mare decât
toate patimile, încât a putut să surpe pe unii din cer, aşa şi smerita-cugetare este mai mare decât toate
faptele bune, pentru că poate să scoată pe om din însăşi adâncuri, măcar de ar fi păcătos ca un drac.
Pentru aceea şi Domnul mai întâi de toţi fericeşte pe cei săraci cu duhul. (Avva Longhin)
Căci dacă ne-am rândui viaţa noastră cu mintea trează, dacă am întrebuinţa tot răgazul vieţii noastre cu cele duhovniceşti şi am mânca atâta doar să fim în nevoie numai şi am cheltui viaţa noastră în fapte bune,
nici n-am mai avea nevoie de ajutorul pe care ni-l dă postul. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Căci Fiul Omului va să vină întru slava Tatălui Său, cu îngerii Săi; şi atunci va răsplăti fiecăruia după
faptele sale. (Matei 16.27)
Cu îmbrăcămintea hainelor să nu te lauzi, nici în ziua măririi să nu te trufeşti, că minunate sunt lucrurile Domnului şi ascunse faptele Lui între oameni. (Ecclesiasticul 11.4)
Căci însăşi existenţa lui Dumnezeu nu este câtuşi de puţin combătută prin faptul că nu poate fi demonstrată,
deoarece ea stă neclintită pe un teren mult mai sigur. Este vorba despre o chestiune de revelaţie.
(Arthur Schopenhauer)
Cu puterea Lui El a despicat marea şi cu înţelepciunea Lui a sfărâmat furia ei. Suflarea Lui înseninează cerurile şi mâna Lui străpunge şarpele fugar! Şi dacă acestea sunt marginile din afară ale înfăptuirilor Sale,
cât de puţin lucru este ceea ce străbate până la noi! Dar tunetul puterii Sale, cine ar putea
să-l înţeleagă?" (Iov 26.12-14)
Cuvântul doare mai mult decât fapta, iar limba e mult mai ascuţită decât sabia. (Mihail Drumeş)
Cuvintele noastre sunt cărările faptelor noastre. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dacă ai multe fapte bune, poţi uşor să-ţi acoperi cu ele păcatele; dar dacă eşti gol de fapte bune, fiecare păcat îţi face o rană de moarte. Ca să nu se întâmple asta, să ne înarmăm cu fapte bune.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dacă Dumnezeu ne-ar face nouă după faptele noastre, cu adevărat n-am mai fi. (Sfântul Ignatie Teoforul)
De fapt, putem considera geometria cea mai veche ramură a fizicii … Fără ea n-aş fi putut formula teoria
relativităţii. (Albert Einstein)
Dragostea nu poate fi manifestată în exterior fără fapte, aşa cum focul nu poate fi întreţinut fără combustibil.
(Ellen G. White)
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Dumnezeu nu se uită la fapte, ci la dragostea cu care au fost făcute acele fapte. (Sfântul Vasile cel Mare)
După faptă şi răsplată: urgie împotriva vrăjmaşilor şi răsplată după faptă împotrivitorilor Lui; ţinuturilor
celor de departe, răsplata cuvenită. (Isaia 59.18)
Este mai bine să fii prost şi să cunoşti acest fapt, decât să fii prost şi să te crezi înţelept. (Buddha)
Fericirea nu e ceva gata făcut, ea vine din faptele noastre. (Dalai Lama)
Haina de nuntă din Evanghelia de astăzi (Matei 22.2-14) este veşmântul credinţei şi al faptelor bune,
care luminează sufletul. (Patriarhul Daniel)
Înţelepciune fără carte şi fapte, nu se poate, / Înţelepciune fără credinţă, nu e cu putinţă. (Valeria Mahok)
La toată milostenia va face loc; fiecare după faptele sale va afla. (Ecclesiasticul 16.16)
Luaţi aminte ca faptele dreptăţii voastre să nu le faceţi înaintea oamenilor ca să fiţi văzuţi de ei; altfel nu
veţi avea plată de la Tatăl vostru Cel din ceruri. (Matei 6.1)
Mireasma unui pom în floare se face simţită până departe, ca şi balsamul unei fapte bune. (în Upanishade)
Neglijarea faptelor bune se pedepseşte deopotrivă ca şi săvârşirea celor rele. (Sfântul Vasile cel Mare)
Neînţelegerea dintre oameni provine din faptul că unii trăiesc mai mult în trecut, iar alţii în prezent.
(André Maurois)
Nu lăsa voia lui Dumnezeu, ca să înfăptuieşti voia oamenilor. (Sfântul Antonie cel Mare)
Numai entuziasmul poate da naştere la înfăptuiri măreţe. (Karl Liebknecht)
O mare piedică în calea progresului omenirii este faptul că oamenii nu ascultă pe aceia care vorbesc prudent, ci pe aceia care strigă mai tare. (Arthur Schopenhauer)
O minte religioasă este o minte echilibrată, sănătoasă, activă; ea înfruntă fapte, nu idei. (Krishnamurti,
filosof indian)
O viaţă frumoasă e un gând al tinereţii înfăptuit la maturitate. (Alfred de Vigny)
Omul superior este modest în cuvinte şi excelent în fapte. (Confucius)
Pentru a fi perfecte, rugăciunile tale trebuie să devină adevărate fapte, iar faptele tale – adevărate rugăciuni. (Vladimir Ghika)
Postul este, în primul rând, un drum al faptei, al lucrului concret. 10.16
Precum este multă mila Lui, aşa este multă şi certarea Lui; pe om după faptele lui îl judecă.
(Ecclesiasticul 16.14)
Procedează astfel încât fapta ta să ţină locul cuvântului, şi vorbeşte în aşa fel încât cuvântul să ţină locul
faptei. (Sfântul Isidor Pelusiotul)
Răzbunarea înfăptuită va sfâşia adesea inima şi va tortura conştiinţa. (Arthur Schopenhauer)
Săvârşeşte tu mai întâi fapte bune şi aşa treci la purtarea de grijă a celorlalţi. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Săvârşirea la timp a faptelor bune constituie cel mai mare bine al vieţii omeneşti. Este cu adevărat singurul
bine, bucurie neîntreruptă pe care ţi-o dau faptele bune. Căci împlinirea poruncilor bucură întru
nădejde pe făcătorul faptelor bune. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Scopul împărtăşirii cu Trupul şi Sângele Mântuitorului este sfinţirea sufletului şi a trupului, dar şi dobâdirea
mântuirii, adică iertarea păcatelor şi viaţa de veci. În acest sens, împărtăşirea euharistică ne dăruieşte putere pentru a răstigni egoismul şi orgoliul din noi şi a cultiva o iubire smerită şi milostivă,
exprimată prin rugăciune şi prin fapte bune. (Patriarhul Daniel)
Se pare aşadar că oamenii sunt mult mai predispuşi să se răzbune decât să facă o faptă bună.
(Baruch Spinoza)
Silnicia celor fără de lege se ţine după ei, căci nu voiesc să înfăptuiască dreptatea. (Solomon 21.7)
Smerita-cugetare şi frica lui Dumnezeu sunt mai presus decât toate faptele bune. (Avva Ioan Colov)
Succesul este un profesor slab, determină oamenii inteligenţi să se gândească la faptul că ar putea să
piardă. (Bill Gates)
Sunt două feluri de mândrii: mândria de tine fără fapte şi mândria. (Nicolae Iorga)
Toţi am fost creaţi capabili să dobândim virtutea, dar prin învăţătură şi exerciţiu unul se apropie mai mult de
ea, altul mai puţin . De aceea unii ajung până la o virtute desăvârşită, alţii ajung până la o oarecare
virtute, iar alţii, pentru că nu şi-au dat niciun interes, deşi prin firea lor erau în stare, s-au îndreptat
spre fapte contrarii. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Vai de cel rău, că răutatea este a lui şi va fi judecat după faptele lui. (Isaia 3.11)
Vai omului aceluia, care are numele mai mare decât fapta! (Avva Siluan)
Vieţile sfinţilor ne sunt puse înainte, ca să râvnim virtutea lor şi să imităm faptele lor mari.
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(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Zâmbeşte, chiar dacă zâmbetul tău este trist, pentru că mai trist decât un zâmbet trist e faptul de a nu mai
şti să zâmbeşti. (Mahatma Gandhi)
Fariseul Nicodim 5.15, 7.17
Fariseul Simon 11.1
Faţă/ A nu dori şi aştepta nimic pentru sine şi a avea o profundă înţelegere faţă de ceilalţi reprezintă o autentică
sfinţenie. (Ivan Turgheniev)
A te iubi însemnă să te consideri în globalitate, să nu exagerezi într-o dimensiune unică, să nu te fărâmi, să nu
faci să devină totalizator un singur aspect al sinelui. A te iubi însemnă să vezi semnificaţia fiecărui lucru în
relaţie cu întreaga personă. Acelaşi lucru e valabil şi în iubirea faţă de celălalt. (Teologul catolic Marco
Rubinc)
A zis acestea, şi după aceea le-a spus: Lazăr, prietenul nostru, a adormit; Mă duc să-l trezesc. Deci I-au zis
ucenicii: Doamne, dacă a adormit, se va face bine. Iar Iisus vorbise despre moartea lui, iar ei credeau că
vorbeşte despre somn ca odihnă. Deci atunci Iisus le-a spus lor pe faţă: Lazăr a murit. Şi Mă bucur pentru voi, ca să credeţi că n-am fost acolo. Dar să mergem la el. (Ioan 11.11-15)
A zis către ei: Aţi adus la mine pe Omul acesta, ca pe un răzvrătitor al poporului; dar iată eu, cercetându-L în
faţa voastră, nici o vină n-am găsit în acest Om, din cele ce aduceţi împotriva Lui. (Luca 23.14)
Abia atunci când omul are compasiune faţă de toate fiinţele vii se poate numi nobil. (Buddha)
Alexandru Macedon a avut trei dorinţe înainte de moarte: Să fie purtat spre mormânt de către medicii eminenţi ai vremii sale, pentru a arăta cât de neputincioşi suntem în faţa morţii. A doua dorinţă era să arunce
bani şi pietre scumpe pe marginea ultimului său drum, semn că tot ceea ce agonisim rămâne pe pământ.
Iar ultima dorinţă, probabil se ştie mai bine decât celelalte, a fost ca mâinile sale să atârne în afara sicriului, pentru că murim cum ne-am născut.
Ascultarea faţă de Dumnezeu este mormântul voinţei şi înviere a smereniei. (Sfântul Ioan Scărarul)
Astfel, oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat faţă de
trupul şi sângele Domnului. Să se cerceteze însă omul pe sine şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din
pahar. Căci cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, osândă îşi mănâncă şi bea, nesocotind trupul Domnului. De aceea, mulţi dintre voi sunt neputincioşi şi bolnavi şi mulţi au murit. Căci de ne-am fi judecat
noi înşine, nu am mai fi judecaţi. (I Corinteni 11.27-31)
Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Cain: "Pentru ce te-ai întristat şi pentru ce s-a posomorât faţa ta?
Când faci bine, oare nu-ţi este faţa senină? Iar de nu faci bine, păcatul bate la uşă şi caută să te târască,
dar tu biruieşte-l!" (Facerea 4.6, 7)
Atunci, luând Domnul Dumnezeu ţărână din pământ, a făcut pe om şi a suflat în faţa lui suflare de viaţă şi
s-a făcut omul fiinţă vie. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, şi a pus acolo
pe omul pe care-l zidise. Şi a făcut Domnul Dumnezeu să răsară din pământ tot soiul de pomi, plăcuţi
la vedere şi cu roade bune de mâncat; iar în mijlocul raiului era pomul vieţii şi pomul cunoştinţei binelui
şi răului. (Facerea 2.7-9)
Aţi auzit hula. Ce vi se pare vouă? Iar ei toţi au judecat că El este vinovat de moarte. Şi unii au început să-L
scuipe şi să-I acopere faţa şi să-L bată cu pumnii şi să-I zică: Prooroceşte! Şi slugile Îl băteau cu
palmele. (Marcu 14.64, 65)
Bătaia de joc este o obrăznicie faţă de buna-cuviinţă. (Aristotel)
Ca un izvor tulbure şi stricat, aşa este dreptul care şovăie în faţa celui nelegiuit. (Solomon 25.26)
Căci judecata este fără milă pentru cel care n-a făcut milă. Şi mila biruieşte în faţa judecăţii. (Iacob 2.13)
Căci a răsărit soarele arzător şi a uscat iarba şi floarea ei a căzut şi frumuseţea feţei ei a pierit; tot aşa se
va veşteji şi bogatul în alergăturile sale. (Iacob 1.11)
Căci nu este nimic ascuns, care să nu se dea pe faţă şi nimic tainic, care să nu se cunoască şi să nu vină la
arătare. (Luca 8.17)
Când Mântuitorul porunceşte iubirea de vrăjmaşi, El n-o face ca să te îngenuncheze în faţa celui rău, ci ca
să te elibereze de răul din tine şi în felul acesta să-l limiteze. (Părintele Arsenie Boca)
Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi smolesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat
grăiesc vouă, şi-au luat plata lor. (Matei 6.16)
Când privesc cerurile, lucrul mâinilor Tale, luna şi stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic: Ce este omul că-ţi
aminteşti de el? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el? Micşoratu-l-ai pe dânsul cu puţin faţă de îngeri,
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cu mărire şi cu cinste l-ai încununat pe el. Pusu-l-ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai
supus sub picioarele lui. (Psalmi 8.3-6)
Când stai în faţa Domnului, eşti mai presus de lumea aceasta. 11.10
Când trecem dincolo, când se desparte sufletul de trup şi se prezintă în faţa lui Dumnezeu, el este luminos dacă
s-a întâlnit des cu Dumnezeu în rugăciune şi în fapte bune, sufletul, sau întunecat. De aceea Mântuitorul spune: “Dacă ochiul tău va fi curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi
întunecat.” Sfinţii Părinţi ai Bisericii au interpretat acest <<ochi sufletesc>, de care vorbeşte Evanghelia
(Matei 6.22-33), ca fiind conştiinţa omului, care-l ajută să distingă, să deosebească între bine şi rău, între
întuneric şi lumină, între păcat şi sfinţenie. Dacă această conştiinţă este luminată de credinţă, atunci omul se
luminează, sufletul lui se îmbracă în lumină. (Patriarhul Daniel)
Ceartă, Doamne, duhurile cele necurate şi alungă-le de la faţa mea, a nepriceputului. (Sfinţii Părinţi)
Cel care a împlinit o poruncă, să aştepte ispita pentru ea. Căci dragostea faţă de Hristos se probează prin
cele potrivnice. (Sfântul Marcu Ascetul)
Cel încet la mânie este bogat în înţelepciune, iar cel ce se mânie degrabă îşi dă pe faţă nebunia.
(Solomon 14.29)
Cel mai dificil lucru este să vezi ceea ce este în faţa ochilor tăi. (Goethe)
Cel mai mare păcat faţă de oameni nu este ura, ci indiferenţa faţă de ei. (George Bernard Shaw)
Cereţi şi nu primiţi, pentru că cereţi rău, ca voi să risipiţi în plăceri. Preadesfrânaţilor! Nu ştiţi, oare, că prietenia lumii este duşmănie faţă de Dumnezeu? Cine deci va voi să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş lui
Dumnezeu. (Iacob 4.3, 4)
Cine te linguşeşte în faţă, te bârfeşte pe la spate. (Napoleon Bonaparte)
Conştiinţa curată te face să fii cuvios faţă de Dumnezeu şi drept faţă de oameni.
(Cuviosul Clement Alexandrinul)
Cu Dumnezeu nu trebuie să fii politicos; pur şi simplu, varsă-ţi inima ta în faţa Lui. (Arhimandritul Sofronie
Saharov)
Curajul este rezistenţa în faţa fricii, meşteşugul de a domina frica, şi nu absenţa fricii. (Mark Twain)
Dacă cezarul, sau împăratul am zice noi, te-ar înrudi cu el, şi te-ar ridica în rang, cine nu s-ar teme atunci de
persoana ta? Iar acum, când ai devenit fiul lui Dumnezeu, nu ai respect faţă de tine şi înalta ta valoare, călcând-o în picioare prin nesăbuitele tale îndemnuri dobitoceşti şi prin atracţiile păcătoase? (Epictet)
Dar Domnul a zis către Samuel: "Nu te uita la înfăţişarea lui şi la înălţimea staturii lui; Eu nu Mă uit ca omul;
căci omul se uită la faţă, iar Domnul se uită la inimă". (I Regi 16.7)
Daţi deci tuturor cele ce sunteţi datori: celui cu darea, darea; celui cu vama, vamă; celui cu teama, teamă;
celui cu cinstea, cinste. Nimănui cu nimic nu fiţi datori, decât cu iubirea unuia faţă de altul; că cel
care iubeşte pe aproapele a împlinit legea. (Romani 13.7, 8)
De ce vorbiţi deşertăciuni şi nu împliniţi ceea ce vi s-a poruncit? (înecarea sfântului) Eu văd ceea ce voi nu
puteţi vedea. Iată, de faţă stau în slavă cei ce au venit să mă primească. Şi aşa a fost încununat de îngeri
în mucenicia sa Sfântul Sava de la Buzău la anul 372.
De vreme ce voi căutaţi dovadă că Hristos grăieşte întru mine, Care nu este slab faţă de voi, ci puternic
în voi. (Galateni 13.3)
Dezvaţă-te să respecţi faţada, până n-ai văzut interiorul. (Tudor Arghezi)
Dragostea faţă de Dumnezeu şi de aproapele se face cunoscută mai ales prin ascultare şi prin împărtăşirea
cuvântului Domnului Iisus Hristos, dar şi prin slujirea jertfelnică a aproapelui. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Dreptatea judecăţii dumnezeieşti dă simţirii omeneşti faţă de cei în suferinţă, o întărire înaltă, încât îl face pe
om în oarecare fel judecător al său propriu sau astfel simţirea lui dă prin judecata făcută supuşilor
o hotărâre asupra lui însuşi. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Dumnezeu este aproape neputincios în faţa libertăţii omului. (Părintele Dumitru Stăniloae)
Dumnezeule, când mergeai Tu înaintea poporului Tău, când treceai Tu prin pustiu, pământul s-a cutremurat şi
cerurile s-au topit şi Sinaiul s-a clătinat de la faţa Dumnezeului lui Israel. (Psalmi 67.8, 9)
Epoca prezentă preferă semnul faţă de lucrul semnificat, copia faţă de original, imaginaţia faţă de realitate, aparenţa faţă de esenţă fiindcă acum numai iluzia este sacră, iar adevărul este laic. (Ludwig Feuerbach)
Era frumoasă vremea când casele erau biserici, faţă de acum, când bisericile sunt case. (Sfântul Ioan Gură
de Aur)
Este mai cinstit să urăşti pe faţă, decât să-ţi ascunzi gândul sub un chip înşelător. (Cicero)
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Eşecul este numai o altă faţă a succesului. (Herbert Harris)
Faţa Lui s-a făcut albă ca lumina şi hainele străluceau ca zăpada. 12.9
Fără voinţa omului, Dumnezeu nu face nimic, din respect faţă de liberul arbitru. (Sfântul Macarie Egipteanul)
Făţarnicilor! Faţa pământului şi a cerului ştiţi să o deosebiţi, dar vremea aceasta cum de nu o deosebiţi?
(Luca 12.56)
Fericit e sufletul care zi şi noapte nu are în gândurile sale altă grijă decât a şti cum va sta în faţa judecătorului.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Fericit este cel ce are o aşa dragoste faţă de Dumnezeu, precum are cel îndrăgostit nebuneşte de iubita sa.
(Teologul Olivier Clément)
Frica – neîncrederea arătată faţă de propriul eu. (Sarghis Sakaian)
Frumoasă e tăcerea în faţa vorbelor nelegiuite. (Origen)
Fugi de purtarea cu multe feţe, urmăreşte adevărul, sinceritatea şi simplitatea. (Sfântul Vasile cel Mare)
Gândeşte-te să duci o viaţă binecredinciosă şi aşa crezând, te vei împărtăşi cu binecuvântarea care alungă
nu numai moartea, ci şi bolile din noi, căci venind Hristos în noi slăbeşte legea care stăpâneşte în mod
sălbatic în mădularele trupului nostru, înviorează evlavia faţă de Dumnezeu şi omoară patimile, neţinând seama de păcatele în care ne aflăm, ci videcându-ne mai degrabă ca pe nişte bolnavi. Căci întăreşte pe cel zdrobit, ridică pe cel căzut ca un păstor bun care-Şi pune sufletul pentru oile Sale.
(Sfântul Chiril al Alexandriei)
Grăitorul de rele dă pe faţă lucruri de taină, iar omul cu duhul cumpănit le ţine ascunse. (Solomon 11.13)
Handel este cel mai mare compozitor care a trăit vreodată. Întotdeauna îmi voi scoate pălăria în faţa muzicii
lui şi voi îngenunchia cu umilinţă la mormântul său. (Ludwig van Beethoven)
Hristos, Arhiereul jerfelor noastre, ocrotitorul şi ajutorul slăbiciunii noastre, prin El vedem ca-ntr-o oglindă,
nepătata şi preaînalta Lui Faţă, prin El s-au deschis ochii inimii noastre, prin El nepriceputa şi întunecata
noastră minte înfloreşte la lumina Lui, prin El Stăpânul a voit să gustăm cunoştinţa cea nemuritoare.
(Sfântul Clement Romanul)
Iar acum s-a dat pe faţă prin arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Cel ce a nimicit moartea şi a
adus la lumină viaţa şi nemurirea, prin Evanghelie. (II Timotei 1.10)
Iar când se pogora Moise din Muntele Sinai, având în mâini cele două table ale legii, el nu ştia că faţa sa strălucea, pentru că grăise Dumnezeu cu el. Deci Aaron şi toţi fiii lui Israel, văzând pe Moise că are faţa strălucitoare, s-au temut să se apropie de el. Atunci i-a chemat Moise şi au venit la el Aaron şi toate căpeteniile
obştei şi Moise a grăit cu ei. (Ieşirea 34.29-31)
Iar noi toţi, privind ca în oglindă, cu faţa descoperită, slava Domnului, ne prefacem în acelaşi chip din slavă
în slavă, ca de la Duhul Domnului. (II Corinteni 3.18)
Iar un oarecare Anania, bărbat evlavios, după Lege, mărturisit de toţi iudeii care locuiau în Damasc, venind la
mine şi stând alături, mi-a zis: Frate Saule, vezi iarăşi! Şi eu în ceasul acela l-am văzut. Iar el a zis: Dumnezeul părinţilor noştri te-a ales de mai înainte pe tine ca să cunoşti voia Lui şi să vezi pe Cel Drept şi să auzi glas
din gura Lui; că martor vei fi Lui, în faţa tuturor oamenilor, despre cele ce ai văzut şi auzit. Şi acum de ce zăboveşti? Sculându-te, botează-te şi spală-ţi păcatele, chemând numele Lui. (Faptele Apostolilor 22.12-16)
Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu. Şi a căzut cu faţa la
pământ la picioarele lui Iisus, mulţumindu-I. Şi acela era samarinean. Şi răspunzând, Iisus a zis: Au nu zece
s-au curăţit? Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai
acesta, care este de alt neam? Şi i-a zis: Scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a mântuit. (Luca 17.15-19)
Iertarea noastră de către Dumnezeu depinde de iertarea noastră faţă de aproapele. Aici nu e vorbă goală, e
nenorocire. Cine nu iartă, nu iubeşte. Cine nu iartă şi cine nu iubeşte pe om, nici pe Dumnezeu
nu-L iubeşte. … (Părintele Sofian de la Antim)
Important este ceea ce suntem noi în faţa lui Dumnezeu, iar nu ceea ce gândesc oamenii despre noi.
(Avva Teognost)
Indiferenţa este răzbunarea lumii faţă de mediocritate. (Oscar Wilde)
Iubirea adevărată este iubirea faţă de Dumnezeu. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Iubirea faţă de Dumnezeu, datoria cea mai sfântă a omului. 9.19
În ceasul de faţă, Dumnezeu mi-a luat toată vlaga; toată ticăloşia mea mă împresoară, Doamne! (Iov 16.7)
În faţa iubirii, groaza şi întunericul nu au nicio putere. (Henrik Ibsen)
În faţa lui Dumnezeu toţi suntem la fel de deştepţi, dar şi la fel de proşti. (Albert Einstein)
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În faţa lui Dumnezeu, geniul este văr primar cu idiotul. (Petre Ţuţea)
În faţa minţii liniştite, întreg universul se predă. (Lao Tse)
În faţa naturii nu te crede nici mare, nici mic, meditează. (Victor Hugo)
În timp ce lumea secularizată de azi nu se mai roagă lui Dumnezeu, ci este dominată de un spirit de nemulţumire, euharistia bisericii, ca taină a recunoştinţei faţă de Dumnezeu, Creatorul şi Mântuitorul lumii, ne oferă
pace sfântă şi bucurie profundă, izvorâte din rugăciune smerită şi fierbinte. Din păcate, omul secularizat
a pierdut pacea şi bucuria sufletului, tocmai pentru că a pierdut practica rugăciunii, ca respiraţie a sufletului în prezenţa harică a iubirii milostive a lui Dumnezeu. (Patriarhul Daniel)
Înainte de a ne ridica de la rugăciune să înălţăm imnuri, aşezând-o în faţa Stăpânului a toate. (Origen)
Întoarce-te la Domnul şi părăseşte păcatele, roagă-te înaintea feţei Lui şi împuţinează sminteala ta.
(Ecclesisticul 17.20)
La început era vrăjmaş ascuns al omului, dar Dumnezeu l-a dat pe faţă ca fiind duşman primejdios, să nu
mai poată face rău omului prin prietenii înşelătoare. (Sfântul Ioan Casian, vezi Diavolul/)
Lumea e atât de tare ocupată cu aparenţa, încât prea puţin îi pasă de realitate. Nu te lăsa înşelat de aparenţe,
pentru că nu ştii niciodată cine este în faţa ta. Fereşte-te, cât vei trăi, să judeci oamenii după cum arată.
(Jean de La Fontaine)
Lumea este o oglindă care oferă fiecărui om reflecţia propriei feţe. (William M. Thackeray)
Mai bun este necazul decât râsul, căci întristarea feţei este bună pentru inimă. (Ecclesiastul 7.3)
Mai mult preţuieşte o dojană pe faţă decât o dragoste ascunsă. (Solomon 27.5)
Mama este exemplul viu pe care copiii îl au necontenit în faţa ochilor, pe care-l urmăresc şi pe care-l imită. Obiceiurile mamei devin acelea ale copiilor, iar caracterul ei se reflectă vădit într-al lor. (Samuel Smiles)
Mândria este complicată, având multe şi felurite feţe. Îşi atacă adversarul din toate părţile şi chiar pe învingătorul său în orice privinţă. (Sfântul Ioan Casian)
Mulţi oameni de pe această planetă suferă din cauza nemulţumirii faţă de sine şi a vinovăţiei. Acesta este un
simplu gând, iar gâdurile pot fi schimbate. (Louise L. Hay)
Nenorocirea dă pe faţă caracterul, iar fericirea îl ascunde. (Horaţiu)
Nepăsarea faţă de cei din jurul nostru nu ne poate ajuta la nimic. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Neştiinţa dă naştere întunericului, iar din pricina întunericului cădem în păcate pentru că ne este slăbită vederea
faţă de adevăr. Cunoştinţa este deci luminare; ea alungă neştiinţa şi ne dă puterea de a vedea bine.
(Cuviosul Clement Alexandrinul)
Nici cele cuvenite lui Dumnezeu nu trebuie să le nesocotim pentru cele omeneşti şi nu este necesar să fim
nepăsători nici faţă de cele omeneşti pentru Dumnezeu. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
Nu avem nevoie de minuni în viaţa noastră pentru a ne mântui. Credinţa ţine loc de minuni şi chiar face câte
odată să se întâmple minuni fără să ne dăm seama. Origen susţinea acest lucru spunând că mereu se deschid ochii celor orbi duhovniceşte şi urechile oamenilor surzi faţă de virtute.
Nu există trădare mai mare decât trădarea faţă de tine însuţi. (William Shakespeare)
Nu raţiunea revoltată faţă de Dumnezeu, ci raţiunea rugătoare, raţiunea smerită, singura care poate construi
comuniunea sinceră şi smerită, din iubire între oameni. (Sfântul Cuviosul Paisie de la Neamţ)
Nu te împiedica a împlini făgăduinţa în vreme bună, şi nu aştepta până la moarte ca să faci ce ai făgăduit. Mai
înainte de a făgădui, pregăteşte-te, şi nu fi ca omul care ispiteşte pe Domnul. Adu-ţi aminte de mânia cea
din ziua sfârşitului şi de vremea răsplătirii, când va întoarce Dumnezeu faţa. (Ecclesiastul 18.22-24)
Nu-i forţă să reziste în faţa iscusinţei. (Phaedrus)
O mică doză regulată de lumesc poate acţiona asemenea unui vaccin care să ducă în cele din urmă la imunitate
faţă de atracţiile lumeşti. (Părintele Serafim Rose)
O, iartă-mi Doamne atâtea rugăciuni / Prin care-ţi cer doar pâine şi pază şi minuni, / Căci am făcut adesea
din Tine robul meu / Nu eu ascult de Tine, ci Tu, de ce spun eu, / În loc să vreau eu, Doamne, să fie voia Ta / Îţi cer într-una să faci Tu, voia mea, / Îţi cer s-alungi necazul, să nu-mi trimiţi ce vrei / Şi să-mi slujeşti în toate, să-mi dai fără să-mi iei, / Gândindu-mă că dacă îţi cânt şi Te slăvesc / Am drept să-ţi cer într-una să faci tot ce doresc. / O, iartă-mi felu-acesta nebun de-a mă ruga / Şi-nvaţă-mă ca altfel să stau
în faţa Ta, / Nu tot cerându-ţi Ţie să fii Tu robul meu, / Ci Tu, cerându-mi mie, iar robul să fiu eu; /
Să înţeleg că felul cel mai bun de-a mă ruga / E să doresc în toate să fie voia Ta.
(Rugăciunea părintelui Arsenie Boca)
Oamenii sunt ca Luna: nu-şi arată decât o faţă. (Arthur Schopenhauer)
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Omeneşte vorbesc, pentru slăbiciunea trupului vostru. - Căci precum aţi făcut mădularele voastre roabe
necurăţiei şi fărădelegii, spre fărădelege, tot aşa faceţi acum mădularele voastre roabe dreptăţii, spre
sfinţire. Căci atunci, când eraţi robi ai păcatului, eraţi liberi faţă de dreptate. (Romani 6.19, 20)
Omul vanitos este laş în faţa judecăţii oamenilor şi arogant în faţa judecăţii lui Dumnezeu.
(Sfântul Ioan Scărarul)
Pentru ce întorci faţa Ta? Uiţi de sărăcia noastră şi de necazul nostru? (Psalmi 43.26)
Pesimismul nu este o viziune asupra lumii, ci ocuparea unei poziţii strategice în faţa imprevizibilului.
(Gabriel Liiceanu)
Preadesfrânaţilor! Nu ştiţi, oare, că prietenia lumii este duşmănie faţă de Dumnezeu? Cine deci va voi să fie
prieten cu lumea se face vrăjmaş lui Dumnezeu. (Iacob 4.4)
Prietenul adevărat se luptă cu duşmanul şi pune mâna pe scut în faţa potrivnicului. Să nu uiţi pe prietenul
tău, când este în război şi să nu-l uiţi întru averile tale. (Ecclesiasticul 37.5, 6)
Primii creştini au înţeles că, pentru a deveni Templu al Duhului Sfânt, trebuie să se înalţe la Cer, acolo unde S-a
înălţat şi Hristos. Ei au mai înţeles că această înălţare este condiţia însăşi a misiunii lor în lume, a slujirii de către ei a lumii. Pentru că acolo – în cer – ei erau cufundaţi în viaţa cea nouă a Împărăţiei; şi atunci când, după
această <<Liturghie a înălţării >>, ei se reîntorceau în lume, feţele lor reflectau lumina, << bucuria şi pacea>> acelei Împărăţii, şi erau cu adevărat martori ai ei. (Teologul Alexander Schmemann)
Prostul are un mare avantaj faţă de deştept. Este întotdeauna mulţumit de el însuşi. (Napoleon Bonaparte)
Pune faţă în faţă aceste două: postul, care apropie de Dumnezeu, şi desfătarea, care îndepărtează
de mântuire. (Sfântul Vasile cel Mare)
Răbdaţi spre înţelepţire, Dumnezeu se poartă cu voi ca faţă de fii. Căci care este fiul pe care tatăl său nu-l
pedepseşte? (Evrei 12.7)
Rugăciunea celui necăjit nu o lepăda şi nu-ţi întoarce faţa ta de la cel sărac. (Psalmi 4.4)
Să-I slujim în sfinţenie şi în dreptate, înaintea feţei Sale, în toate zilele vieţii noastre. (Luca 1.75)
Schimbarea la faţă 1.3
Sileşte-te să te arăţi încercat, înaintea lui Dumnezeu lucrător cu faţa curată, drept învăţând cuvântul
adevărului. (II Timotei 2.15)
Sufletele înţelepte se pleacă chiar şi faţa dreptei socoteli a vrăjmaşului. (Dimitrie Cantemir)
Şi dându-i-se voie, Pavel, stând în picioare pe trepte, a făcut poporului semn cu mâna. Şi făcându-se mare tăcere, a vorbit în limba evreiască, zicând: Bărbaţi fraţi şi părinţi, ascultaţi acum, apărarea mea faţă de voi!
(Faptele Apostolilor 21.40, 22.1)
Şi din îndemnul Duhului a venit la templu; şi când părinţii au adus înăuntru pe Pruncul Iisus, ca să facă pentru
El după obiceiul Legii, el L-a primit în braţele sale şi a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis: Acum slobozeşte pe robul Tău, după cuvântul Tău, în pace, că ochii mei văzură mântuirea Ta, pe care ai gătit-o
înaintea feţei tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău Israel.
(Luca 2.27-32)
Şi era, în cetatea aceea, o văduvă, care venea la el, zicând: Fă-mi dreptate faţă de potrivnicul meu.
(Luca 18.3)
Şi mergând puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ, rugându-Se şi zicând: Părintele Meu, de este cu putinţă, treacă de la Mine paharul acesta! Însă nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voieşti. (Matei 26.39)
Şi nu fiţi părtaşi la faptele cele fără roadă ale întunericului, ci mai degrabă, osândiţi-le pe faţă. Căci cele ce se
fac întru ascuns de ei, ruşine este a le şi grăi. Iar tot ce este pe faţă, se descoperă prin lumină, căci tot
ceea ce este descoperit, lumină este. Pentru aceea zice: "Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală din
morţi şi te va lumina Hristos". (Efeseni 5.11-14)
Şi S-a schimbat la faţă, înaintea lor, şi a strălucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca
lumina. (Matei 17.2)
Şi zicând El acestea, unul din slujitorii, care era de faţă, I-a dat lui Iisus o palmă, zicând: Aşa răspunzi Tu
arhiereului? Iisus i-a răspuns: Dacă am vorbit rău, dovedeşte ce este rău, iar dacă am vorbit bine,
de ce Mă baţi? (Ioan 18.22, 23)
Tendinţa scolastică de abordare şi analiză a slujbelor bisericeşti experiată de teologii zilelor noastre şi lipsa
de trăire din timpul Sfintei Liturghii a credincioşlor constituie probleme grave cu care ne confruntăm
în momentul de faţă şi care necesită un răspuns adecvat. (Teologul Alexander Schmemann)
Tinereţea e fericită tocmai pentru că are în faţa ei viitorul. (Nikolai Gogol)
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Toată munca mea misionară este răspunsul la o poruncă dumnezeiască şi că aversiunea mea faţă de
pelaghiari se întemeiază pe adevărul teologic, potrivit căruia harul divin este necesar pentru
mântuirea şi desăvârşirea omului. (Sfântul Patriciu, patronul Irlandei)
Toate minţile lumii sunt neputincioase în faţa oricărei prostii care este la modă. (Jean de La Fontaine)
Toleraţa nu implică lipsa de dedicare a cuiva faţă de convingerile sale. Mai curând, condamnă opresiunea şi
persecutarea altora. (John F. Kennedy)
Tot ce se întâmplă în lume nu vine de la Dumnezeu, dar nici nu se întâmplă fără ştirea Lui. Căci Dumnezeu nu
numai că nu împiedică puterile vrăjmaşe şi potrivnice în planurile lor, ci chiar le îngăduie în anumite
timpuri, faţă de anumite persoane. (Origen, despre Sfântul şi Dreptul Iov)
Un alt criteriu al spiritualităţii autentice este înţeleapta raportare a omului la cruce. E vorba desigur de crucea
ca atitudine existenţială în faţa necazului şi a suferinţei. Viaţa spirituală include înţelegerea spirituală a crucii,
care inevitabil e întâlnită în viaţă. Să ai un raport echilibrat cu crucea e într-adevăr o artă spirituală. Înseamnă să nu o cauţi, să nu te lauzi cu ea, să nu te pedepseşti prin cruce, să nu faci pe eroul ajutâdu-i cu orice
preţ pe ceilalţi să şi-o poarte pe a lor. …. (Teologul catolic Marko Rupnik, vezi Crucea/)
Un duhovnic adevărat nu merge niciodată în faţa ucenicilor săi, ci în spatele lor. (Stareţul Emilian de la
mânăstirea athonită Simonospetra)
Un om făţarnic are două feţe şi niciun obraz. (Nicolae Iorga)
Un om senin în faţa morţii este un om care are conştiinţa lui Dumnezeu. 11.9
Un slujitor al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând faţă cu toţi, destoinic să dea învăţătură, îngăduitor,
certând cu blândeţe pe cei ce stau împotrivă, ca doar le va da Dumnezeu pocăinţă spre cunoaşterea adevărului, şi ei să scape din cursa diavolului, de care sunt prinşi, pentru a-i face voia. (II Timotei 2.24-26)
Vântul de la miazănoapte aduce ploaie şi limba clevetitoare aduce o faţă mâhnită. (Solomon 25.23)
Vedeţi să nu dispreţuiţi pe vreunul din aceştia mici, că zic vouă: Că îngerii lor, în ceruri, pururea văd faţa
Tatălui Meu, Care este în ceruri. (Matei 18.10)
Făclia/ Acela (Ioan) era făclia care arde şi luminează, şi voi aţi voit să vă veseliţi o clipă în lumina lui. Iar Eu am mărturie mai mare decât a lui Ioan; căci lucrurile pe care Mi le-a dat Tatăl ca să le săvârşesc, lucrurile acestea
pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis. (Ioan 5.35, 36)
Acolo voi face să răsară puterea lui David, gătit-am făclie unsului Meu. Pe vrăjmaşii lui îi voi îmbrăca cu
ruşine, iar pe dânsul va înflori sfinţenia Mea". (Psalmi 131.17, 18)
Adevărul este o torţă, dar una uriaşă, de aceea ne strecurăm cu toţii clipind, temându-ne să nu ne pârjolească. (Johann Wolfgang von Goethe)
Apoi Samson s-a dus şi a prins trei sute de vulpi, a luat făclii, a legat câte două vulpi de coadă şi intre ele
câte o făclie; după aceea a aprins făcliile şi a dat drumul vulpilor prin grânele Filistenilor şi a aprins şi
clăile şi grâul nesecerat, viile şi livezile de măslini. Şi ziceau Filistenii: "Cine oare a făcut aceasta?" Şi li
s-a spus: "Samson, ginerele Timneanului, căci acesta i-a luat femeia şi a dat-o după un prieten al lui".
Atunci Filistenii s-au dus şi au ars-o cu foc şi pe ea şi casa tatălui ei. (Judecători 15.4-6)
Educaţia este îmblânzirea unei flăcări, nu umplerea unui vas. (Socrate)
Că Tu vei aprinde făclia mea, Doamne; Dumnezeul meu, vei lumina întunericul meu. (Psalmi 17.31)
Conştiinţa este o făclie care luminează inima şi un judecător neadormit pe care omul îl poartă cu el. (Eschil)
Dreapta-socoteală este făclie în întuneric şi luminarea celor cu vederea slabă. (Sfântul Ioan Scărarul)
Făclie picioarelor mele este legea Ta şi lumină cărărilor mele. (Psalmi 118.105)
Iar Iuda vânzătorul cunoştea acest loc, pentru că adesea Iisus şi ucenicii Săi se adunau acolo. Deci Iuda,
luând oaste şi slujitori, de la arhierei şi farisei, a venit acolo cu felinare şi cu făclii şi cu arme.
(Ioan 18.2, 3)
Îl tutuieşti pe diavol şi te temi de-o flacără? (Goethe)
Mânia care lucrează într-un suflet fără discernământ, e asemenea unei flăcări, care sub suflarea unui vânt
puternic arde şi nimiceşte ogorul inimii. (Sfântul Ioan Scărarul)
Ochiul priveşte cele văzute, iar mintea înţelege cele nevăzute. Căci mintea care iubeşte pe Dumnezeu este făclie care luminează sufletul. Cel ce are minte iubitoare de Dumnezeu şi-a luminat mintea sa şi vede pe
Dumnezeu prin mintea sa. (Sfântul Antonie cel Mare)
Să-i mulţumeşti făcliei pentru lumina sa, dar nici pe cel din umbră ce-o ţine nu-l uita. (Rabindranath Tagore)
Şi s-a sculat proorocul Ilie ca focul şi cuvântul lui ca făclia ardea. El a adus peste ei foamete şi cu râvna sa
i-a împuţinat. Cu cuvântul Domnului a oprit cerul şi de trei ori a pogorât foc. Cât te-ai mărit, Ilie, întru
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minunile tale! Şi cine este asemenea ţie, ca să se laude? (Ecclesiasticul 48.1-4)
Voi sunteţi lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprind făclie şi o
pun sub obroc, ci în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. (Matei 5.14, 15)
Făgăduinţa/ Când vezi vreun gând că-ţi făgăduieşte slava omenească, să ştii sigur că-ţi pregăteşte ruşine.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Credinţa este deci o vedere dincolo de vederea fizică, este o vedere a unei realităţi nevăzute, dar promise, făgăduite. Prin credinţă, proorocii au văzut mai dinainte şi au binevestit taina întrupării Fiului lui
Dumnezeu. Prin credinţă, ei au prevăzut şi prezis coborârea din slava cerească a Fiului lui Dumnezeu, care devine Fiul Omului prin întruparea Lui smerită din fecioară, răstignirea, moartea, învierea
şi înălţarea Lui la ceruri. Aici poate fi citat proorocul Isaia care a prevestit cu aproape 800 de ani
înainte că “Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel.”
(Patriarhul Daniel, Isaia 7.14)
Fericit este bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se va lua cununa vieţii, pe care a făgăduit-o
Dumnezeu celor ce Îl iubesc pe El. Nimeni să nu zică, atunci când este ispitit: De la Dumnezeu sunt
ispitit, pentru că Dumnezeu nu este ispitit de rele şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este tras şi momit de însăşi pofta sa. Apoi pofta, zămislind, naşte păcat, iar păcatul, odată
săvârşit, aduce moarte. (Iacob 1.12-15)
Frumosul nu-i decât făgăduinţa fericirii. (Baudelaire)
Iar Iuda Iscarioteanul, unul din cei doisprezece, s-a dus la arhierei ca să li-L dea pe Iisus. Şi, auzind ei,
s-au bucurat şi au făgăduit să-i dea bani. Şi el căuta cum să-L dea lor, la timp potrivit.
(Marcu 14.10, 11)
Iar prăznuind Irod ziua lui de naştere, fiica Irodiadei a jucat în mijloc şi i-a plăcut lui Irod. De aceea, cu
jurământ i-a făgăduit să-i dea orice va cere. Iar ea, îndemnată fiind de mama sa, a zis: Dă-mi,
aici pe tipsie, capul lui Ioan Botezătorul. (Matei 14.6-8)
Jertfeşte lui Dumnezeu jertfă de laudă şi împlineşte Celui Preaînalt făgăduinţele tale. (Psalmi 49.15)
Mai bine să nu făgăduieşti decât să nu împlineşti ce ai făgăduit. (Ecclesiastul 5.4)
Nu te împiedica a împlini făgăduinţa în vreme bună, şi nu aştepta până la moarte ca să faci ce ai făgăduit. Mai înainte de a făgădui, pregăteşte-te, şi nu fi ca omul care ispiteşte pe Domnul. Adu-ţi
aminte de mânia cea din ziua sfârşitului şi de vremea răsplătirii, când va întoarce Dumnezeu faţa.
(Ecclesiastul 18.22-24)
O cursă este pentru om să afierosească Domnului ceva în grabă şi după ce a făgăduit să-i pară rău.
(Solomon 20.25)
Şi am făgăduit acolo post din partea tinerilor, înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cerând de la El
bună călătorie şi nouă şi celor împreună cu noi, fiii noştri, şi dobitoacele. (III Ezdra 8.52)
Şi nu i-a dat moştenire în ea nici o palmă de pământ, ci i-a făgăduit că i-o va da lui spre stăpânire şi
urmaşilor lui după el, neavând el copil. (Faptele Apostolilor 7.5)
Viaţa mea am spus-o Ţie; pune lacrimile mele înaintea Ta, după făgăduinţa Ta. (Psalmi 55.8)
Vom putea goni din noi patima ucigătoare numai dacă, susţinuţi de speranţa celor viitoare şi de contemplarea fericirii făgăduite, vom păstra mintea noastră stăpânită de o necontenită meditaţie spirituală.
(Sfântul Ioan Casian)
Făptura/ A iubi pe duşmani nu înseamnă a iubi răul, nici necredinţa sau desfrânarea sau hoţia, ci înseamnă a iubi pe
hoţ, pe necredincios, pe desfrânat nu pentru că păcătuiesc, că prin asta întinează numele de om, ci
pentru că sunt oameni şi făpturi ale lui Dumnezeu. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Aceste roţi, după înfăţişarea lor, parcă erau de crisolit, iar după făptură toate aveau aceeaşi înfăţişare. Şi
după alcătuirea şi după făptura lor ele parcă erau vârâte una în alta. Ele înaintau în toate cele patru părţi,
şi în timpul mersului nu se întorceau. Obezile lor formau un cerc larg şi de o înălţime înfricoşătoare şi aceste obezi la toate patru erau pline de ochi de jur împrejur. Când mergeau fiarele, mergeau şi roţile de lângă
ele, şi când se ridicau fiarele de la pământ, se ridicau şi roţile. Ele mergeau încotro le da duhul să meargă
şi roţile se ridicau împreună, căci duh de viaţă era şi în roţi. (Iezechiel 1.16-20)
Ce este omul ca să se creadă curat, şi cel născut din femeie, ca să se creadă neprihănit? Dacă Dumnezeu
nu are încredere în sfinţii Săi şi dacă cerurile nu sunt destul de curate înaintea ochilor Săi, cu atât mai
puţin o făptură urâcioasă şi stricată cum este omul cel ce bea nedreptatea ca apa. (Iov 15.14-16)
Dar întunericul nu este întuneric la Tine şi noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, aşa este şi lu-
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mina ei. Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele maicii mele. Te voi lăuda,
că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrurile Tale şi sufletul meu le cunoaşte foarte.
(Psalmi 138.12-14)
Fii stăpân pe pasiunile tale ca ele să nu ajungă stăpâne pe făptura ta. (Epictet)
Oare nu i-a făcut El ca să fie o singură făptură cu trup şi suflet? Şi această făptură întrunită ce năzuieşte
ea? Urmaşi de la Dumnezeu! Păstraţi-vă deci viaţa voastră; iar tu nu fi viclean eu femeia tinereţilor tale.
Căci Eu urăsc alungarea femeii", zice Domnul Dumnezeul lui Israel, "şi ca cineva să întindă nedreptatea
pe veşmântul său", zice Domnul Savaot. "Deci aveţi respect pentru viaţa voastră, şi nu mai săvârşiţi
această viclenie! (Maleahi 2.15, 16)
Omul este o făptură care a primit poruncă să devină Dumnezeu. (Sfântul Grigorie de Nazianz)
Omul nu se gândeşte la celălalt, nu iese din sine şi se învârte mereu împrejurul său. Iar atunci când se învârte
împrejurul său se are drept centru pe sine, nu-L are pe Hristos. Este în afară de axul care este Hristos.
Ca să ajungă să se gândească la celălalt trebuie mai întâi ca mintea lui să fie la Hristos. Atunci se gândeşte şi la aproapele şi după aceea se gândeşte şi la animale şi la toată făptura. (Părintele Tudor Peiu)
Rugaţi-vă, dar, ca să nu fie fuga voastră iarna. Căci în zilele acelea va fi necaz cum nu a mai fost până acum,
de la începutul făpturii, pe care a zidit-o Dumnezeu, şi nici nu va mai fi. (Marcu 13.18,19)
Satana este una din făpturile îndurerate ale creaţiei. 9.11
Sărmana făptură omenească! E capabilă de toate relele, dar în ea se găseşte şi comoara binelui.
(Mihail Sadoveanu)
Simţămintele generoase fac din om o făptură sublimă. (Honoré de Balzac)
Şi le-a zis: Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura. Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi. (Marcu 16.15, 16)
Trupul se află între stricăciune şi nestricăciune, dar el nu este nici stricăciune, nici nestricăciune. Atunci când
a fost dominat prin intermediul plăcerilor de stricăciune, el, care era făptura nestricăciunii, a înclinat către ţărâna pământului. Ca urmare a fost dat morţii de către Dumnezeu pentru a fi cuminţit, dar n-a fost
părăsit, nici lăsat pradă stricăciunii. (Metodiu de Olimp, un scriitor bisericesc din secolul al treilea)
Ţie să-ţi slujească întreaga făptură, pentru că Tu ai zis şi toate s-au făcut. Trimis-ai Duhul Tău şi totul a
fost zidit şi nimeni nu poate să stea împotriva poruncii Tale! (Baruh 16.14)
Voi spune către Domnul: Nu mă osândi; lămureşte-mă, să ştiu pentru ce Te cerţi cu mine. Care e folosul
Tău, când eşti aprig şi dispreţuieşti făptura mâinilor Tale şi eşti surâzător la sfatul celor răi? Ai Tu
ochi materiali şi vezi lucrurile precum le vede omul? (Iov 10.2-4)
Fără ajutor haric, nu poţi birui nici măcar o patimă. 7.13
Fără credinţă nu există virtute, nu există viaţă spirituală. 7.15
Fără de filosofie şi fără de raţiunea cea dreaptă, nimeni nu poate dobândi înţelepciunea.
(Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful)
Fără deviaţii de la “normal”, progresul nu ar fi posibil. (Frank Zappa)
Fără Dumnezeu nu există scop, valoare sau sens în lume. (Jean-Paul Sartre)
Fără Dumnezeu, omul rămâne un biet animal raţional şi vorbitor, care vine de nicăieri şi merge spre nicăieri.
(Petre Ţuţea)
Fără har nu se poate face nimic. (Sfântul Simeon Noul Teolog)
Fără har, omul este numai pământ şi păcat. (Cuviosul Siluan Athonitul)
Fără Hristos am fost ca un peşte pe uscat, cu El sunt într-un ocean de dragoste. (Sadhu Sundar Singh)
Fără Histos nu-i posibil a-L cunoaşte pe Dumnezeu. [Sfântul Irineu de Lugdunum (Lyon), ucenicul Sfântului Sfinţit
Mucenic Policarp al Smirnei]
Fără ispite nu există luptă, fără luptă nu există biruinţă, fără biruinţă nu există răsplată. (Fericitul Teofilact)
Fără îndoială la ziua Judecăţii nu vom fi întrebaţi ce-am citit, ci ce-am făcut; nici dacă vom vorbi cu dibăcie, ci dacă
am trăit cum se cuvine. (Părintele Arsenie Boca)
Fără legătura cu Hristos nu există mântuire. 10.19
Fără milostenie nu poţi intra în împărăţia cerurulor. 6.7
Fără minciună se împlineşte legea şi înţelepciunea este desăvârşită în sinceritate. (Ecclesiasticul 34.8)
Fără o trăire adecvată, este imposibil ca noi să rodim în afara Sfintei Liturghii. (Teologul Alexander Schmemann)
Fără să te abaţi de la reguli, progresul nu este posibil. (Frank Vincent Zappa)
Fără smerenie, adevărul e orb. (Ilie Ecdicul)
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Fără suflet nu există viaţă. (Sfântul Maxim Mărurisitorul)
Fără toleranţă, lumea noastră se transformă într-un iad. (Friedrich Durrenmatt)
Fără vedenie de prooroc poporul e fără stăpân, dar fericit este cel care păzeşte legea! (Solomon 29.18)
Fără voinţa omului, Dumnezeu nu face nimic, din respect faţă de liberul arbitru. (Sfântul Macarie Egipteanul)
Fără/ A petrece (a cheltui) timpul are conotaţia unei finalităţi, este fără întoarcere. (Herbert Harris)
A te ruga – adesea – înseamnă a-I grăi lui Dumnezeu despre starea noastră dezastruoasă: neputinţă, mâhnire,
îndoială, frică, tristeţe, deznădejde – într-un cuvânt, despre tot ceea ce ţine de conditiile existenţei noastre. Să ne exprimăm fără a căuta expresii elegante sau chiar o succesiune logică. Adesea acest mod de
a ne adresa lui Dumnezeu este începutul rugăciunii – conversaţie.
(Din cartea “Despre rugăciune”, pagina 8, a Arhimandritului Sofronie Saharov)
A trăi fără Dumnezeu, nu este altceva decât o moarte mult mai reală decât cea biologică. 7.7
Această prigoană porneşte în fiecare om din sufletul lui, când sufletul îi este stricat de pofte fără de Dumnezeu, de tot felul de plăceri, de nădejdi deşarte, de visuri pline de stricăciune. … (vezi Prigoana/)
Acţiunea fără cunoaştere este inutilă, iar cunoaşterea fără acţiune este zadarnică. (Abu Bakr)
Adevărata nebunie nu poate fi atinsă fără inteligenţă. (Henrik Tikkanen)
Adevărul este aerul fără de care nu se poate respira. (Ivan Turgheniev)
Artistul nu este nimic fără dar, dar darul nu este nimic fără muncă. (Emile Zola)
Atenţia umanităţii trebuie să treacă de la maşini şi lumea fizică la corpul şi spiritul omenesc, la acele procese
fiziologice şi spirituale, fără de care Universul lui Newton şi Einstein nu ar exista. (Alexis Carrel, medic
chirurg şi biolog francez)
Ba, ceea ce ar fi şi mai grav, însăşi crearea omului şi înzestrarea lui cu toate darurile s-ar dovedi fără de nici
un rost. Însă, fiindcă nici toate aceste lucrări ale lui Dumnezeu şi nici toate aceste daruri care provin de la
El nu pot fi socotite zadarnice şi fără rost, atunci în chip necesar trebuie legată de dăinuirea veşnică a sufletului şi prelungirea vieţii trupeşti, precum şi corolarul ei firesc, învierea.
(Atenagora Atenianul, filosof creştin din secolul al doilea)
Biserica este singurul loc unde cineva îmi vorbeşte fără să fiu nevoit să-i răspund. (Charles de Gaulle)
Biserica Ortodoxă este maica spirituală a neamului românesc, care a născut unitatea limbii şi unitatea etnică a
poporului, fiind păstrătoarea elementului latin, care a stabilit şi a unificat limba noastră într-un mod atât
de admirabil, încât suntem singurul popor fără dialecte propriu-zise. (Mihai Eminescu)
Buzele celor fără minte vorbesc mereu de alţii; iar cuvintele celor înţelepţi se vor cumpăni.
(Ecclesiasticul 21.27)
Caracterul fără înţelepciune poate mult, dar înteligenţa fără caracter nu valorează nimic. (Cicero)
Că ne-am sfârşit de urgia Ta şi de mânia Ta ne-am tulburat. Pus-ai fărădelegile noastre înaintea Ta, greşelile
noastre ascunse, la lumina feţei Tale. Că toate zilele noastre s-au împuţinat şi în mânia Ta ne-am stins.
(Psalmi 89.7-9)
Căci judecata este fără milă pentru cel care n-a făcut milă. Şi mila biruieşte în faţa judecăţii. (Iacob 2.13)
Când cel batjocoritor e pedepsit, cel fără minte se înţelepţeşte şi când cel înţelept este dojenit, el câştigă în
ştiinţă. (Solomon 21.11)
Când te afli în mijlocul proştilor, cruţă-ţi vremea; iar cu cei înţelepţi zăboveşte fără teamă.
(Ecclesiasticul 27.12)
Ce ne-am face fără ispite? (Sfinţii Părinţi)
Cea mai înaltă dovadă de virtute este să ai putere nelimitată, fără să abuzezi de ea. (Thomas Babington
Macaulay)
Cea mai înaltă treaptă a inteligenţei omeneşti este capacitatea de a observa fără să judeci.
(Krishnamurti, filosof indian)
Ceea ce eşti tu este şi lumea. Şi fără ca tu să te schimbi, nu poate exista nicio schimbare a lumii.
(Krishnamurti, filosof indian)
Cei fără răutate şi cei drepţi s-au lipit de mine, că Te-am aşteptat, Doamne. (Psalmi 24.22)
Cei înţelepţi ascund ştiinţa, iar gura celui fără de socotinţă este o nenorocire apropiată. (Solomon 10.14)
Cel ce umblă fără prihană şi face dreptate, cel ce are adevărul în inima sa, cel ce n-a viclenit cu limba, nici n-a
făcut rău împotriva vecinului său şi ocară n-a rostit împotriva aproapelui său. (Psalmi 14.2, 3)
Cel mai mare test de curaj de pe pământ este să suporţi înfrângerea fără să te descurajezi. (Robert G.
Ingersoll)
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Ci iubiţi pe vrăjmaşii voştri şi faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi nimic în schimb, şi răsplata
voastră va fi multă şi veţi fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei nemulţumitori şi răi. (Luca 6.35)
Cine din voi este fără de păcat, să arunce primul cu piatra. 11.7
Cine rabdă necazurile fără să se revolte, primeşte răsplata lui Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)
Cele ce ţi se întâmplă să le primeşti ca bune, ştiind că nimic nu se face fără Dumnezeu.
(Din “Învăţăturile celor 12 Apostoli”)
Conceptul fără intuiţie e gol, intuiţia fără concept e oarbă. (Immanuel Kant)
Copilul învaţă fără strădanie prin simpla imitaţie, ca şi cum ar primi învăţătura prin porii pielei. (Samuel Smiles)
Creativitatea este un drog fără de care nu se poate trăi. (Cecil B. DeMille)
Cu neputinţă este să împlinim poruncile lui Dumnezeu, fără de răbdare şi fără rugăciune.
(Sfântul Ioan Damaschin)
Cu norocul de partea ta, te poţi descurca şi fáră minte. (Giordano Bruno)
Cultura merită riscuri, riscuri enorme. Fără cultură suntem cu toţii doar bestii totalitariste. (Norman Mailer)
Cumplit lucru e beţia. E în stare să adoarmă simţurile, să întunece mintea. Face mort şi fără de putere pe omul
înzestrat cu raţiune, omul care a primit stăpânirea peste toate, îl doboară la pământ legându-l cu
lanţuri de nedezlegat. … (Sfântul Ioan Gură de Aur, vezi Beţia/ )
Cunoaşterea lui Dumnezeu, fără rugăciune, nu este posibilă. 9.24
Dacă găseşti un drum fără obstacole, probabil că drumul acela nu duce nicăieri. (John F. Kennedy)
Dacă maurii au civilizat Spania după ce au cucerit-o, mongolii au cucerit Rusia fără să-i aducă algebra.
(Puşkin)
Dacă ne gândim că toate sunt rânduite cu socoteală şi cu înţelepciune, mai trebuie să avem credinţa
că nimic din tot ce se întâmplă nu are loc fără un motiv întemeiat şi fără înţelepciunea legată
de Dumnezeu. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Dacă orice credinţă mântuieşte, atunci jertfa lui Hristos este fără rost. Dacă orice interpretare a Bibliei este corectă, atunci toată istoria Bisericii este o absurditate. (Părintele Constantin Necula)
Dacă trăieşti fără disciplină, mori fără demnitate. (Herbert Harris)
De fapt, putem considera geometria cea mai veche ramură a fizicii … Fără ea n-aş fi putut formula teoria relativităţii. (Albert Einstein)
Diavolul, după ce secole de-a rândul s-a luptat să scoată Biserica din lume, fără să reuşească, acum se luptă
să bage duhul lumii în Biserică. (Părintele Porfirie)
Divinitatea nu glumeşte! Universul nu a fost creat în glumă, ci cu mare seriozitate de către o Putere care este
fără măsură de tainică, sfântă şi primitoare. (Annie Dillard)
Dragostea nu poate fi manifestată în exterior fără fapte, aşa cum focul nu poate fi întreţinut fără combustibil.
(Ellen G. White)
După ce au răstignit pe Iisus, ostaşii au luat hainele Lui şi le-au făcut patru părţi, fiecărui ostaş câte o parte, şi
cămaşa. Dar cămaşa era fără cusătură, de sus ţesută în întregime. Deci au zis unii către alţii: Să n-o
sfâşiem, ci să aruncăm sorţii pentru ea, a cui să fie; ca să se împlinească Scriptura care zice: "Împărţitau hainele Mele loruşi, şi pentru cămaşa Mea au aruncat sorţii". Aşadar ostaşii acestea au făcut.
(Ioan 19.23, 24)
După cum amintirea focului nu-ţi încălzeşte trupul, tot astfel credinţa fără dragoste nu-ţi va încălzi sufletul.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Este imposibil să guvernezi lumea fără Dumnezeu şi fără Biblie. (George Washington)
Există poezie fără filosofie, dar nu există filosofie fără poezie. (Tudor Vianu)
Frica de Dumnezeu duce la viaţă şi ne îndestulăm fără să fim loviţi de nenorocire. (Solomon 19.23)
Frica de Dumnezeu este începutul înţelepciunii; cei fără minte dispreţuiesc înţelepciunea şi stăpânirea de sine.
(Solomon 1.7)
Iar de va veni Timotei, vedeţi să fie fără teamă la voi, căci lucrează ca şi mine lucrul Domnului. Nimeni deci
să nu-l dispreţuiască; ci să-l petreceţi cu pace, ca să vină la mine; că îl aştept cu fraţii.
(II Timotei 16.10, 11)
Ignoranţa este noaptea minţii, dar o noapte fără lună şi stele. (Confucius)
Inel de aur în râtul porcului, aşa este femeia frumoasă şi fără minte. (Solomon 11.22)
Inteligenţa fără ambiţie este ca o pasăre fără aripi. (Salvador Dali)
Iubirea tuturor oamenilor, în aceeaşi măsură, fără nicio deosebire. 12.3

572/782
Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru handicapurile mele, căci prin ele am ajuns la mine însămi, la El, şi am putut
să dau la iveală opera mea. [Scriitoarea americană Helen Keller (1880-1968). Când avea 19 luni, a rămas fără auz şi văz, în urma unei boli, pierzându-şi apoi şi capacitatea de a vorbi. Cinci ani mai târziu şi-a
început educaţia cu Anne Sullivan, care a învăţat-o numele obiectelor prin apăsarea în palmă a alfabetului
surdo-muţilor. În cele din urmă, Keller a învăţat să citească şi să scrie în alfabetul Braille.
A scris mai multe cărţi, printre care şi Povestea vieţii mele.]
Împărăţia lui Dumnezeu a devenit astăzi o necesitate ştiinţifică. Altfel, fără împărăţia lui Dumnezeu ne scufundăm în nihilism. (Gânditorul francez René Girard)
În aşa fel că lanţurile mele, pentru Hristos, au ajuns cunoscute în tot pretoriul şi tuturor celorlalţi; şi cei mai mulţi
dintre fraţii întru Domnul, îmbărbătaţi prin lanţurile mele, au mai multă îndrăzneală să propovăduiască
fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. (Filipeni 1.13, 14)
În ochii celor fără de minte, drepţii sunt morţi cu desăvârşire şi ieşirea lor din lume li se pare mare nenorocire.
(Cartea înţelepciunii lui Solomon 3.2)
În popor se spune că nu există om care să nu aibă duşman. Pentru că dacă n-am avea duşmani, înseamnă că
în noi n-ar străluci darurile lui Dumnezeu. Se spune în popor foarte simplu: În pomul fără de roade
nu se aruncă cu pietre. (Episcopul vicar patriarhal Ambrozie Sinaitul)
În veacurile fără de sfârşit, noi ne vom odihni în Dumnezeu şi Dumnezeu se va odihni în noi.
(Sfântul Macarie Egipteanul)
Îngerii nu au nevoie de limbă şi de auz, ci îşi transmit unii altora propriile lor gândiri şi hotărâri, fără să rostească nici măcar un cuvânt. (Sfântul Ioan Damaschin)
Înţelepciune fără carte şi fapte, nu se poate, / Înţelepciune fără credinţă, nu e cu putinţă. (Valeria Mahok)
Învăţându-l pe altul îl faci mai bogat, fără ca tu să devii mai sărac. (Proverb indian)
Judecăţile Tale sunt mari şi anevoie de lămurit, de aceea cugetele fără învăţătură sunt în rătăcire.
(Cartea înţelepciunii lui Solomon 17.1)
La oameni adevărul să-l spui fără sfială. (Grigore Alexandrescu)
La tot lucrul desăvârşit am văzut sfârşit, dar porunca Ta este fără de sfârşit. (Psalmi 118.96)
Literatura nu există fără virtute. Pentru că literatura îşi are rădăcinile în adevăr, iar adevărul reprezintă virtutea.
(Bankim Chandra Chattopadhyay)
Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credinţă şi fără memorie. (Regele României Mihai-I)
M-am scăpat de fărădelegi şi m-am vindecat. (Sfântul Nicolae Cabasila)
Mai lesne este a purta nisip, sare şi fier, decât a locui cu un om fără minte. (Ecclesiasticul 22.16)
Matematica este un joc care se joacă după anumite reguli simple cu semne fără înţeles pe hârtie.
(David Hilbert)
Măreţia omului este reală, atunci când el îşi cunoaşte limitele. Cel care rezistă tendinţelor de mărire, acela este
corect situat în existenţă şi stăpân pe însuşirile sale spirituale. Fericit este cel care nu se evaluează pe sine în
săvârşirea faptelor sale bune, sau cel care nu se socoteşte pe sine a fi lucrat ceva demn de laudă. Aceasta
este adevărata smerenie; orgoliul, în schimb, pretinde recunoaşterea meritelor, a reuşitelor, ca fiind proprii,
fără a le atribui ajutorului dat de Dumnezeu. “Sunt smerit, dar vreau să se ştie!”, sună un cuvânt care revendică dobândirea unei virtuţi întotdeauna discrete, niciodată atinsă, atunci când proclami că o deţii.
(Blaise Pascal)
Măsura iubirii lui Dumnezeu este să-L iubim fără măsură. (Sfântul Bernard Clairvaux)
Mânia care lucrează într-un suflet fără discernământ, e asemenea unei flăcări, care sub suflarea unui vânt puternic arde şi nimiceşte ogorul inimii. (Sfântul Ioan Scărarul)
Merit fără reuşită există, dar nu şi reuşită fără un oarecare merirt. (La Rochefoucauld)
Modestia acoperă întotdeauna meritul fără însă a-l ascunde. (Benjamin Franklin)
Munca fără rugăciune este servilism; rugăciunea fără muncă este cerşetorie. (Părintele Ilie Cleopa)
Muzica este plăcerea pe care mintea umană o simte din numărare fără să fie conştientă că numără. (Gottfried
Wilhelm von Leibniz)
Nici bunătăţile pământeşti nu se obţin fără osteneli. De ce renunţăm atunci la cele cereşti din cauza ostenelilor?
(Sfântul Nil Ascetul)
Nici vrăjmaşul nu lucrează fără voia şi îngăduinţa lui Dumnezeu, ci doar atât cât ne este de folos. 2.3
Nicio victorie nu e dată fără înfrângere şi nicio cădere nu e dată fără speranţă. (Andrei Pleşu)
Niciun lucru important nu a fost realizat fără pasiune. (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)
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Noi nu vedem cu ochii, ci cu mintea. Dacă mintea e goală, ochii privesc fără să vadă. (Ştefan Odobleja)
Nu există armonie fără existenţa contrariilor. (Heraclit)
Nu există geniu fără un dram de nebunie. (Aristotel)
Nu există jertfă fără iubire şi iubire fără jertfă. (Părintele Calistrat de la Bârnova)
Nu există mântuire, fără efortul dat pentru mântuirea celuilalt. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nu există succes fără muncă grea. (Sofocle)
Nu iubim cu adevărat decât atunci când iubim fără motive. (Anatole France)
Nu nădăjdui să capeţi cerul pe gratis, fără să trăieşti o viaţă vrednică de cer. (Mitropolitul Filaret)
Nu plânge fără motiv şi mai ales, nu plânge când ai motive. (Tudor Muşatescu)
Nu pot trăi fără lux intelectual şi sufletesc. (Petre Pandrea)
Nu poţi cârmui o lume fără Dumnezeu, poţi numai s-o astâmperi cu tunul. (Napoleon Bonaparte)
Nu poţi să dispreţuieşti ştiinţa fără să dispreţuieşti raţiunea; nu poţi dispreţui raţiunea fără a dispreţui pe om.
(Anatole France)
Nu poţi omorî timpul fără a insulta eternitatea. (Charles Baudelaire)
Nu poţi vindeca trupul, fără să vindeci sufletul. (Socrate)
Nu se înfiripă nor fără adiere de vânt şi nu se înfiripă patimă fără gând. (Sfântul Marcu Ascetul)
Nu te certa cu nimeni fără pricină, de vreme ce nu ţi-a făcut nici un rău. (Solomon 3.30)
Nu te deznădăjdui pentru că Dumnezeu este milostiv, dar nici nu fii fără grijă pentru că El este şi drept.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nu toţi oamenii pot fi Ciceroni şi Platoni, Virgili sau Homeri, dar toţi pot fi oameni buni. Prefer un om fără
cunoştinţe literare, decât cunoştinţe literare fără om. (Petrarca)
Nu zice că se poate câştiga virtute fără necazuri, căci virtutea neprobată în necazuri, nu este întărită.
(Sfântul Marcu Ascetul)
O cameră fără cărţi este ca un corp fără suflet. (Cicero)
O rugăciune făcută fără atenţie, înşirând doar cuvinte goale, e o batjocură la adresa lui Dumnezeu.
(Părintele Petroniu Tănase de la schitul Prodromul din muntele Athos)
O, atâţea drepţi fără de vină junghie spurcatul dregător pentru că ei nu se închină idolilor lui celor muţi şi fără
de suflet. (Pentru aceste cuvinte a fost ucis şi Sfântul Paramon, împreună
cu alţi 370 de creştini, în anul 250)
O, galateni fără de minte, cine v-a ademenit pe voi, să nu vă încredeţi adevărului, - pe voi, în ochii cărora a
fost zugrăvit Iisus Hristos răstignit? (Galateni 3.1)
Omul autonom, oricât ar explora el viaţa şi universul, n-are acces la adevăr fără revelaţie. (Petre Ţuţea)
Omul fără Dumnezeu este un simplu animal. (Sfinţii Părinţi)
Omul milostiv îşi face bine sufletului său, pe când cel fără milă îşi chinuieşte trupul său. (Solomon 11.17)
Orice om poate greşi, dar numai cel fără minte stăruie în greşeală. (Cicero)
Pacea este izbăvirea de patimi. Dar ea nu poate fi aflată fără lucrarea Duhului Sfânt. (Sfântul Marcu Ascetul)
Patriotismul nu este numai iubirea pământului în care te-ai născut ci, mai ales, iubirea trecutului, fără de care
nu există iubire de ţară. (Mihai Eminescu)
Păziţi-vă deci de vorbele cârtitoare şi deşarte şi feriţi limba voastră de clevetire, fiindcă vorba cea mai tainică
nu va trece fără pedeapsă şi gura mincinoasă aduce sufletului moarte. (Cartea înţelepciunii lui
Solomon 1.11)
Pe povârnişul viciului aluneci uşor şi fără să bagi de seamă; pentru a atinge însă culmile perfecţiunii, urci încet
şi întâmpini multe şi mari greutăţi. (Feuchtersleben)
Pentru mine, elementul esenţial în teatru este surpriza, pentru că fără surpriză nu există viaţă. (Andrei Şerban)
Pocăinţa este părăsirea păcatului. Fără părăsirea păcatului nu există pocăinţă. (Părintele Teofil Pârâian)
Pocăinţa fără post este neputincioasă. 6.9
Postul curăţeşte păcatele şi fărădelegile tale. 2.10
Postul este nedesăvârşit fără smerenie şi milostenie. 10.11
Postul fără rugăciune este o simplă înfometare. (Sfântul Vasile cel Mare)
Precum vrabia zboară şi rândunica se înalţă în văzduh, tot aşa blestemul fără pricină nu nimereşte.
(Solomon 26.2)
Prefer să fiu în iad cu Dumnezeu decât în rai fără Dumnezeu. (Sfinţii Părinţi)
Primirea de oaspeţi să n-o uitaţi căci prin aceasta unii, fără ca să ştie, au primit în gazdă, îngeri. (Evrei 13.2)
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Prin ascultare omul se înalţă şi capătă ochi ascunşi pentru înţelegerea lucrurilor. Ascultătorul vede fără să
fie văzut şi aude fără să fie auzit. (Părintele Savatie Baştovoi)
Prin credinţă, a părăsit Egiptul, fără să se teamă de urgia regelui, căci a rămas neclintit, ca cel care vede pe
Cel nevăzut. (Evrei 11.27)
Privind fără-ncetare prostia omenească / De lung urât cuprinsă, Eternitatea cască. (Vasile Alecsandri)
Răzbunarea este întotdeauna plăcerea unui suflet mic, slab şi fără vlagă. (Juvenal)
Râsul este un calmant fără efecte secundare. (Arnold H. Glasow)
Rugăciunea atentă, fără risipire. 1.3
Rugăciunea de foc este o rugăciune fără cuvinte, care nu poate fi descrisă în cuvinte. (Sfinţii Părinţi,
vezi Entazul/)
Rugăciunea e mai puternică decât oricând atunci când este făcută fără cuvinte. (Samuel Chadwick)
Rugăciunea este lucrare nesfârşită, mai presus de orice artă sau ştiinţă. Prin rugăciune intrăm în legătură cu
Fiinţa Cea fără de început, sau altfel spus, însăşi viaţa lui Dumnezeu intră în noi prin acest canal. Rugăciunea este un act de înaltă înţelepciune, care întrece orice frumuseţe şi vrednicie. În rugăciune aflăm
sfânta încântare a duhului nostru…. (Arhimandritul Sofronie Saharov)
Să mergi din eşec în eşec fără a-ţi pierde entuziasmul, acesta este succesul. (Winston Churchill)
Săracul este dispreţuit chiar şi de prietenul lui, pe când prietenii celui bogat sunt fără de număr.
(Solomon 14.20)
Se cuvine să te mărturiseşti fără ruşinare, căci ruşinarea pe care o înfrângi când te mărturiseşti îţi aduce mărire
şi dar de la Dumnezeu. De ce te ruşinezi păcătosule? Când ai făcut păcatul nu te-ai ruşinat şi acum
când cauţi să-l uşurezi, te ruşinezi? Nu ştii că ruşinea aceasta este de la diavol care, când face păcatul,
îţi dă îndrăzneală şi neruşinare, iar când îl mărturiseşti îţi dă frică şi ruşinare? Deci, să-ţi mărturiseşti păcatele,
nici adăugând, nici scăzând, nici spunând jumătate din păcatele tale la un duhovnic şi jumătate la altul, cum
fac oarecare vicleni, nici arătându-te cu oarecare cuvinte meşteşugite ca să-ţi împuţinezi ruşinea, căci să ştii
că nu numai se va face urâtă mărturisirea ta la Dumnezeu, ci încă şi păcatele pe care le-ai mărturisit vor răsări la tine iarăşi, după puţină vreme. (Sfântul Nicodim Aghioritul)
Sfântul Vasile cel Mare îmbrăţişa pe cei leproşi, care erau găzduiţi în aşezămâtul creat de el, într-un spital
special pentru leproşi, fără să aibă teamă că lepra se va muta la el, adică se va îmbolnăvi şi el de lepră.
(Patriarhul Daniel)
Strategia fără tactică este cel mai lung drum spre victorie. Tactica fără strategie este zgomotul de dinaintea
înfrângerii. (Lao Tse)
Succesul reprezintă abilitatea de a trece de la un eşec la altul fără să-ţi pierzi entuziasmul. (Winston Churchill)
Sunt două feluri de mândrii: mândria de tine fără fapte şi mândria. (Nicolae Iorga)
Şi deşteptându-se din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat la el pe logodnica
sa. Şi fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut,
Căruia I-a pus numele Iisus. (Matei 1.24, 25)
Şi i-a zis: Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a tăcut. Atunci împăratul a zis slugilor: Legaţi-l
de picioare şi de mâini şi aruncaţi-l în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea şi
scrâşnirea dinţilor. Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi. (Matei 22.12-14)
Şi iudeii se mirau zicând: Cum ştie Acesta carte fără să fi învăţat? (Ioan 7.15)
Şi văzând ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan şi ştiind că sunt oameni fără carte şi simpli, se mirau, şi îi cunoşteau că fuseseră împreună cu Iisus. (Faptele Apostolilor 4.13)
Ştiinţa fără religie este schioapă, religia fără ştiinţă este oarbă. (Albert Einstein)
Te-ai întrebat de ce, la revărsatul zorilor, cocoşul suspină dureros de repetate ori? Iată ce înseamnă asta – în
oglinda dimineţii s-a arătat că din viaţa ta a mai trecut o noapte, fără ca tu să-ţi dai seama.
(Omar Khayyam)
Timpul este un reparator infailibil, care tămăduieşte fără niciun leac rănile sufletului. (Guy de Maupassant)
Timpul liber petrecut fără frica de Dumnezeu este dascăl de păcate pentru cei ce nu ştiu să folosească timpul.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Toată lumea vrea să trăiască pe vârful unui munte, fără să ştie că adevărata fericire este în felul în care urci
pantele abrupte spre vârf. (Gabriel Garcia Marquez)
Tot ce există se află în Dumnezeu şi nimic nu poate nici să existe, nici să fie conceput fără Dumnezeu.
(Baruch Spinoza)
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Tot ce se întâmplă în lume nu vine de la Dumnezeu, dar nici nu se întâmplă fără ştirea Lui. Căci Dumnezeu
nu numai că nu împiedică puterile vrăjmaşe şi potrivnice în planurile lor, ci chiar le îngăduie în
anumite timpuri, faţă de anumite persoane. (Origen, despre Sfântul şi Dreptul Iov)
Triumfu-i fără slavă, de-nvingi cu uşurinţă. (Pierre Corneille)
Trupul poate să supravieţuiscă şi fără carne şi toate celelalte. Problema pleacă tot din mintea noastră; acolo
se petrec dorinţele de a mânca de frupt în zi de post şi tot acolo se găsesc şi argumentele pentru care am fi
îndreptăţiţi să nu postim. Aşa dar, să ne cercetăm fiecare şi să vedem ceea ce putem face şi ce nu. …
(vezi Trupul/)
Un fir de păr nu se mişcă fără voia lui Dumnezeu, dar lumea întreagă? 4.9
Un om sărac nu este un om fără bani. Un om sărac este cel ce nu are niciun vis. (Henry Ford)
Un plan fără acţiune nu este un plan. Este un discurs. (T. Boone Pickens)
Un popor fără cultură e un popor uşor de manipulat. (Immanuel Kant)
Un popor fără religie nu poate fi condus decât cu tunurile. (George Washington)
Un surâs nu costă nimic, dar produce mult / El îi îmbogăţeşte pe cei ce-l primesc / Fără a-i sărăci pe cei care îl
dăruiesc / El nu durează decât o clipă / Dar uneori amintirea lui e eternă / Nimeni nu e atât de bogat încât să
nu se lipsească de el / Dar nici atât de sărac încât să nu-l merite / El crează fericirea în cămin, / El e semnul
sublim al prieteniei. / Un surâs dă odihnă celui celui obosit, / Dă curaj celor deznădăjduiţi / Nu poate fi cumpărat, împrumutat sau furat / Pentru că e ceva care nu are valoare / Decât în momentul când este dăruit. / Şi
dacă vreodată întâlniţi o persoană / Care nu mai ştie cum cum să aibă un surâs / Fiţi generos, dăruiţi-l pe al
vostru, / Căci nimeni nu are atâta nevoie de un surâs / Precum acela care nu-l poate da altora.
(Mahatma Gandhi, poezia Surâsul)
Uneori adevărul iese la suprafaţă şi fără să fie căutat. (Menandru)
Universul mă încurcă şi nu pot gândi măcar, că ar putea exista ceasul fără un ceasornicar. (Voltaire)
Vai de feciorii răzvrătiţi, zice Domnul, vai de cei ce fac planuri fără Mine, care fac legăminte ce nu sunt în
Duhul Meu, ca să grămădească păcate peste păcate. (Isaia 30.1)
Viaţa fără ambiţie e aproape imposibilă. (Lev Tolstoi)
Viaţa fără cuvânt foloseşte mai mult decât cuvântul fără viaţă. Prima tace şi zideşte, al doilea strică şi
tulbură, dar când şi cuvântul şi viaţa merg împreună, alcătuiesc imagiea întregii filosofii.
(Sfântul Isidor Pelusiotul)
Viaţa fără Hristos, moarte este, iar moartea pentru El înseamnă viaţă. (Sfântul Zenovie, episcopul Ciliciei,
când i s-a cerut să se lepede de Hristos şi să aducă jertfă zeilor pentru a scăpa cu viaţă.)
Viziunea fără acţiune este doar un vis. Acţiunea fără viziune este doar timp pierdut. Viziunea însoţită cu acţiunea poate schimba lumea. (Joel Barker)
Zis-a un bătrân: Sufletul sporeşte în priveghere, în rugăciune, în post şi în tăcere liniştită; şi mai ales
de toate în smerenie, căci aceasta este sporirea cea adevărată a sufletului, ca în tot
ceasul să fii smerit, şi tuturor plecat, zicând în sine că tot omul este mai vrednic şi
mai bun decât tine. Fără smerenie nu e nicio nădejde în mântuire.
Fecioria/ Căci Domnul ceartă pe cel pe care-l iubeşte şi ca un părinte pedepseşte pe feciorul care îi este drag.
(Solomon 3.12)
Deci plecând ele ca să cumpere, a venit mirele şi cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă şi uşa s-a închis.
Iar mai pe urmă, au sosit şi celelalte fecioare, zicând: Doamne, Doamne, deschide-ne nouă.
(Matei 25.10, 11)
Există premii pentru feciorie, există răsplată pentru văduvie, este loc şi pentru meritele căsătoriei.
(Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Feciorii lui vor trebui să cerşească mila celor săraci şi mâinile lui vor da înapoi ce a luat cu forţa.
(Iov 20.10)
Însă el, omul, poate să aleagă bine sau poate să aleagă rău, iar asta depinde tot de sufletul său, mai exact de
simţurile sufletului său, deoarece potrivit spuselor Sfântului Macarie Egipteanul, dacă cele cinci simţuri ale
sufletului şi anume: inteligenţa, cunoaşterea, discernământul, răbdarea şi mila primesc, harul cel de sus şi
sfinţirea duhului sunt cu adevărat fecioare înţelepte, iar dacă se mărginesc la firea lor sunt cu adevărat
fecioare neînţelepte şi fiice ale acestei lumi. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Mă bucur că sunt chemată la cununa muceniciei şi mulţumesc lui Dumnezeu din toată inima că m-a învrednicit de un asemenea har. (Sfânta Muceniţă Teodosia fecioara, torturată şi apoi aruncată în mare,
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la anul 308)
Noe era de cinci sute de ani, când i s-au născut trei feciori: Sem, Ham şi Iafet. (Facerea 5.32)
Pedepseşte pe feciorul tău, cât mai este nădejde (de îndreptare), dar nu ajunge până acolo ca să-l omori.
(Solomon 19.18)
Prin credinţă, proorocii au văzut mai dinainte şi au binevestit taina întrupării Fiului lui Dumnezeu. Prin credinţă, ei au prevăzut şi prezis coborârea din slava cerească a Fiului lui Dumnezeu, care devine Fiul Omului
prin întruparea Lui smerită din fecioară, răstignirea, moartea, învierea şi înălţarea Lui la ceruri. Aici poate fi citat proorocul Isaia care a prevestit cu aproape 800 de ani înainte că “Fecioara va lua în pântece
şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel.” (Patriarhul Daniel, Isaia 7.14)
Sfânta Fecioară este cu adevărat Născătoare de Dumnezeu! Dacă în pântecele Fecioarei Maria ar fi fost
numai un om, iar nu Fiul lui Dumnezeu, atunci cum ar fi putut fi vindecate, începând de pe vremea lui
Hristos şi până în zilele noastre, atâtea feluri de boli trupeşti şi duhovniceşti? Să fi fost oare nişte nebuni toţi cei care prin mila lui Dumnezeu avem azi înţelegerea şi cunoaşterea lui Dumnezeu? Că ne-a
lipsit oare credinţa şi dreptatea tocmai nouă, celor care prin darul lui Hristos am dobândit dreptatea
şi urmăm ei? (Origen)
Şi a zis Isaia: "Ascultaţi voi cei din casa lui David! Nu vă ajunge să obosiţi pe oameni, de veniţi să obosiţi
şi pe Dumnezeul meu? Pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn: Iată, Fecioara va lua în pântece
şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel. El se va hrăni cu lapte şi cu miere până în vremea
când va şti să arunce răul şi să aleagă binele. (Isaia 7.13-15)
Vai de feciorii răzvrătiţi, zice Domnul, vai de cei ce fac planuri fără Mine, care fac legăminte ce nu sunt
în Duhul Meu, ca să grămădească păcate peste păcate. (Isaia 30.1)
Femeia a zis către El: Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot. (Ioan 4.15)
Femeia are demnitatea ei, privilegiile ei, puterile ei. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Femeia Canaaneancă 3.5
Femeia este inima familiei. (Maica Tereza)
Femeia I-a zis: Doamne, nici găleată nu ai, şi fântâna e adâncă; de unde, dar, ai apa cea vie? Nu cumva eşti Tu mai
mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat această fântână şi el însuşi a băut din ea şi fiii lui
şi turmele lui? (Ioan 4.11, 12)
Femeia Samarineancă 5.7, 515, 121
Femeia păcătoasă 11.1, 11.7, 12.4
Femeia să se înveţe în linişte, cu toată ascultarea. Nu îngăduiesc femeii nici să înveţe pe altul, nici să stăpânească
pe bărbat, ci să stea liniştită. (I Timotei 2.11, 12)
Femeia/ Adevărat zic vouă: Nu s-a ridicat între cei născuţi din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul; totuşi
cel mai mic în împărăţia cerurilor este mai mare decât el. (Matei 11.11)
Apoi s-a dus repede în cortul unde era sălaşul Iuditei, dar n-a găsit-o. Şi alergând apoi în mulţime, a strigat:
"O, roabe viclene! O singură femeie evreică a făcut de ocară casa regelui Nabucodonosor. Olofern
zace la pământ, cu capul retezat!" (Iudita 14.17, 18)
Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău. Şi de unde mie aceasta, ca să
vină la mine Maica Domnului meu? (Luca 1.39-43)
Celor ce sunt necăsătoriţi şi văduvelor le spun: Bine este pentru ei să rămână ca şi mine. Dacă însă nu pot să
se înfrâneze, să se căsătorească. Fiindcă mai bine este să se căsătorească, decât să ardă. Iar celor ce sunt
căsătoriţi, le poruncesc, nu eu, ci Domnul: Femeia să nu se despartă de bărbat! (I Corinteni 7.8-10)
Dar mă tem ca nu cumva, precum şarpele a amăgit pe Eva în viclenia lui, tot aşa să se abată şi gândurile
voastre de la curăţia şi nevinovăţia cea în Hristos. (II Corinteni 11.3)
De ce în închisori se află mai mulţi bărbaţi decât femei? Pentru că în Biserică se află mai multe femei decât
bărbaţi. (Mitropolitul Antonie Plămădeală)
E mai uşor să te păzeşti de o femeie sau de un bărbat iute la mânie decât de un om viclean şi tăcut.
(Euripide)
Eu însă vă spun vouă: Că oricine se uită la femeie, poftind-o, a şi săvârşit adulter cu ea în inima lui.
(Matei 5.28)
Femeile sunt o majoritate tratată ca o minoritate. (Lisa Kraemer)
Iar după El venea mulţime multă de popor şi de femei, care se băteau în piept şi Îl plângeau. (Luca 23.27)
Iată acum cartea neamului lui Adam. Când a făcut Dumnezeu pe Adam, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu.
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Bărbat şi femeie a făcut şi i-a binecuvântat şi le-a pus numele: Om, în ziua în care i-a făcut.
(Facerea 5.1, 2)
Întoarce-ţi ochii de la femeia frumoasă şi nu-ţi opri privirea la frumuseţea străină. Cu frumuseţea femeii
mulţi s-au rătăcit, căci din aceasta iubirea se aprinde ca un foc. (Ecclesiasticul 9.8)
Lenea te face să cazi în toropeală; sufletului trândav îi va fi foame. O casă şi o avere sunt moştenire de la
părinţi, iar o femeie înţeleaptă este un dar de la Dumnezeu. (Solomon 19.14, 15)
Limba clevetitoare pe mulţi i-a clătinat şi i-a risipit dintr-un neam într-alt neam şi cetăţi tari a surpat şi casele
celor mari a stricat. Limba clevetitoare femei vrednice a izgonit şi le-a lipsit de ostenelile lor. Cel care
ascultă de ea, nu va afla odihnă, nici nu va locui cu linişte. (Ecclesiasticul 28.15-17)
Mai bine să locuieşti în pustiu decât cu o femeie certăreaţă şi supărăcioasă. (Solomon 21.19)
Maternitatea este patriotismul femeilor. (Louis Pasteur)
Norocul e o fată uşuratică. (Heinrich Heine)
Nu te sfieşti, călăule, a tăia piept de femeie pe care şi tu l-ai supt la maica ta? (Sfânta Muceniţă Agata a
adresat aceste cuvinte dregătorului care a poruncit să-i taie sânii. A murit în urma torturilor la anul 251)
Nu te uita la femeia linguşitoare, căci buzele celei străine picură miere şi cerul gurii sale e mai alunecător
decât untdelemnul, dar la sfârşit ea este mai amară decât pelinul, mai tăioasă decât o sabie cu
două ascuţişuri. (Solomon 5.3)
Omul născut din femeie are puţine zile de trăit, dar se satură de necazuri. (Iov 14.1)
Orice bărbat, orice femeie sunt conectaţi la energia pe care mulţi o numesc iubire, dar care, în realitate,
este materia primă din care a fost construit universul. (Paulo Coelho)
Podoaba de preţ a femeii e să tacă. (Sofocle)
Sminteală, urâciune şi ruşine este când femeia hrăneşte pe bărbatul său. (Ecclesiasticul 25.24)
Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie.
Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: "Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietăţile ce se mişcă pe
pământ şi peste tot pământul!" (Facerea 1.27, 28)
Şi a zis: Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toţi. Căci toţi aceştia din prisosul lor au aruncat la daruri, aceasta însă din sărăcia ei a aruncat tot ce avea pentru viaţă.
(Luca 21.3, 4)
Şi când zicea El acestea, o femeie din mulţime, ridicând glasul, I-a zis: Fericit este pântecele care Te-a purtat şi fericiţi sunt sânii pe care i-ai supt! Iar El a zis: Aşa este, dar fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui
Dumnezeu şi-l păzesc. (Luca 11.27, 28)
Şi ea era văduvă, în vârstă de optzeci şi patru de ani, şi nu se depărta de templu, slujind noaptea şi ziua în
post şi în rugăciuni. (Luca 2.37)
Şi iată o femeie cu scurgere de sânge de doisprezece ani, apropiindu-se de El pe la spate, s-a atins de
poala hainei Lui. Căci zicea în gândul ei: Numai să mă ating de haina Lui şi mă voi face sănătoasă; iar
Iisus, întorcându-Se şi văzând-o, i-a zis: Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit. Şi s-a tămăduit
femeia din ceasul acela. (Matei 9.20-22)
Şi iată o femeie cananeiancă, din acele ţinuturi, ieşind striga, zicând: Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David!
Fiica mea este rău chinuită de demon. (Matei 15.22)
Şi ridicându-Se Iisus şi nevăzând pe nimeni decât pe femeie, i-a zis: Femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nu
te-a osândit nici unul? Iar ea a zis: Nici unul, Doamne. Şi Iisus i-a zis: Nu te osândesc nici Eu.
Mergi; de acum să nu mai păcătuieşti. (Ioan 8.10, 11)
Şi Saul pustiia Biserica, intrând prin case şi, târând pe bărbaţi şi pe femei, îi preda la temniţă.
(Faptele Apostolilor 8.3)
Şi sfârşindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către El: Nu mai au vin. A zis ei Iisus: Ce ne priveşte pe mine şi pe
tine, femeie? Încă n-a venit ceasul Meu. Mama Lui a zis celor ce slujeau: Faceţi orice vă va spune.
(Ioan 2.3-5)
Şi stăteau, lângă crucea lui Iisus, mama Lui şi sora mamei Lui, Maria lui Cleopa, şi Maria Magdalena. Deci
Iisus, văzând pe mama Sa şi pe ucenicul pe care Îl iubea stând alături, a zis mamei Sale: Femeie, iată fiul
tău! Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine. (Ioan 19.25-27)
Şi, începând să se socotească cu ele, i s-a adus un datornic cu zece mii de talanţi. Dar neavând el cu ce să
plătească, stăpânul său a poruncit să fie vândut el şi femeia şi copiii şi pe toate câte le are, ca să se
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plătească. (Matei 18.24, 25)
Tăcerea este o virtute a femeilor şi o onoare lipsită de primejdii pentru tineri, iar cuvântul unui bătrân este
un bine. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Tăcerea femeilor le aduce respect. (Sofocle)
Toate popoarele civilizate au respectat femeia. (Jean-Jacques Rousseau)
Vinul şi femeile înşeală pe cei înţelepţi. (Ecclesiasticul 19.2)
Fenomenul/ Ispita, ca fenomen, are o latură de seducţie şi una de testare. 12.17
Literatura unui neam nu e decât unul din fenomenele ce se produce în sânul acelui neam, pe lângă
multe altele. (Eugen Lovinescu)
Nu există un domeniu al matematicii, oricât de abstract ar fi el, care să nu se dovedească cândva aplicabil la fenomenele lumii reale. (N. I. Lobacevski)
Tabla de şah este lumea, figurile sunt fenomenele din univers, regulile de joc sunt ceea ce noi numim
legi ale naturii. (Aldous Huxlay)
Fereastra spre lume poate fi acoperită cu un ziar. (Stanislaw Jerzi Lec)
Fereastra/ Dacă Dumnezeu îţi închide o uşă, îţi deschide o fereastră. (Proverb rusesc)
După patruzeci de zile, a deschis Noe fereastra, pe care o făcuse la corabie, şi a dat drumul corbului, ca
să vadă de a scăzut apa pe pământ. Acesta, zburând, nu s-a mai întors până ce a secat apa de pe pământ. Apoi, după el a trimis porumbelul, ca să vadă de s-a scurs apa de pe pământ. Porumbelul însă,
negăsind loc de odihnă pentru picioarele sale, s-a întors la el, în corabie; căci era încă apă pe toată faţa pământului. Şi a întins Noe mâna şi l-a apucat şi l-a băgat la sine, în corabie. Şi aşteptând încă alte
şapte zile, a dat iarăşi drumul porumbelului din corabie, şi porumbelul s-a întors la el, spre seară, şi iată avea în ciocul său o ramură verde de măslin. Atunci a cunoscut Noe că s-a scurs apa de pe faţa
pământului. Mai zăbovind încă alte şapte zile, iarăşi a dat drumul porumbelului şi el nu s-a mai întors.
(Facerea 8.6-12)
În vremea lui Ioaş s-a îmbolnăvit Elisei de o boală de care apoi a şi murit. Atunci a venit la el Ioaş, regele
lui Israel şi, plângând deasupra lui, a zis: "Părinte, părinte, carul lui Israel şi călăreţul lui!" Iar Elisei a zis
către el: "Ia un arc şi nişte săgeţi! " Şi a luat regele un arc şi nişte săgeţi. Apoi Elisei a zis către regele
lui Israel: "Pune mâna pe arc!" Şi a pus regele mâna pe arc, şi şi-a pus şi Elisei mâinile sale pe mâinile
regelui, şi a zis: "Deschide fereastra dinspre răsărit!" Şi regele a deschis-o. Şi a zis Elisei: "Săgetează!".
Şi a săgetat regele. Elisei a zis: "Aceasta este săgeata izbăvirii ce vine de la Domnul şi săgeata izbăvirii
de Sirieni, căci vei bate pe Sirieni cu desăvârşire, la Afec". (IV Regi 13.14-17)
Păstrează-te curat şi luminat, tu eşti fereastra prin care vezi lumea. (George Bernard Shaw)
Să faci corăbiei o fereastră la un cot de la acoperiş, iar uşa corăbiei să o faci într-o parte a ei. De asemenea să faci într-însa trei rânduri de cămări: jos, la mijloc şi sus. Şi iată Eu voi aduce asupra pământului
potop de apă, ca să pierd tot trupul de sub cer, în care este suflu de viaţă, şi tot ce este pe pământ va
pieri. Iar cu tine voi face legământul Meu; şi vei intra în corabie tu şi împreună cu tine vor intra fiii tăi,
femeia ta şi femeile fiilor tăi. (Facerea 6.16-18)
Sufletele care nu-şi destăinuie tainele niciodată… sunt ca odăile cu ferestre închise, care nu se aerisesc.
(Octavian Goga)
Dar un tânăr cu numele Eutihie, şezând pe fereastră, pe când Pavel ţinea lungul său cuvânt, a adormit adânc şi, doborât de somn, a căzut jos de la catul al treilea, şi l-au ridicat mort. Iar Pavel, coborându-se, s-a plecat peste el şi, luându-l în braţe, a zis: Nu vă tulburaţi, căci sufletul lui este în el.
(Faptele Apostolilor 20.9, 10)
Trei sunt ferestrele luminii celei neapropiate, celei negrăite, celei neapuse, celei neînserate care luminează pe tot omul ce vine în lume. (Sfânta Mare Muceniţă Varvara, ucisă cu sabia chiar de tatăl
ei, pentru că nu s-a închinat idolilor şi a mărturisit pe Mântuitorul nostru, Iisus Hristos.)
Fericirea constă, în primul rând, în sănătate. (George William Curtis)
Fericirea depinde de noi. (Aristotel)
Fericirea e un urcuş continuu, o dinamică ce se adaptează permanent nevoilor noastre. (Părintele Pantelimon de la
Mănăstirea Oaşa)
Fericirea este armonia dintre ceea ce gândeşti, ceea ce spui şi ceea ce faci. (Mahatma Gandhi)
Fericirea este în noi, niciodată în jurul nostru. (Mihail Sadoveanu)
Fericirea este rădăcina longevităţii. (Valeria Mahok)
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Fericirea înseamnă nervi calmi. (W. C. Fields)
Fericirea nu e ceva gata făcut, ea vine din faptele noastre. (Dalai Lama)
Fericirea nu e o răsplată, este o consecinţă. Suferinţa nu e o pedeapsă, e un rezultat. (Robert G. Ingersoll)
Fericirea nu poate fi cumpărată cu bani şi dragostea nu poate fi dobândită cu forţa. (Emile Zola)
Fericirea nu stă în bani; stă în bucuria realizărilor, în emoţia efortului creativ. (Franklin D. Roosevelt)
Fericirea poate fi întâlnită într-un simplu grăunte de nisip din deşert. (Paulo Coelho)
Fericirea sau nefericirea este în mare parte opera lor. (John Locke)
Fericirea şi datoria morală sunt inseparabile una de cealaltă. (George Washington)
Fericirea reprezintă trecerea spiritului la o stare mai perfectă. Durerea, dimpotrivă, este trecerea la o stare inferioară.
(Baruch Spinoza)
Fericirea tace şi se ascunde; numai nefericirea este militantă şi zgomotoasă. (Duiliu Zamfirescu)
Fericirea/ A poseda un mare intelect nu este o cale spre fericire. (Stephen Fry)
Acolo unde se termină ambiţia, începe fericirea. (Proverb)
Ambiţiosul nu se mulţumeşte cu nimic, nici chiar cu fericirea. (Bismark)
Apoi iarăşi a zămislit Zilpa, roaba Liei, şi a născut lui Iacov alt fiu. Şi a zis Lia: "Spre fericirea mea s-a
născut, că mă vor ferici femeile!" Şi i-a pus numele Aşer. (Facerea 30.12, 13)
Arta de a fi fericit îşi are secretul în priceperea de a extrage fericirea din lucrurile mici.
(Henry Ward Beecher)
Averea este fericirea celor săraci cu duhul. (Jules Renard)
Buna creştere a tineretului este garanţia cea mai sigură a fericirii unui stat. (Oxenstierna)
Caută fericirea în propria-ţi inimă. Nu căuta nimic în afară de suflet, totul se află întrânsul. Dacă acolo
fericirea nu există, atunci nu o vei găsi nicăieri. (Mitropolitul Filaret)
Cât de fericiţi ar trăi mulţi oameni, dacă s-ar ocupa de treburile altora la fel de puţin pe cât se îngrijesc
de ale lor. (Georg Christoph Lichtenberg)
Cea dintâi condiţie a fericirii este înţelepciunea. (Sofocle)
Cei răi pot avea noroc. Numai cei buni pot fi fericiţi. Norocul? De când alergi după el, ţi-l făceai singur.
(Alexandru Vlahuţă)
Cel care ia aminte la cuvânt află fericirea, iar cel ce se încrede în Domnul este fericit. (Solomon 16.20)
Cel mai fericit om este acela care face fericiţi un număr cât mai mare de oameni. (Lev Tolstoi)
Cu cât eşti mai fericit, cu atât timpul trece mai repede. (Plinius cel Tânăr)
Dacă omul nu este făcut pentru Dumnezeu, de ce nu este fericit decât întru Dumnezeu? Dacă omul este
făcut pentru Dumnezeu, de ce îi este el atât de potrivnic lui Dumnezeu? (Blaise Pascal)
Dacă vrei să fii fericit o clipă, răzbună-te! Dacă vrei să fii fericit o viaţă, iartă! (Henri Lacordaire)
Dacă vreţi să fiţi fericiţi, dacă vreţi să înfloriţi, trebuie să vă gândiţi la armonie, să vă puneţi în armonie
cu universul întreg. (Omraam Mikhael Aivanhov)
Dar fericiţi sunt ochii voştri că văd şi urechile voastre că aud. (Matei 13.16)
De la prima vedere se observă că cei doi duşmani ai fericirii omeneşti sunt: durerea şi plictiseala.
(Arthur Schopenhauer)
De multe ori fericirea ne plictiseşte, pe când nenorocirea ne linişteşte. (Chateaubriand)
Drumul spre fericire presupune trei secrete: hotărâre, efort şi timp. (Dalai Lama)
E mai bine să fii liniştit decât fericit. (Proverb bengalez, care se referă la fericirea cea trecătoare din
viaţa aceasta, şi ea tot trecătoare)
Esenţa fericirii este sănătatea, iar a sănătăţii e mişcarea. (James Thomson)
Este îngrozitor să nu ai un prieten căruia să-i spui cât eşti de fericit sau de trist. (Panait Istrati)
Eu nu am căutat, în toată viaţa mea, decât esenţa zborului! Zborul – ce fericire! (Constantin Brâncuşi)
Ferice de acela care, pentru a deveni înţelept, trage învăţătură din păţania altuia. (Oxenstierna)
Fericire: să ai căldură în iglu, petrol în lampă şi linişte în suflet. (Proverb eschimos)
Fericit este cel care a aflat înţelepciunea şi cel care o grăieşte la urechile celor care o ascultă.
(Ecclesiastul 25.12)
Fericit este omul pe care Dumnezeu îl mustră! Şi să nu dispreţuieşti certarea Celui Atotputernic.
(Iov 5.17)
Fericiţi cărora s-au iertat fărădelegile şi cărora s-au acoperit păcatele. Fericit bărbatul, căruia nu-i va
socoti Domnul păcatul, nici nu este în gura lui vicleşug. (Psalmi 31.1, 2)
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Fericiţi cei care îşi văd păcatele lor 7.10
Fericiţi cei ce cred, ei merg în lumină, eu merg în întuneric. (Vasile Conta)
Fericiţi sunt cei care nu citesc ziare, analfabeţii, neimplicaţii, căci au bun-simţ. Pentru a ne simţi deplin
mulţumiţi, trebuie să trăim mai simplu. Lectura ziarelor a făcut să crească numărul proştilor.
(Lev Tolstoi)
Fericiţi sunt oamenii tăi şi fericite sunt aceste slugi ale tale, care-ţi stau totdeauna înainte şi-ţi ascultă
înţelepciunea! (II Paralipomena 9.7)
În împăcarea cu sine însuşi se află acel dram de fericire pe care îl speră omul pe pământ. (Ugo Foscolo)
În lumea aceasta vremelnică nu există stare de fericire deplină. (François Rabelais)
În zi de fericire fii bucuros, iar în zi de nenorocire gândeşte-te că Dumnezeu a făcut şi pe una şi pe cealaltă, aşa ca omul să nu descopere nimic din cele viitoare. (Ecclesiastul 7.14)
Luaţi unui om mediocru minciuna vieţii şi-i veţi lua în acelaşi moment şi fericirea. (Henrik Ibsen)
Lumea te iartă pentru o crimă, dar nu te iartă dacă eşti fericit. (Constantin Noica)
Mai înainte de sfârşit pe nimeni să nu-l socoteşti fericit, că în fiii săi se va cunoaşte omul.
(Ecclesiasticul 11.30)
Mândria este un cancer al sufletului: distruge posibilitatea iubirii, sau a fericirii sau chiar a bunului simţ.
(Clive Stamples Lewis)
Mâini leneşe şi genunchi slăbănogi este femeia rea, care nu-şi fericeşte bărbatul său.
(Ecclesiasticul 25.26)
Nenorocirea dă pe faţă caracterul, iar fericirea îl ascunde. (Horaţiu)
Nenorocirea urmăreşte pe cei păcătoşi, iar fericirea răsplăteşte pe cei drepţi. (Solomon 13.21)
Nu de la om trebuie să aştept fericirea, ci de la Dumnezeu. (Părintele Dan Popovici)
Nu uita că în viaţă omul nu trebuie să ceară fericirea decât de la munca lui. (Hans Christian Andersen)
Nu uita! Îţi trebuie puţine lucruri ca să fii fericit! (Marcus Aurelius)
Nu vorbi de fericirea ta, cu omul care este mult mai nefericit decât tine. (Plutarh)
Numai cei ce ştiu să aibă răbdare sunt fericiţi cu adevărat. (Pablo Neruda)
O soartă nefericită e mai de folos oamenilor decât o soartă fericită. Aceasta din urmă, totdeauna sub masca fericirii, când se arată, minte. Cea dintâi este însă totdeauna adevărată, când se arată nestatornică
prin schimbarea sa. Una înşeală, alta instruieşte. Una, sub masca unor bunuri mincinoase înlănţuie minţile celor ce se bucură de ea, cealaltă, prin cunoaşterea fericirii fragile, eliberează. Astfel, pe una o
vezi alergând de ici colo şi totdeuna uitând de sine, pe alta o vezi sobră, reţinută şi prudentă în exercitarea adversităţii sale. În sfârşit, soarta fericită, prin mângâierile ei abate şi pe cei slabi din calea adevăratului bine, cea nefericită adesea târăşte cu sila la adevăratele bunuri pe cei rătăciţi.
(Betius, scriitor bisericesc)
Orgoliul îngroapă fericirea. (Valeria Mahok)
Pentru a avea o viaţă fericită trebuie să ai o minte liniştită. (Cicero)
Pentru a fi fericiţi până la un anumit punct, trebuie să fi suferit până la acelaşi punct. (Edgar Allan Poe)
Plăcerea se poate rezema pe iluzie; fericirea însă stă pe adevăr. (Nicolas Chamfort)
Practică speranţa. Pe măsură ce a spera devine un obicei, poţi obţine o permanentă stare de fericire.
(Norman Vincent Peale)
Rar se întâmplă ca oamenii răi să fie fericiţi. Se otrăvesc cu propria lor răutate. (Maurice Chevalier)
Să fii de folos în lume este singura cale spre fericire. (Hans Christian Andersen)
Să lucrezi cu pasiune, acesta este secretul fericirii. (Auguste Renoir)
Secretul fericirii constă în a ceda tentaţiilor. (Oscar Wilde)
Secretul fericirii nu este să faci ceea ce îţi place, ci să-ţi placă ceea ce trebuie să faci. (James Matthew
Barrie)
Singura cale să te menţii fericit, e să înveţi să te bucuri de necazuri. (Proverb englezesc)
Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă! Fericiţi sunt cei ce păzesc căile mele! (Solomon 8.32)
Tinereţea e fericită tocmai pentru că are în faţa ei viitorul. (Nikolai Gogol)
Toată lumea vrea să trăiască pe vârful unui munte, fără să ştie că adevărata fericire este în felul în care
urci pantele abrupte spre vârf. (Gabriel Garcia Marquez)
Un arbore mi-e mai drag decât un om, în pădure mă simt fericit – ferict în pădure unde fiecare copac
grăieşte prin tine. Doamne ce minunăţie! În păduri, pe dealuri e linişte, linişte spre a Te slăvi!
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(Ludwig van Beethoven)
Un bărbat care ştie să fie fericit cu o iluzie simplă este nemăsurat mai deştept decât unul care se îndoieşte
de realitate. (Alphonse Allais)
Una din etapele fericirii trebuie să fie absenţa gândurilor. (Liviu Rebreanu)
Una din sursele fericirii mele este ca să nu doresc niciodată să aflu de treburile altor persoane.
(Dolley Madison)
Uneori, fericire înseamnă… uitare. (Albert Schweitzer)
Unii oameni se grăbesc atât de tare să găsească fericirea, încât de multe ori trec pe lângă ea.
(Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Unul moare, în plinătatea puterii sale, când este înconjurat de fericire şi de pace, când găleţile îi sunt pline
de lapte şi oasele pe care le suge, pline cu măduvă. Altul moare, cu sufletul copleşit de amărăciune,
fără să fi gustat vreo fericire. (Iov 21.23-25)
Zâmbetul este fericirea care se află chiar sub nasul tău. (Tom Wilson)
Zâmbim pentru că suntem fericiţi, dar zâmbetul în sine ne face totodată să ne simţim fericiţi.
(Michael Lewis)
Fericiţi cei care îşi văd păcatele lor 7.10
Ficţiunea este doar adevărul scriitorului, ţipând la pagină. (Monique Lloyd)
Ficţiunea este obligată să se limiteze la posibilităţi. Adevărul nu. (Mark Twain)
Ficţiunea/ A fi e o ficţiune inventată de cei care suferă de devenire. (Coleman Dowell)
Adevărul e mai ciudat decât ficţiunea. Ficţiunea trebuie să aibă sens. (Leon Rosten)
Diferenţa dintre ficţiune şi realitate? Ficţiunea are sens. (Tom Clancy)
Jurnalismul este popular, dar este popular, în special, ca ficţiune. Viaţa este o lume, şi viaţa văzută în
ziare este alta. (G. K. Chesterton)
Justiţia, subordonată politicii, a devenit o ficţiune. (Mihai Eminescu)
Literatura este un lux; ficţiunea este o necesitate. (G. K. Chesterton)
Nu este deloc de mirare că adevărul este mai straniu decât ficţiunea. Ficţiunea trebuie să aibă un sens.
(Mark Twain)
Omul e clădit astfel încât ficţiunile îi fac o impresie mai puternică decât adevărul. (Erasmus)
Fiecare ar trebui să se teamă de a muri până ce nu a făcut ceva care va trăi. (Proverb englezesc)
Fiecare corp este singur, sufletul – niciodată. (Hermann Hesse)
Fiecare din ei şi-a aruncat toiagul şi s-a făcut şarpe. Dar toiagul lui Aaron a înghiţit toiegele lor. (Ieşirea 7.12)
Fiecare dintre noi e ca o carte neclintită pentru vecinii de viaţă. (Ionel Teodoreanu)
Fiecare faptă bună este o cruce. (Sfântul Marcu Ascetul)
Fiecare iertare este o înălţare către Dumnezeu. 5.13
Fiecare început este o consecinţă – fiecare început încheie ceva. (Paul Valery)
Fiecare îşi învinovăţeşte memoria: nimeni, judecata. (François de La Rochefoucauld)
Fiecare om este autorul propriei sale sănătăţi sau boli. (Buddha)
Fiecare om este unic. Nu te compara cu altcineva ca să nu intervii în planul lui Dumnezeu. (Baal Shem Tov)
Fiecare om doreşte un trai îndelungat, dar niciunul nu vrea să fie bătrân.(Jonathan Swift)
Fiecare om pe care îl întâlnesc în drumul meu îmi este superior prin ceva. De aceea încerc să învăţ câte ceva pe
lângă fiecare. (Sigmund Freud)
Fiecare om poate să fie un mic creion, prin care Dumnezeu să poată scrie lumii o scrisoare de dragoste.
(Maica Tereza de Calcuta)
Fiecare om posedă un anumit orizont. Când se îngustează şi devine infinit de mic, el se transformă în punct şi atunci
zice: “Acesta este punctul meu de vedere.” (David Hilbert, în Matematicienii glumesc)
Fiecare om trebuie să-şi inventeze propriul drum. (Jean-Paul Sartre)
Fiecare prostie găseşte pe cineva care s-o facă. (Tennesse Williams)
Fiecare să dea lupta cu sine dacă vrea să se mântuiască. 4.7
Fiecare treaptă urcată reprezintă un nou altar de jertfă. (Nicolae Iorga)
Fiecare/ Această prigoană porneşte în fiecare om din sufletul lui, când sufletul îi este stricat de pofte fără de Dumnezeu, de tot felul de plăceri, de nădejdi deşarte, de visuri pline de stricăciune. … (vezi Prigoana/)
Alte roade pe care le dobândim în urma postului sunt tainice. În fiecare biserică îngerii înscriu pe cei care
postesc. Ia aminte, dar, ca nu cumva din pricina unei mici plăceri, ce ţi-o dau bucatele, să suferi paguba
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de a nu fi înscris de înger, fugind dinaintea celui care înrolează ostaşi. Este mai mică primejdia când un
soldat aruncă pavăza şi fuge, decât atunci când un creştin aruncă postul, arma cea tare şi puternică.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Atunci amândoi, şi eu şi el, am visat într-o noapte câte un vis, dar fiecare am visat vis deosebit şi cu însemnare deosebită. Acolo cu noi era şi un tânăr evreu, un rob al căpeteniei gărzii, şi spunându-i noi visele
noastre, ni le-a tâlcuit, fiecăruia cu înţelesul lui. Şi cum ne-a tâlcuit el, aşa s-a şi întâmplat: eu să fiu
pus iar în dregătoria mea, iar acela să fie spânzurat". (Facerea 41.11-13)
Calea lui Hristos este Crucea de fiecare zi. Nimeni nu s-a urcat vreodată la cer prin comoditate.
(Sfântul Isaac Sirul)
Căci Dumnezeu întoarce omului după faptele lui şi se poartă cu fiecare după purtarea lui. (Iov 34.11)
Cea mai mare virtute este dreapta-socoteală, echilibrul în viaţa noastră, în fiecare zi din viaţa noastră.
(Sfântul Antonie cel Mare)
Comportamentul este oglinda în care fiecare îşi reflectă imaginea. (Johann Wolfgang von Goethe)
Cumplit lucru e beţia. E în stare să adoarmă simţurile, să întunece mintea. Face mort şi fără de putere
pe omul înzestrat cu raţiune, omul care a primit stăpânirea peste toate, îl doboară la pământ
legându-l cu lanţuri de nedezlegat. … Poate fi oare om mai ticălos decât beţivul, care e
mereu cu capul ameţit de băutură, care toarnă vin în el în fiecare zi de-şi strică judecata
gândurilor? … (Sfântul Ioan Gură de Aur, vezi Beţia/ )
Dacă ai multe fapte bune, poţi uşor să-ţi acoperi cu ele păcatele; dar dacă eşti gol de fapte bune, fiecare
păcat îţi face o rană de moarte. Ca să nu se întâmple asta, să ne înarmăm cu fapte bune.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-si ia crucea în fiecare zi şi să-Mi
urmeze Mie. (Luca 9.23)
Darul cu care fiecare a fost înzestrat să-l aibă de la Dumnezeu, să-l înmulţească spre facerea de bine,
aducând folos multora, căci nimeni nu este neîmpărtăşit de bunătatea lui Dumnezeu.
(Sfântul Vasile cel Mare)
De aceea ne şi străduim ca, fie că petrecem în trup, fie că plecăm din el, să fim bineplăcuţi Lui. Pentru că
noi toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, ca să ia fiecare după
cele ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău. (II Corinteni 5.9, 10)
Diferenţa dintre o armă şi un copac este diferenţa de tempo. Copacii explodează în fiecare primăvară.
(Ezra Pound)
Dumnezeu este judecător drept, tare şi îndelung-răbdător şi nu se mânie în fiecare zi. (Psalmi 7.11)
Dumnezeu începe în fiecare dimineaţă. (O vorbă franţuzească)
Ei înşişi fiind nedrepţi îşi vor lua plata nedreptăţii, socotind o plăcere desfătarea de fiecare zi; ei
sunt pete şi ocară, făcându-şi plăcere, în rătăcirile lor, să ospăteze cu voi la mesele voastre;
având ochii plini de pofta desfrânării şi fiind nesăţioşi de păcat, ei amăgesc sufletele cele nestatornice; inima lor e deprinsă la lăcomie şi sunt fiii blestemului. (II Petru 2.13, 14)
Există puţin adevăr în fiecare exagerare şi puţină exagerare în fiecare adevăr. (Leonard Barnes)
Faima se rugineşte dacă nu o cureţi prin muncă în fiecare zi. (Nicolae Iorga)
Făţarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare, sâmbăta boul său, sau asinul de la iesle, şi nu-l
duce să-l adape? Dar aceasta, fiică a lui Avraam fiind, pe care a legat-o satana de optsprezece ani, nu se cuvenea, oare, să fie dezlegată de legătura aceasta, în ziua sâmbetei? Şi zicând El acestea, s-au ruşinat toţi care erau împotriva Lui, şi toată mulţimea se bucura de
faptele strălucite săvârşite de El. (Luca 13.15 - 17)
Fericit este bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se va lua cununa vieţii, pe care a făgăduit-o
Dumnezeu celor ce Îl iubesc pe El. Nimeni să nu zică, atunci când este ispitit: De la Dumnezeu sunt ispitit, pentru că Dumnezeu nu este ispitit de rele şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este tras şi momit de însăşi pofta sa. Apoi pofta, zămislind, naşte păcat, iar păcatul, odată săvârşit, aduce moarte. (Iacob 1.12-15)
Hristos este prezent în potirul din Sfântul Altar, dar şi în fiecare om sărac, umilit, în fiecare om care suferă şi aşteaptă de la noi un semn al iubirii frăţeşti milostive. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Hristos suferă cu fiecare om care suferă. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Iată, se afla pe faţa pustiei ceva mărunt, ca nişte grăunţe, şi albicios, ca grindina pe pământ. Şi văzând fiii lui
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Israel, au zis unii către alţii: "Ce e asta?" Că nu ştiau ce e. Iar Moise le-a zis: "Aceasta e pâinea pe care
v-o dă Dumnezeu să o mâncaţi. Iată ce a poruncit Domnul: Adunaţi fiecare cât să vă ajungă de mâncat;
câte un omer de om, după numărul sufletelor voastre; fiecare câţi are în cort, atâtea omere să adune!"
(Ieşirea 16.14-16)
Iubirea aproapelui izvorăşte din iubirea de Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu se manifestă prin iubirea aproapelui. Fiecare să fie aproapele celuilalt. (Din învăţăturile de la “Samarineanul Milostiv”)
În anul morţii regelui Ozia, am văzut pe Domnul stând pe un scaun înalt şi măreţ şi poalele hainelor Lui umpleau templul. Serafimi stăteau înaintea Lui, fiecare având câte şase aripi: cu două îşi acopereau feţele,
cu două picioarele, iar cu două zburau şi strigau unul către altul, zicând: "Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul
Savaot, plin este tot pământul de slava Lui!" Din pricina acestor strigăte, porţile se zguduiau din ţâţânele
lor, iar templul s-a umplut de fum. (Isaia 6.1-4)
În ceasul acela, a zis Iisus mulţimilor: Ca la un tâlhar aţi ieşit cu săbii şi cu ciomege, ca să Mă prindeţi. În
fiecare zi şedeam în templu şi învăţam şi n-aţi pus mâna pe Mine. Dar toate acestea s-au făcut ca să
se împlinească Scripturile proorocilor. Atunci toţi ucenicii, lăsându-L, au fugit. (Matei 26.55, 56)
În fiecare om Dumnezeu a ascuns o comoară. Să săpăm adânc pentru a o putea descoperi.
(Părintele Dumitru Păduraru)
În fiecare patimă este câte un demon. (Sfinţii Părinţi)
În fiecare plăcere e ascunsă câte o durere. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
În fiecare zi şi în fiecare ceas, să avem înaintea ochilor scaunul de judecată al lui Hristos.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Îţi zic un secret, dragul meu: nu aştepta judecata de apoi, ea are loc în fiecare zi. (Albert Camus)
Legea şi proorocii au fost până la Ioan; de atunci împărăţia lui Dumnezeu se binevesteşte şi fiecare se
sileşte spre ea. (Luca 16.16)
Nedreptatea zguduie conştiinţa în fiecare zi, chiar când tace cel nedreptăţit. Cei care fac nedreptate,
aşteptându-se la pedeapsă, trăiesc în fiecare zi cu frică. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Oamenii optimişti îşi menţin o mentalitate bazată pe soluţii, văzând o rezolvare în fiecare problemă şi o posibilitate în fiecare imposibilitate. (John C. Maxwell)
Obstacolele nu mă pot strivi; fiecare obstacol produce o rezolvare riguroasă. (Leonardo da Vinci)
Orice experienţă are alte urmări pentru fiecare, după structura lui sufletească. (Mihail Lermontov)
Orice progres e precar, fiecare soluţie la o problemă ne condce la o nouă problemă. (Martin Luther King)
Pentru a trăi o viaţă care ţi-a fost dată eşti dator să o meriţi atât ca om cât şi ca neam în fiecare clipă.
(Mihai Viteazul)
Pentru ce niciodată nu te-ai trândăvit? – Pentru că în fiecare zi aştept să mor. (Patericul)
Pentru fiecare dintre noi există un drum al Damascului. (Părintele Constantin Galeriu)
Poate fi oare om mai ticălos decât beţivul, care e mereu cu capul ameţit de băutură, care toarnă vin în el în
fiecare zi de-şi strică judecata gândurilor? … (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Postul este doctorul sufletelor noastre, îl face pe fiecare să ia aminte la sine însuşi şi-l învaţă să-şi amintească de toate lipsurile vieţii sale. (Sfântul Simeon Noul Teolog)
Privighetoarea înţeleaptă cântă fiecare cântec de două ori. Ca să nu crezi că nu poate retrăi primul extaz
spontan. (Robert Browning)
Spiritualitatea este poezia fiinţei, ritmul vieţii care se desfăşoară în fiecare persoană, în fiecare relaţie, în
fiecare comunitate. (Paul Ferrini)
Şi a cumpărat Iosif pentru Faraon tot pământul Egiptului, pentru că Egiptenii şi-au vândut fiecare pământul său lui Faraon, că-i istovise foametea; şi a ajuns tot pământul al lui Faraon. (Facerea 47.19)
Şi binevestind cetăţii aceleia şi făcând ucenici mulţi, s-au înapoiat la Listra, la Iconiu şi la Antiohia, întărind
sufletele ucenicilor, îndemnându-i să stăruie în credinţă şi (arătându-le) că prin multe suferinţe trebuie
să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu. Şi hirotonindu-le preoţi în fiecare biserică, rugându-se cu postiri,
i-au încredinţat pe ei Domnului în Care crezuseră. (Faptele Apostolilor 14.21-23)
Trebuie să ne folosim de fiecare întâmplare din viaţa noastră pentru a dobândi răsplata cea bună a
alegerii pe care o facem. Este de neaparată trebuinţă să învăţăm cum să folosim fiecare din
întâmplările care vin peste noi, pentru ca printr-o bună vieţuire raţională să ajungem la viaţa
veşnică. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Trupul poate să supravieţuiscă şi fără carne şi toate celelalte. Problema pleacă tot din mintea noastră; acolo
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se petrec dorinţele de a mânca de frupt în zi de post şi tot acolo se găsesc şi argumentele pentru care
am fi îndreptăţiţi să nu postim. Aşa dar, să ne cercetăm fiecare şi să vedem ceea ce putem face
şi ce nu. … (vezi Trupul/)
Un arbore mi-e mai drag decât un om, în pădure mă simt fericit – ferict în pădure unde fiecare copac grăieşte prin tine. Doamne ce minunăţie! În păduri, pe dealuri e linişte, linişte spre a Te slăvi! (Ludwig
van Beethoven)
Unuia i-a dat Dumnezeu lucrările de război, altuia dansul, altuia chitara şi cântecul, dar fiecare are darul
său de la Dumezeu, unul aşa, iar altul într-altfel. (Homer)
Urmează mâniei, zice dracul; dacă pe mânie o vei birui, s-a izgonit dracul acesteia. Asemena şi pentru
fiecare patimă. (Avva Pitirion, ucenicul Sfântului Antonie cel Mare)
Valoarea timpului, ca posibilitate a ridicării din păcat şi restabilirii comuniunii cu Dumnezeu, ni se descoperă mai ales în iconomia mântuirii. Fiecare clipă care trece, şi noi n-am luat în ea decizia pentru realizarea sa în bine, este o clipă sau un timp pierdut. Clipa se prezintă astfel ca semn al unei posibile
mântuiri, dar şi ca semn al unei posibile căderi sau pierderi. … (Patriarhul Daniel, vezi Clipa/)
Viaţa este o succesiune de momente. A-l trăi pe fiecare înseamnă a reuşi. (Corita Kent)
Viaţa este un trandafir la care fiecare petală este o iluzie şi fiecare spin, o realitate. (Alfred de Musset)
Viaţa fiecărui om este un basm scris cu degetele lui Dumnezeu. (Hans Christian Andersen)
Fierbinte/ Căci Domnul vine în văpaie şi carele Lui sunt ca o vijelie, ca să dezlănţuie cu fierbinţeală mânia Lui şi
certarea Lui cu văpăi de foc. Domnul va judeca cu foc şi cu sabie pe tot omul şi mulţi vor fi cei ce
vor cădea de bătaia Domnului! (Isaia 66.15, 16)
După aceasta Daniel s-a dus în casa lui şi a dat de ştire lui Anania, Misael şi Azaria, prietenii lui, care este
pricina, cerându-le să roage fierbinte milostivirea lui Dumnezeu din ceruri pentru această taină, ca să
nu lase să piară Daniel şi prietenii lui împreună cu ceilalţi înţelepţi ai Babilonului. Atunci i s-a descoperit lui Daniel taina aceasta într-o vedenie de noapte. Şi a preaslăvit Daniel pe Dumnezeul cerului.
(Daniel 2.17-19)
Este mult mai bine să dojeneşti decât, tăcând, să fierbi de mânie, şi cel care se mărturiseşte va fi apărat
de pagubă. (Ecclesiasticul 202.1, 2)
Este temperamentul părţii înfierbântate şi superstiţioase a omenirii, în probleme de religie, să îndrăgească
misterele şi, din acest motiv, să le placă cel mai mult ceea ce înţeleg cel mai puţin.(Isaac Newton)
Iar îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: Acestea zice Cel ce este Amin, martorul cel credincios şi adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu: Ştiu faptele tale; că nu eşti nici rece, nici fierbinte. O, de ai fi rece
sau fierbinte! Astfel, fiindcă eşti căldicel - nici fierbinte, nici rece - am să te vărs din gura Mea.
(Apocalipsa 3.14-16)
În timp ce lumea secularizată de azi nu se mai roagă lui Dumnezeu, ci este dominată de un spirit de nemulţumire, euharistia bisericii, ca taină a recunoştinţei faţă de Dumnezeu, Creatorul şi Mântuitorul lumii, ne oferă pace sfântă şi bucurie profundă, izvorâte din rugăciune smerită şi fierbinte. Din păcate, omul secularizat a pierdut pacea şi bucuria sufletului, tocmai pentru că a pierdut practica rugăciunii, ca respiraţie a
sufletului în prezenţa harică a iubirii milostive a lui Dumnezeu. (Patriarhul Daniel)
La sârguinţă, nu pregetaţi; cu duhul fiţi fierbinţi; Domnului slujiţi. Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă fiţi
răbdători; la rugăciune stăruiţi. (Romani 12.11)
Lumina înşelăciunii, fierbinte şi nu prea strălucitoare. 2.7
Mai vârtos să înţelegi ce citeşti, că a citi şi a nu înţelege este a vântura vântul şi a fierbe apa.(Miron Costin)
O asemenea poziţie a trupului ajută şi sufletul să ajungă într-o astfel de stare; să se înalţe spre cele de sus.
Însă trebuie să ne ferim să întindem mâinile prea tare şi să le ridică cât mai sus, ca să nu ajungem în
stare de fierbinţeală şi de extaz, de la care este numai un pas până la înşelare de sine şi amăgire drăcească. Mâinile trebuie întinse moderat, ca duhul să rămână în linişte, smerenie şi umilinţă; trebuie să
dăm trupului poziţia celui atârnat pe cruce, iar nu poziţia celui ce zboară spre cer. Capul să fie plecat
în jos, iar mâinile ridicate. (Din cartea “Tâlcuiri la Patericul egiptean”, pagina 31, a Sfântului Ignatie
Briancianinov)
Pune mâna pe o sobă fierbinte un minut şi ţi se va părea o oră. Stai cu o fată frumoasă o oră şi ţi se va
părea un minut. Asta e relativitatea. (Albert Einstein)
Şi după cuviinţă tu acoperă trupul lui şi nu trece cu vederea înmormântarea lui. Amară plângere fă şi fierbinte tânguire. Şi te jeleşte, după vrednicia lui, o zi sau două, pentru a goni clevetirea şi te mângâie de
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întristare. Că din întristare vine moarte, şi întristarea inimii slăbeşte virtutea. (Ecclesiasticul 38.17-20)
Figuri/ Algebra nu este decât o geometrie scrisă, geometria nu este decât o algebră figurată. (Sophie Germain)
Geometria este arta de a găsi rezultate corecte pe figuri incorecte. Geometria analitică este arta de a găsi
rezultate corecte fără figuri. (Profesorul Marin Dumitrescu)
Geometria este arta de a raţiona corect pe figuri incorecte. (Henri Poincaré)
Modestia este pentru merit, ceea ce sunt umbrele pentru figuri într-un tablou; ea dă forţă şi relief.
(Jean de la Bruyère)
Semnele aritmetice sunt figuri scrise şi figurile geometrice sunt formule desenate. (David Hilbert)
Tabla de şah este lumea, figurile sunt fenomenele din univers, regulile de joc sunt ceea ce noi numim legi ale
naturii. (Aldous Huxlay)
Fiica Babilonului, ticăloasa! Fericit este cel ce-ţi va răsplăti ţie fapta ta pe care ai făcut-o nouă. Fericit este cel ce va
apuca şi va lovi pruncii tăi de piatră. (Psalmi 136.8, 9)
Fiica/ Ambiţia este vecina trufiei sau, mai curând, fiica ei. (Michel de Montaigne)
Ascultă fiică şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi casa părintelui tău, că a poftit Împăratul frumuseţea ta, că El este Domnul tău. (Psalmi 44.12, 13)
Bucură-te foarte, fiica Sionului, veseleşte-te, fiica Ierusalimului, căci iată Împăratul tău vine la tine drept şi biruitor; smerit şi călare pe asin, pe mânzul asinei. (Zaharia 9.9)
Calomnia este fiica ignoranţei şi soră geamănă cu invidia. (F. Romero Robledo)
Defăimarea este fiica amorului propriu şi a trândăviei. (Voltaire)
Ea însă a răspuns şi I-a zis: Da, Doamne, dar şi câinii, sub masă, mănâncă din fărâmiturile copiilor. Şi Iisus i-a
zis: Pentru acest cuvânt, mergi. A ieşit demonul din fiica ta. Iar ea, ducându-se acasă, a găsit pe copilă
culcată în pat, iar demonul ieşise. (Marcu 7.28-30)
Economia poate fi privită ca fiica prevederii, ca sora cumpătării şi mama libertăţii. (Samuel Smiles)
El creştea pe Hadasa, adică pe Estera, fiica unchiului său, deoarece ea nu avea nici tată, nici mamă. Fata aceasta era mândră la înfăţişare şi frumoasă la chip şi, după moartea tatălui ei şi a mamei ei, o luase
Mardoheu ca fiică. (Estera 2.7)
Fărădelegea ta, o, fiică a Sionului, s-a sfârşit; la fel robia. Dar ţie îţi cercetează păcatele, o, fiică a Edomului,
şi dă pe faţă fărădelegile tale! (Iezechiel 4.22)
Făţarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare, sâmbăta boul său, sau asinul de la iesle, şi nu-l duce să-l adape? Dar aceasta, fiică a lui Avraam fiind, pe care a legat-o satana de optsprezece ani, nu se cuvenea, oare,
să fie dezlegată de legătura aceasta, în ziua sâmbetei? Şi zicând El acestea, s-au ruşinat toţi care erau împotriva Lui, şi toată mulţimea se bucura de faptele strălucite săvârşite de El. (Luca 13.15 - 17)
Gelozia e fiica iubirii pe care însă de multe ori o ucide cu veninul ei. (Lorenzo Stramusoli)
Iar prăznuind Irod ziua lui de naştere, fiica Irodiadei a jucat în mijloc şi i-a plăcut lui Irod. De aceea, cu jurământ i-a făgăduit să-i dea orice va cere. Iar ea, îndemnată fiind de mama sa, a zis: Dă-mi, aici pe tipsie,
capul lui Ioan Botezătorul. (Matei 14.6-8)
Iată hotărârea pe care a rostit-o împotriva lui: "Te dispreţuieşte şi îşi bate joc de tine fecioara, fiica Sionului; în
spatele tău clatină din cap fiica Ierusalimului! (Isaia 37.22)
Ignoranţa este fiica lenei. (Arthur Schopenhauer)
"Îndrăzneşte, fiică! Domnul cerului şi al pământului îii va da bucurie în locul întristării. Îndrăzneşte, fiică!"
(Tobit 7.17)
Înţelepciunea este fiica experienţei. (Leonardo da Vinci)
Nu socotiţi că am venit să aduc pace pe pământ; n-am venit să aduc pace, ci sabie. Căci am venit să despart
pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa. Şi duşmanii omului (vor fi) casnicii lui. Cel
ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori
pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. Şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie
nu este vrednic de Mine. (Matei 10.34-38)
Smirna şi aloea îmbălsămează veşmintele Tale; din palate de fildeş cântări de alăută Te veselesc; fiice de împăraţi întru cinstea Ta; stătut-a împărăteasa de-a dreapta Ta, îmbrăcată în haină aurită şi prea înfrumuseţată.
Ascultă fiică şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi casa părintelui tău, că a poftit Împăratul frumuseţea ta, că El este Domnul tău. Şi se vor închina Lui fiicele Tirului cu daruri, felei Tale se vor ruga
mai-marii poporului. Toată slava fiicei Împăratului este înăuntru, îmbrăcată cu ţesături de aur şi prea
înfrumuseţată. (Psalmi 44.10-15)
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Strigă către Domnul, tu fecioară, fiică a Sionului! Să curgă lacrimile tale ca un şuvoi, zi şi noapte; nu înceta,
ochiul tău să nu zăbovească! (Plângeri 2.17)
Şi a venit unul din mai-marii sinagogilor, anume Iair, şi văzându-L pe Iisus, a căzut la picioarele Lui, şi L-a rugat
mult, zicând: Fiica mea este pe moarte, ci, venind, pune mâinile tale peste ea, ca să scape şi să trăiască.
Şi a mers cu el. Şi mulţime multă îl urma pe Iisus Şi Îl îmbulzea. (Marcu 5.22-24)
Şi iată o femeie cananeiancă, din acele ţinuturi, ieşind striga, zicând: Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David!
Fiica mea este rău chinuită de demon. (Matei 15.22)
Şi iată o femeie cu scurgere de sânge de doisprezece ani, apropiindu-se de El pe la spate, s-a atins de
poala hainei Lui. Căci zicea în gândul ei: Numai să mă ating de haina Lui şi mă voi face sănătoasă; iar Iisus, întorcându-Se şi văzând-o, i-a zis: Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit. Şi s-a
tămăduit femeia din ceasul acela. (Matei 9.20-22)
Şi Iisus, găsind un asin tânăr, a şezut pe el, precum este scris: "Nu te teme, fiica Sionului! Iată Împăratul tău
vine, şezând pe mânzul asinei". Acestea nu le-au înţeles ucenicii Lui la început, dar când S-a preaslăvit
Iisus, atunci şi-au adus aminte că acestea I le-au făcut Lui. (Ioan 12.14-16)
Şi intrând, le-a zis: De ce vă tulburaţi şi plângeţi? Copila n-a murit, ci doarme. Şi-L luau în râs. Iar El, scoţându-i pe toţi afară, a luat cu Sine pe tatăl copilei, pe mama ei şi pe cei ce îl însoţeau şi a intrat unde
era copila. Şi apucând pe copilă de mână, i-a grăit: Talita kumi, care se tâlcuieşte: Fiică, ţie zic,
scoală-te! Şi îndată s-a sculat copila şi umbla, căci era de doisprezece ani. Şi s-au mirat îndată cu
uimire mare. (Marcu 5.39-42)
Umbrele seamănă, ce-i drept, cu întunericul, dar sunt fiicele luminii. (Lucian Blaga)
Unde este Dumnezeu acolo este şi fiica Sa, răbdarea. (Tertulian)
Fiinţa/ Abia atunci când omul are compasiune faţă de toate fiinţele vii se poate numi nobil. (Buddha)
Acolo unde ia sfârşit creatura, începe Fiinţa luiDumnezeu. Tot ceea ce Dumnezeu pretinde în mod expres,
este să ieşi din tine însuţi, în măsura în care eşti creatură, şi să-L laşi pe Dumnezeu să fie Dumnezeu
în tine. (Meister Eckhart)
Atunci, luând Domnul Dumnezeu ţărână din pământ, a făcut pe om şi a suflat în faţa lui suflare de viaţă şi s-a
făcut omul fiinţă vie. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, şi a pus acolo
pe omul pe care-l zidise. Şi a făcut Domnul Dumnezeu să răsară din pământ tot soiul de pomi, plăcuţi
la vedere şi cu roade bune de mâncat; iar în mijlocul raiului era pomul vieţii şi pomul cunoştinţei binelui şi răului. (Facerea 2.7-9)
Avem în noi o credinţă fiinţială. (Sfântul Tefan Zăvoratul)
Ce fiinţă laşă şi jalnică făcuse din mine în acele zile frica, născută din pedepsa nedreaptă. (Charlotte Brontë)
Ce răsplată Îi vom da lui Dumnezeu, sau ce rod vrednic de ceea ce ne-a dat El nouă? … Ne-a chemat
când nu eram şi a voit să venim de la nefiinţă la fiinţă. (Sfântul Clement Romanul)
Căci răsuflarea vieţii, care l-a făcut pe om fiinţă vie este una, iar duhul dătător de viaţă este altul, Cel ce-l
face pe om fiinţă duhovnicească. [Sfântul Irineu de Lugdunum(Lyon)]
Cu siguranţă Dumnezeu nu a creat fiinţa umană să trăiască o zi! Nu, nu, omul a fost creat pentru eternitate.
(Abraham Lincoln)
Dumnezeu a zidit pe om spre nestricăciune şi l-a făcut după chipul fiinţei Sale. Iar prin pizma diavolului
moartea a intrat în lume şi cei ce sunt de partea lui vor ajunge s-o cunoască.
(Cartea Înţelepciunii lui Solomon 2.23, 24)
Dumnezeu este fiinţa virtuţilor. 9.19
Inima spirituală, centrul fiinţial al omului. 2.1
În credinţă ne întâlnim cu Dumnezeu şi trăim cu El. Răsplata imediată a acestei trăiri este o bucurie sfântă,
religioasă. E bucuria unui dor împlinit, bucuria vederii fiinţei cele dragi, bucuria negrăită a întâlnirii cu
Dumnezeu. (Părintele Ilarion Felea)
Omul, fiinţă teonomă. 6.14, 8.15
Pe cruce Domnul nostru Iisus Hristos i-a mântuit pe oameni. El îl sfinţeşte pe om în întregime până la cea din
urmă fibră a fiinţei sale. De aceea facem semnul crucii înainte de rugăciune, ca să ne ordoneze şi să ne
adune, să ne cuprindă gândurile şi inima şi voinţa în Dumnezeu. După rugăciune, ca să rămână în noi
ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu, ca să ne apere de primejdii. (Romano Guardini, 8.7)
Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi; (Matei 6.11)
Pâinea noastră cea spre fiinţă şi pâinea noastră cea Sfântă. 5.10
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Prin jertfă, Iisus Hristos ni se alătură, face parte din fiinţa noastră şi trăieşte în noi. 9.5
Rugăciunea este lucrare nesfârşită, mai presus de orice artă sau ştiinţă. Prin rugăciune intrăm în legătură cu
Fiinţa Cea fără de început, sau altfel spus, însăşi viaţa lui Dumnezeu intră în noi prin acest canal.
Rugăciunea este un act de înaltă înţelepciune, care întrece orice frumuseţe şi vrednicie. În rugăciune aflăm sfânta încântare a duhului nostru…. (Arhimandritul Sofronie Saharov)
Scopul unei glume nu este de a degrada fiinţa umană, ci de a ne reaminti că ea este deja degradată.
(George Orwell)
Sfânta Sfintelor s-a mutat în miezul fiinţei umane. 7.3
Spiritualitatea este poezia fiinţei, ritmul vieţii care se desfăşoară în fiecare persoană, în fiecare relaţie, în
fiecare comunitate. (Paul Ferrini)
Spiritul este adevărata fiinţă. (Cicero)
Spunem deci că numai Biserica Veche şi Universală este una şi în ce priveşte fiinţa ei, si în ceea ce priveşte
începutul ei, şi în ceea ce priveşte superioritatea ei. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Sufletul este fiinţă înţelegătoare şi raţională având ca putere mintea, ca mişcare - cugetarea, iar
ca efect - înţelegerea. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a patra. Apoi a zis Dumnezeu: "Să mişune apele de vietăţi, fiinţe cu
viaţă în ele şi păsări să zboare pe pământ, pe întinsul tăriei cerului!" Şi a fost aşa. (Facerea 1.19, 20)
Şi fiinţa cea dintâi era asemenea leului, a doua fiinţă asemenea viţelului, a treia fiinţă avea faţă de om, iar a
patra fiinţă era asemenea vulturului care zboară. Şi cele patru fiinţe, având fiecare din ele câte şase aripi,
sunt pline de ochi, de jur împrejur şi pe dinăuntru, şi odihnă nu au, ziua şi noaptea, zicând: Sfânt, Sfânt,
Sfânt, Domnul Dumnezeu, Atotţiitorul, Cel ce era şi Cel ce este şi Cel ce vine. (Apocalipsa 4.7, 8)
Unele fiinţe merg către absolut aşa cum apa merge către mare. (Henry Millon de Montherlant)
Filocalia 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.4, 2.6, 2.11, 3.1, 4.2, 6.10, 7.15, 8.6
Filosofia este lucrul cel mai mare şi mai vrednic de Dumnezeu. Ea singură poate să ne înalţe până la Dumnezeu şi
să ne apropie de El, iar sfinţi sunt cu adevărat sunt numai aceia care-şi deprind mintea cu fiolosofia.
(Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful)
Filosofia este medicina sufletului. (Cicero)
Filosofia este microscopul gândirii. (Victor Hugo)
Filosofia/ Adevărata fericire e să găseşti idealul pentru care merită să trăieşti sau să mori. (Soren Kierkegaard,
filosof şi teolog danez)
Care e diferenţa dintre un filosof şi un creştin? Unul este discipol al Greciei, celălalt al cerului. Unul care
umblă după glorie, celălalt după mântuire. Unul mânuitor al vorbelor, celălalt al faptelor bune.
Unul care clădeşte şi altul care dărâmă. Unul iubitor de greşeală, celălalt duşman al ei. Unul care
strică adevărul şi altul care-l restabileşte, lămurindu-l. Unul care fură şi altul care păzeşte să nu
se fure. (Tertulian)
Cea mai bună filosofie e a acţiunii. (Nicolae Iorga)
Cine tuturor viselor şi tuturor vedeniilor nu crede, filosof duhovnicesc este. (Sfântul Ioan Scărarul)
Creştinismul nu este o religie sau o filosofie, ci o relaţie şi un mod de viaţă. (Rick Warren)
Da, avem mulţi savanţi şi oameni de ştiinţă, dar atât de ignoranţi în realităţile divine; avem o mulţime de
filosofi, dar atât de puţini oameni ai lui Dumnezeu, pentru care Hristos este totul şi care pot să arate
semenilor drumul drept spre mântuire. (Sadhu Sundar Singh, un vestit hindus convertit la
creştinism în secolul trecut)
Diogene a fost întrebat: Ce-ai să faci dacă ţi se sparge butoiul în care trăieşti? Nu mă frământă,
răspunse filosoful. Locul pe care îl ocup eu nu se poate sparge. (Diogene din Sinope)
Există poezie fără filosofie, dar nu există filosofie fără poezie. (Tudor Vianu)
Experienţa a arătat că armătura morală este mai importantă pentru individ şi pentru societate decât cunoştinţele ştiinţifice, literare, filozofice. (Alexis Carrel, medic chirurg şi biolog francez)
Fără de filosofie şi fără de raţiunea cea dreaptă, nimeni nu poate dobândi înţelepciunea.
(Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful)
Foc! Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac şi al lui Iacov, nu dumnezeul filosofilor şi al înţelepţilor! ( Aceste
cuvinte au fost scrise pe o bucată de hârtie, găsită cusută în căptuşeala hainei lui Blaise Pascal,
după moartea sa, şi sună pentru noi ca un scurt testament)
Geometria va atrage sufletul spre adevăr şi va crea spiritul filosofiei. (Platon)
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Întâiul şi cel mai mare dar al lui Dumnezeu, puternica păzitoare a virtuţilor, adică smerenia, este rodul
adevăratei filosofii. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
La tinereţe domină intuiţia, la bătrâneţe cugetarea; de aceea, la tinereţe omul este mai mult poet, iar la
bătrâneţe mai mult filosof. (Arthur Schopenhauer)
Luaţi aminte să nu vă fure minţile cineva cu filozofia şi cu deşarta înşelăciune din predania omenească,
după înţelesurile cele slabe ale lumii şi nu după Hristos. (Coloseni 2.8)
Mulţi filosofi şi savanţi au ajuns la convigerea că Dumnezeu există, dar n-au ajuns să-L cunoască pe
Dumnezeu. 1.1
Muzica este o revelaţie mai mare decât toată înţelepciunea şi filosofia. (Lugwig van Beethoven)
Nimic nu este mai sărac decât o minte care, fiind în afară de Dumnezeu, filosofează despre Dumnezeu.
(Filocalia)
Nu este o coincidenţă că cei mai mari gânditori din toate timpurile au fost suflete profund religioase.
(Max Planck)
O filosofie a conştiinţei nu poate sfârşi decât într-una a uitării. (Emil Cioran)
Pictorul este un filosof, dar filosofia sa este pictura. (Renato Guttuso)
Puţina filosofie duce sufletul la ateism, dar aprofundarea filosofiei îl duce spre religie. (Francis Bacon)
Tăcerea capul filosofiei este. (Dimitrie Cantemir)
Umorul este zâmbetul filosofiei. (Okakura Kakuzo)
Viaţa fără cuvânt foloseşte mai mult decât cuvântul fără viaţă. Prima tace şi zideşte, al doilea strică şi
tulbură, dar când şi cuvântul şi viaţa merg împreună, alcătuiesc imagiea întregii filosofii.
(Sfântul Isidor Pelusiotul)
Viziunea lui Blaise Pascal („ ... Cum a ajuns însă matematicianul şi fizicianul Pascal la această concepţie? Răspunsul îl găsim în noaptea de 23 noiembrie 1654, când a avut „viziunea” ce i-a schimbat
definitiv sensul existenţei. ... Din acel moment, pe Pascal îl va interesa în mod esenţial creştinismul
şi Dumnezeul creştin, nu Dumnezeul abstract al filozofilor.” Sursa citatului: internet, biografia lui
Blaise Pascal.)
Fin/ Egoismul este o patimă rafinată. (Sfinţii Părinţi)
Ironia este felul cel mai rafinat de a expune defectele altora. (John Locke)
Literatura înaltă şi fină este ca vinul, iar a mea este ca apa; oricui însă îi place apa. (Mark Twain)
O viaţă nu poate căpăta strălucire decât dacă este finisată şi muncită. (Masutatsu Oyama)
Pavel îl vede pe creştin ca un ins cu foarte multă statornicie. Iar statornicia i-o dă duhul şi prin aceasta el devine
om duhovnecesc. Duhul reprezintă permanenţa omului şi reprezintă mai cu seamă etajul superior pe care el
poate să intre în comunicare şi în comuniune cu Dumnezeu. De aceea scările acestea terminologice ale
Sfântului Apostol Pavel: este trupescul, la nivelul de jos, este psihicul, deasupra, este duhovnicescul, deasupra, şi deasupra tuturor este noeticul, de la noos, care este puţin convenţional tradus prin intelect, raţiune,
inteligenţă. Este partea cea mai fină, cea mai rafinată a sufletului, fără să fie altceva decât sufletul şi prin
care omul duhovnicesc, în starea de extaz, intră în comuniune cu Dumnezeu. Dar mai mult decât starea de
extaz, pentru că extazul este revărsarea insului în afara lui; în starea de entaz, care este înmănuncherea insului în interiorul său, în propriul său interior, aşa încât omul cu adevărat duhovnicesc, şi mă refer la categoria sfântului de acuma, depăşeşte etajul şi al phisicului şi al duhovnicescului şi intră în acela al noeticului, în
care sfera aceea foarte, foarte fină a sufletului poate să atingă starea aceea de entaz şi deci de legătură
imediată cu Dumnezeu. (Mitropolitul Bartolomeu Anania 12.19)
Ţi-am dat veşminte brodate, încălţăminte de piele fină, o legătură de vison pentru cap şi o mantie de mătase.
(Iezechiel 16.10)
Firea aţâţă poftele, dar, pe măsură ce creşte asceza, ea le şi stinge. (Patericul)
Firea omului îl atrage spre vechile deprinderi. (Juvenalis)
Firea/ A uita este marele secret al firilor tari şi creatoare, a uita asemenea naturii care nu-şi cunoaşte trecutul, care
reîncepe neîncetat tainele zămislirilor ei neobosite. (Honoré de Balzac)
Arta teatrului are nevoie de firi de structură excepţională. (Camil Petrescu)
Asceza este omorârea mortii din noi, ca să se elibereze firea de sub robia ei. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Ba, ceea ce ar fi şi mai grav, însăşi crearea omului şi înzestrarea lui cu toate darurile s-ar dovedi fără de nici
un rost. Însă, fiindcă nici toate aceste lucrări ale lui Dumnezeu şi nici toate aceste daruri care provin de la
El nu pot fi socotite zadarnice şi fără rost, atunci în chip necesar trebuie legată de dăinuirea veşnică a su-
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fletului şi prelungirea vieţii trupeşti, precum şi corolarul ei firesc, învierea. (Atenagora Atenianul,
filosof creştin din secolul al doilea)
Banul este cea mai sigură piatră de cercare a firii omeneşti. (Vasile Alecsandri)
Binele, din punct de vedere moral, este tot ceea ce se potriveşte cu firea omenească. (Ioan Slavici)
Conştiinţa bună se află prin rugăciune, iar rugăciunea curată prin conştiinţă. Căci una are trebuinţă de alta,
prin fire. (Sfântul Marcu Ascetul)
Dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă; dacă unul învaţă, să se sârguiască în învăţătură; dacă îndeamnă, să fie
la îndemnare; dacă împarte altora, să împartă cu firească nevinovăţie; dacă stă în frunte, să fie cu tragere
de inimă; dacă miluieşte, să miluiască cu voie bună! (Romani 12.7, 8)
Dacă mânia stăpânitorului se ridică împotriva ta, nu te clinti din locul tău. Căci firea domoală înlătură mari
neajunsuri. (Ecclesiastul 10.4)
Dar pentru că firea omenescă este trândavă şi se îndreaptă mai degrabă spre tihnă şi plăceri, de aceea Stăpânul cel iubitor de oameni, ca un Tată iubitor a dat leacul postului, ca să ne desprindă şi de plăceri şi
să ne şi ducă de la grijile lumeşti la lucrarea celor duhovniceşti. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dar vei zice: Au fost tăiate ramurile, ca să fiu altoit eu. Bine! Din cauza necredinţei au fost tăiate, iar tu stai
prin credinţă. Nu te îngâmfa, ci temete; căci dacă Dumnezeu n-a cruţat ramurile fireşti, nici pe tine nu
te va cruţa. (Romani 11.19-21)
Descoperi-vei tu care este firea lui Dumnezeu? Urca-vei tu până la desăvârşirea Celui Atotputernic? Ea
este mai înaltă decât cerurile. Şi ce vei face tu? Ea este mai adâncă decât împărăţia morţii. Cum vei
pătrunde-o tu? (Iov 11.7, 8)
Dragostea de Dumnezeu este mişcarea cea mai firească a inimii. 9.19
În firea omului stă să aleagă între bine şi rău. (Sfântul Macarie Egipteanul)
Însă el, omul, poate să aleagă bine sau poate să aleagă rău, iar asta depinde tot de sufletul său, mai exact de
simţurile sufletului său, deoarece potrivit spuselor Sfântului Macarie Egipteanul, dacă cele cinci simţuri ale
sufletului şi anume inteligenţa, cunoaşterea, discernământul, răbdarea şi mila primesc harul cel de sus şi
sfinţirea duhului sunt cu adevărat fecioare înţelepte, iar dacă se mărginesc la firea lor sunt cu adevărat fecioare neînţelepte şi fiice ale acestei lumi. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Înţeleptul se teme şi se fereşte de rău, iar cel fără de minte îşi iese din fire şi se simte la adăpost.
(Solomon 14.16)
Judecata asupra celui de o fire cu tine peste care eşti stăpân se face o sentinţă asupra ta, aşa cum este.
(Sfântul Grigorie de Nyssa)
Judecaţi în voi înşivă: Este, oare, cuviincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu cu capul descoperit? Nu
vă învaţă oare însăşi firea că necinste este pentru un bărbat să-şi lase părul lung? Şi că pentru o femeie,
dacă îşi lasă părul lung, este cinste? Căci părul i-a fost dat ca acoperământ. (I Corinteni 11.13-15)
Lucrurile mai presus de fire pot fi înţelese doar prin puterea credinţei. (Sfântul Ioan Damaschin)
Pentru că orice fel de fiare şi de păsări, de târâtoare şi de vietăţi din mare se domoleşte şi s-a domolit de firea omenească, dar limba, nimeni dintre oameni nu poate s-o domolească! Ea este un rău fără astâmpăr;
ea este plină de venin aducător de moarte. (Iacob 3.7, 8)
Precum şi este scris: "Făcutu-s-a omul cel dintâi, Adam, cu suflet viu; iar Adam cel de pe urmă cu duh dătător de viaţă"; dar nu este întâi cel duhovnicesc, ci cel firesc, apoi cel duhovnicesc. Omul cel dintâi
este din pământ, pământesc; omul cel de-al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, aşa sunt şi
cei pământeşti; şi cum este cel ceresc, aşa sunt şi cei cereşti. Şi după cum am purtat chipul celui pământesc, să purtăm şi chipul celui ceresc. (I Corinteni 15.45-49)
Toate sunt după fire, numai păcatul este împotriva firii. (Sfântul Ioan Damaschinul)
Toţi am fost creaţi capabili să dobândim virtutea, dar prin învăţătură şi exerciţiu unul se apropie mai mult de
ea, altul mai puţin . De aceea unii ajung până la o virtute desăvârşită, alţii ajung până la o oarecare virtute,
iar alţii, pentru că nu şi-au dat niciun interes, deşi prin firea lor erau în stare, s-au îndreptat spre fapte
contrarii. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Firescul/ Arta ascunde efortul sub aparenţa firescului. (Carlo Goldoni)
Ba, ceea ce ar fi şi mai grav, însăşi crearea omului şi înzestrarea lui cu toate darurile s-ar dovedi fără de nici
un rost. Însă, fiindcă nici toate aceste lucrări ale lui Dumnezeu şi nici toate aceste daruri care provin de la
El nu pot fi socotite zadarnice şi fără rost, atunci în chip necesar trebuie legată de dăinuirea veşnică a sufletului şi prelungirea vieţii trupeşti, precum şi corolarul ei firesc, învierea. (Atenagora Atenianul, filosof
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creştin din secolul al doilea)
Cea mai subtilă viclenie este să te porţi simplu şi firesc. (Dostoievski)
Dar vei zice: Au fost tăiate ramurile, ca să fiu altoit eu. Bine! Din cauza necredinţei au fost tăiate, iar tu stai
prin credinţă. Nu te îngâmfa, ci temete; căci dacă Dumnezeu n-a cruţat ramurile fireşti, nici pe tine
nu te va cruţa. (Romani 11.19-21)
Iar nouă ni le-a descoperit Dumnezeu prin Duhul Său, fiindcă Duhul toate le cercetează, chiar şi adâncurile
lui Dumnezeu. Căci cine dintre oameni ştie ale omului, decât duhul omului, care este în el? Aşa şi cele ale
lui Dumnezeu, nimeni nu le-a cunoscut, decât Duhul lui Dumnezeu. Iar noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul cel de la Dumnezeu, ca să cunoaştem cele dăruite nouă de Dumnezeu; pe care le şi grăim, dar nu în
cuvinte învăţate din înţelepciunea omenească, ci în cuvinte învăţate de la Duhul Sfânt, lămurind lucruri duhovniceşti oamenilor duhovniceşti. Omul firesc nu primeşte cele ale Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el
sunt nebunie şi nu poate să le înţeleagă, fiindcă ele se judecă duhovniceşte. Dar omul duhovnicesc toate
le judecă, pe el însă nu-l judecă nimeni; căci "Cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-L înveţe pe El?"
Noi însă avem gândul lui Hristos. (I Corinteni 2.10-16)
Moartea este sfârşitul firesc al vieţii şi nu o pedeapsă. (Cicero)
Războiul trupesc firesc se retrage cu postul, privegherea, rugăciunea, dar numai atunci când nu există
mândrie. (Cuviosul Paisie Aghioritul)
Sunt şi trupuri cereşti şi trupuri pământeşti; dar alta este slava celor cereşti şi alta a celor pământeşti. Alta
este strălucirea soarelui şi alta strălucirea lunii şi alta strălucirea stelelor. Căci stea de stea se deosebeşte
în strălucire. Aşa este şi învierea morţilor: Se seamănă (trupul) întru stricăciune, înviază întru nestricăciune; se seamănă întru necinste, înviază întru slavă, se seamănă întru slăbiciune, înviază întru putere; se seamănă trup firesc, înviază trup duhovnicesc. Dacă este trup firesc, este şi trup duhovnicesc. Precum şi
este scris: "Făcutu-s-a omul cel dintâi, Adam, cu suflet viu; iar Adam cel de pe urmă cu duh dătător de
viaţă"; dar nu este întâi cel duhovnicesc, ci cel firesc, apoi cel duhovnicesc. Omul cel dintâi este din pământ, pământesc; omul cel de-al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, aşa sunt şi cei pământeşti;
şi cum este cel ceresc, aşa sunt şi cei cereşti. Şi după cum am purtat chipul celui pământesc, să purtăm
şi chipul celui ceresc. (I Corinteni 15.40-49)
Fiul meu, mănâncă miere, căci e bună şi un fagure de miere este dulce gurii tale. Să ştii că înţelepciunea este la fel
pentru sufletul tău; dacă o dobândeşti, ai un viitor, iar nădejdea ta nu este pierdută. (Solomon 24.13, 14)
Fiul/ Această poruncă îţi încredinţez, fiule Timotei, ca potrivit proorociilor făcute mai înainte asupra ta, să te lupţi
lupta cea bună, după cuvântul lor. (I Timotei 1.18)
Adevărat grăiesc vouă: Sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea pe
Fiul Omului, venind în împărăţia Sa. (Matei 16.28)
Adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul şi acum este, când morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi
cei ce vor auzi vor învia. (Ioan 5.25)
Adevărata cinstire pe care o acordăm Fiului lui Dumnezeu, ca şi cea pe care o aducem lui Dumnezeu,
ca părinte, constă mai ales într-o viaţă cinstită. (Origen)
Aflând Iacov că este grâu în Egipt, a zis către fiii săi: "Ce vă uitaţi unul la altul? Iată, am auzit că este grâu în
Egipt. Duceţi-vă acolo şi cumpăraţi puţine bucate, ca să trăim şi să nu murim!" Atunci cei zece din fraţii lui
Iosif s-au dus să cumpere grâu din Egipt, iar pe Veniamin, fratele lui Iosif, nu l-a trimis Iacov cu fraţii lui,
căci zicea: "Nu cumva să i se întâmple vreun rău!" Au venit deci fiii lui Israel împreună cu alţii, care se pogorau să cumpere grâu, căci era foamete şi în pământul Canaanului. (Facerea 42.1-5)
Apoi a strigat Ilie către Domnul şi a zis: "Doamne Dumnezeul meu, oare şi văduvei la care locuiesc îi faci
rău, omorând pe fiul ei?" Şi suflând de trei ori peste copil, a strigat către Domnul şi a zis: "Doamne Dumnezeul meu, să se întoarcă sufletul acestui copil în el!" Şi a ascultat Domnul glasul lui Ilie; şi s-a întors sufletul copilului acestuia în el şi a înviat. Şi a luat Ilie copilul şi s-a coborât cu el din foişor în casă şi l-a
dat mamei sale şi a zis Ilie: "Iată copilul tău este viu!" Atunci a zis femeia către Ilie: "Acum cunosc şi eu
că tu eşti omul lui Dumnezeu şi cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu este în gura ta!" (III Regi 17.20-24)
Aşa şi Hristos nu S-a preaslăvit pe Sine însuşi, ca să Se facă arhiereu, ci Cel ce a grăit către El: "Fiul Meu eşti
Tu, Eu astăzi Te-am născut". În alt loc se zice: "Tu eşti Preot în veac după rânduiala lui Melchisedec".
(Evrei 5.5, 6)
Apoi şi-a întins Avraam mâna şi a luat cuţitul, ca să junghie pe fiul său. Atunci îngerul Domnului a strigat către
el din cer şi a zis: "Avraame, Avraame!" Răspuns-a acesta: "Iată-mă!" Iar îngerul a zis: "Să nu-ţi ridici
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mâna asupra copilului, nici să-i faci vreun rău, căci acum cunosc că te temi de Dumnezeu şi pentru
mine n-ai cruţat nici pe singurul fiu al tău". (Facerea 22.10-12)
Atunci au venit la El ucenicii lui Ioan, zicând: Pentru ce noi şi fariseii postim mult, iar ucenicii Tăi nu postesc?
Şi Iisus le-a zis: Pot oare, fiii nunţii să fie trişti câtă vreme mirele este cu ei? Dar vor veni zile când mirele
va fi luat de la ei şi atunci vor posti. (Matei 9.14, 15)
Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe aripa templului, Şi I-a zis: Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu,
aruncă-Te jos, că scris este: "Îngerilor Săi va porunci pentru Tine şi Te vor ridica pe mâini, ca nu cumva
să izbeşti de piatră piciorul Tău". Iisus i-a răspuns: Iarăşi este scris: "Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul
tău". (Matei 4.5-7)
Atunci va grăi către ei întru urgia Lui şi întru mânia Lui îi va tulbura pe ei; iar Eu sunt pus împărat de El peste
Sion, muntele cel sfânt al Lui, vestind porunca Domnului. Domnul a zis către Mine: "Fiul Meu eşti Tu,
Eu astăzi Te-am născut! (Psalmi 2.5-7)
Biserica e ca o mamă care naşte fii. (Sfinţii Părinţi)
Că ai înmulţit mila Ta, Dumnezeule, iar fiii oamenilor în umbra aripilor Tale vor nădăjdui. (Psalmi 35.7)
Căci căruia dintre îngeri i-a zis Dumnezeu vreodată: "Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut";
şi iarăşi: "Eu Îi voi fi Lui Tată şi El Îmi va fi Mie Fiu"? (Evrei 1.5)
Căci dacă, pe când eram vrăjmaşi, ne-am împăcat cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult,
împăcaţi fiind, ne vom mântui prin viaţa Lui. Şi nu numai atât, ci şi ne lăudăm în Dumnezeu prin
Domnul nostru Iisus Hristos, prin Care am primit acum împăcarea. (Romani 5.10, 11)
Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu
piară, ci să aibă viaţă veşnică. (Ioan 3.16)
Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut. (Matei 18.11)
Căci va fi mare înaintea Domnului; nu va bea vin, nici altă băutură ameţitoare şi încă din pântecele mamei sale se
va umple deDuhul Sfânt. Şi pe mulţi din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor. (Luca 1.15, 16)
Când vă urmăresc pe voi în cetatea aceasta, fugiţi în cealaltă; adevărat grăiesc vouă: nu veţi sfârşi cetăţile lui
Israel, până ce va veni Fiul Omului. (Matei 10.23)
Cel ce păzeşte legea este un fiu înţelept, iar cel ce se întovărăşeşte cu clevetitorii face ruşine tatălui său.
(Solomon 28.7)
Cele două mâini ale lui Dumnezeu: Fiul si Duhul Sfânt. 5.17
Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici
îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. (Matei 24.35, 36)
Ci iubiţi pe vrăjmaşii voştri şi faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi nimic în schimb, şi răsplata
voastră va fi multă şi veţi fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei nemulţumitori şi răi. (Luca 6.35)
Ci în acele zile, după necazul acela, soarele se va întuneca şi luna nu-şi va mai da lumina ei. Şi stelele vor
cădea din cer şi puterile care sunt în ceruri se vor clătina. Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind
pe nori, cu putere multă şi cu slavă. (Marcu 13.24-26)
Coborârea Fiului lui Dumnezeu este singurul leac al bolii noastre. Prin iconomie, singurul doctor înţelept al sufletelor noastre, primind în Sine pătimirile noastre, a vindecat boala tuturor. (Leonţiu de Bizanţ, unul dintre marii
scriitori bisericeşti)
Crede-mă, fiule, dacă oamenii ar putea să vadă de aici moştenirea, slava şi odihna, pe care Dumnezeu le-a
pregătit pentru cei care-L iubesc, oricât de mult ar fi să rămână în această lume, şi chiar dacă ar fi
să trăiască într-o colibă întunecată, cu viermi până la genunchi, tot nu s-ar lăsa abătuţi de tristeţe. 1.1
Cununa bătrânilor sunt nepoţii, iar mărirea fiilor sunt părinţii lor. (Solomon 17.6)
Dacă cezarul, sau împăratul am zice noi, te-ar înrudi cu el, şi te-ar ridica în rang, cine nu s-ar teme atunci
de persoana ta? Iar acum, când ai devenit fiul lui Dumnezeu, nu ai respect faţă de tine şi înalta ta valoare,
călcând-o în picioare prin nesăbuitele tale îndemnuri dobitoceşti şi prin atracţiile păcătoase? (Epictet)
Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ţi aminte că ai primit cele bune ale tale în viaţa ta, şi Lazăr, asemenea, pe cele
rele; iar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuieşti. Şi peste toate acestea, între noi şi voi s-a întărit prăpastie mare, ca cei care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi.
(Luca 16.25, 26)
Dar ca să ştiţi că putere are Fiul Omului pe pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogului: Scoală-te, ia-ţi
patul şi mergi la casa ta. Şi, sculându-se, s-a dus la casa sa. (Matei 9.6, 7)
Dar Iisus tăcea. Şi arhiereul I-a zis: Te jur pe Dumnezeul cel viu, să ne spui nouă de eşti Tu Hristosul, Fiul lui
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Dumnezeu. Iisus i-a răspuns: Tu ai zis. Şi vă spun încă: De acum veţi vedea pe Fiul Omului şezând de-a
dreapta puterii şi venind pe norii cerului. Atunci arhiereul şi-a sfâşiat hainele, zicând: A hulit! Ce ne mai
trebuie martori? Iată acum aţi auzit hula Lui. (Matei 26.63-65)
Dar, venindu-şi în sine, a zis: Câţi argaţi ai tatălui meu sunt îndestulaţi de pâine, iar eu pier aici de foame!
Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: Tată, am greşit la cer şi înantea ta; nu mai
sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi. (Luca 15.17-19)
Din cer a privit Domnul, văzut-a pe toţi fiii oamenilor. Din locaşul Său, cel gata, privit-a spre toţi cei ce locuiesc pământul. Cel ce a zidit îndeosebi inimile lor, Cel ce pricepe toate lucrurile lor. Nu se mântuieşte
împăratul cu oştire multă şi uriaşul nu se va mântui cu mulţimea tăriei lui. (Psalmi 32.13-16)
Duhovnicul îi pregăteşte pe fiii săi spirituali pentru întâlnirea cu Domnul Hristos Euharistic, şi-i pregăteşte,
determinându-i la o sinceră şi eficientă pocăinţă. (Părintele Andrei Scrima)
Ei înşişi fiind nedrepţi îşi vor lua plata nedreptăţii, socotind o plăcere desfătarea de fiecare zi; ei sunt pete şi ocară, făcându-şi plăcere, în rătăcirile lor, să ospăteze cu voi la mesele voastre; având ochii plini de pofta desfrânării şi fiind nesăţioşi de păcat, ei amăgesc sufletele cele nestatornice; inima lor e deprinsă la lăcomie şi
sunt fiii blestemului. (II Petru 2.13, 14)
Eu nu pot cinsti pe zeii voştri surzi şi muţi, închipuiţi prin metale, piatră sau marmură şi cinstesc pe Domnul meu,
Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Care este Adevăratul şi Atotputernicul Dumnezeu. (Sfântul
Mucenic Donat diaconul, torturat şi decapitat, anul 307)
Evanghelia de astăzi (Întoarcerea Fiului risipitor, Luca 15.11-32) este în acelaşi timp, Evanghelia iertării
păcătosului pocăit şi a îndreptării credinciosului neiertător. (Patriarhul Daniel)
Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel. (Isaia 7.14)
Femeia I-a zis: Doamne, nici găleată nu ai, şi fântâna e adâncă; de unde, dar, ai apa cea vie? Nu cumva eşti
Tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat această fântână şi el însuşi a băut din ea
şi fiii lui şi turmele lui? (Ioan 4.11, 12)
Femeia ta ca o vie roditoare, în laturile casei tale; fiii tăi ca nişte vlăstare tinere de măslin, împrejurul mesei tale.
Iată, aşa se va binecuvânta omul, cel ce se teme de Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion şi vei
vedea bunătăţile Ierusalimului în toate zilele vieţii tale. Şi vei vedea pe fiii fiilor tăi. Pace peste Israel!
(Psalmi 127.3-6)
Fericiţi veţi fi când oamenii vă vor urî pe voi şi vă vor izgoni dintre ei, şi vă vor batjocori şi vor lepăda
numele voastre ca rău din pricina Fiului Omului. (Luca 6.22)
Fiul meu, să nu se depărteze acestea dinaintea ochilor tăi; păstrează înţelepciunea şi buna chibzuială, căci ele
sunt viaţa sufletului tău şi podoabă pentru gâtul tău. (Solomon 3.21, 22)
Fiul Risipitor 9.19, 11.9
Fiule al lui David, miluieste-mă! 9.10
Fiule! Nu semăna pe brazdele nedreptăţii, ca să nu seceri de pe ele cu şapte părţi mai mult.
(Ecclesiasticul 7.3)
Iadul şi adâncul sunt cunoscute Domnului, cu atât mai vârtos inimile fiilor oamenilor. (Solomon 15.11)
Iar dacă umblăm întru lumină, precum El este în lumină, atunci avem împărtăşire unul cu altul şi sângele lui
Iisus, Fiul Lui, ne curăţeşte pe noi de orice păcat. (I Ioan 1.7)
Iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel mai din afară; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.
(Matei 8.12)
Iar Iosif, cel numit de apostoli Barnaba (care se tâlcuieşte fiul mângâierii), un levit, născut în Cipru, având ţarină
şi vânzând-o, a adus banii şi i-a pus la picioarele apostolilor. (Faptele Apostolilor 4.36, 37)
Iar în toată ţara nu se găseau femei atât de frumoase ca fetele lui Iov, şi tatăl lor le-a făcut părtaşe la moştenire,
lângă fraţii lor. Şi Iov a mai trăit după aceea o sută patruzeci de ani şi a văzut pe fiii săi şi pe fiii fiilor săi,
până la al patrulea neam. Şi Iov a murit bătrân şi încărcat de zile. (Psalmi 42.15-17)
Iar Petru şi cei ce erau cu el erau îngreuiaţi de somn; şi deşteptându-se, au văzut slava Lui şi pe cei doi bărbaţi stând cu El. Şi când s-au despărţit ei de El, Petru a zis către Iisus: Învăţătorule, bine este ca noi să
fim aici şi să facem trei colibe: una Ţie, una lui Moise şi una lui Ilie, neştiind ce spune. Şi, pe când vorbea el acestea, s-a făcut un nor şi i-a umbrit; şi ei s-au spăimântat când au intrat în nor. Şi glas s-a
făcut din nor, zicând: Acesta este Fiul Meu cel ales, de acesta să ascultaţi! (Luca 9.32-35)
Iată, fiii sunt moştenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui. Precum sunt săgeţile în mâna celui viteaz, aşa
sunt copiii părinţilor tineri. (Psalmi 26.3, 4)

593/782
Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci şi cu pietre ucizi pe cei trimişi la tine; de câte ori am voit să
adun pe fiii tăi, după cum adună pasărea puii săi sub aripi, dar nu aţi voit. (Matei 23.37)
Iisus a văzut pe Natanael venind către El şi a zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleşug. Natanael I-a zis: De unde mă cunoşti? A răspuns Iisus şi i-a zis: Mai înainte de a te chema Filip, te-am văzut când
erai sub smochin. Răspunsu-I-a Natanael: Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti regele lui Israel. Răspuns-a
Iisus şi i-a zis: Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Şi
i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului. (Ioan 1.47-51)
Iisus i-a zis: Mergi, copilul tău trăieşte. Şi omul a crezut cuvântului pe care i l-a spus Iisus şi a plecat. Iar pe
când cobora, slugile lui, l-au întâmpinat spunându-i că fiul lui trăieşte. Şi cerea, deci, să afle de la ele ceasul
în care i-a fost mai bine. Deci i-au spus că ieri, în ceasul al şaptelea, l-au lăsat frigurile. (Ioan 4.50-52)
Judeca-va pe săracii poporului şi va milui pe fiii săracilor şi va umili pe clevetitor. (Psalmi 71.4)
Mântuieşte-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios, că s-a împuţinat adevărul de la fiii oamenilor. (Psalmi 11.1)
Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă,
slavă Ţie. (Cuviosul Ioanichie cel Mare)
Nu cruţa pe feciorul tău de pedeapsă; chiar dacă îl loveşti cu varga, nu moare. Tu îl baţi cu toiagul, dar scapi
sufletul lui din împărăţia morţii. (Solomon 23.13, 14)
Nu socotiţi că am venit să aduc pace pe pământ; n-am venit să aduc pace, ci sabie. Căci am venit să despart
pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa. Şi duşmanii omului (vor fi) casnicii lui. Cel
ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori
pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. Şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie
nu este vrednic de Mine. (Matei 10.34-38)
Omul nu este numai stăpân al lumii, ci este fiu al ei. El se naşte din pământ şi se întoarce în el. Acest fapt îl
încarcă pe om cu o responsabilitate maximă. Îndumnezeirea omului este legată, iată, nu numai de relaţia
cu semenii săi, ca persoane, ci ea se realizează în relaţie cu lumea, ca întreg. (Teologul catolic
Thomas Friedrich)
Prin credinţă, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a ales mai bine să pătimească cu poporul lui Dumnezeu, decât să aibă dulceaţa cea trecătoare a păcatului, socotind că batjocorirea pentru Hristos este mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, fiindcă se uita la răsplătire.
(Evrei 11.24-26)
Privegheaţi, că nu ştiţi nici ziua, nici ceasul în care va veni Fiul Omului. (Matei 25.13)
Prudenţa este fiul cel mai mare al înţelepciunii. (Victor Hugo)
Să aveţi către Dumnezeu inimă de fiu, către aproapele inimă de mamă şi către voi minte de judecător.
(Părintele Ilie Cleopa)
Şi a luat Terah pe Avram, fiul său, şi pe Lot, fiul lui Haran şi nepotul său, şi pe Sarai, nora sa, şi femeia lui
Avram, fiul său, şi a plecat cu ei din Urul Caldeii, ca să meargă până în ţara Canaanului; dar au mers
până la Haran şi s-au aşezat acolo. (Facerea 11.31)
Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam.
Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut. (Luca 19.9, 10)
Şi a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat? Şi răspunzând, îngerul i-a
zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul
care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. (Luca 1.34, 35)
Şi aţi uitat îndemnul care vă grăieşte ca unor fii: "Fiul meu, nu dispreţui certarea Domnului, nici nu te descuraja,
când eşti mustrat de El. Căci pe cine îl iubeşte Domnul îl ceartă, şi biciuieşte pe tot fiul pe care îl primeşte".
Răbdaţi spre înţelepţire, Dumnezeu se poartă cu voi ca faţă de fii. Căci care este fiul pe care tatăl său nu-l
pedepseşte? (Evrei 12.5-7)
Şi au venit la El Iacov şi Ioan, fiii lui Zevedeu, zicându-I: Învăţătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la
Tine. Iar El le-a zis: Ce voiţi să vă fac? Iar ei I-au zis: Dă-ne nouă să şedem unul de-a dreapta Ta, şi altul
de-a stânga Ta, întru slava Ta. Dar Iisus le-a răspuns: Nu ştiţi ce cereţi! Puteţi să beţi paharul pe care îl beau
Eu sau să vă botezaţi cu botezul cu care Mă botez Eu? Iar ei I-au zis: Putem. Şi Iisus le-a zis: Paharul pe care Eu îl beau îl veţi bea, şi cu botezul cu care Eu mă botez vă veţi boteza. Dar a şedea de-a dreapta Mea,
sau de-a stânga Mea, nu este al Meu a da, ci celor pentru care s-a pregătit. (Marcu 10.35-40)
Şi când s-a făcut ziuă, a chemat la Sine pe ucenicii Săi şi a ales dintre ei doisprezece, pe care i-a numit Apostoli.
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Pe Simon, căruia i-a zis Petru, şi pe Andrei, fratele lui, şi pe Iacov, şi pe Ioan, şi pe Filip, şi pe Vartolomeu,
şi pe Matei, şi pe Toma, şi pe Iacov al lui Alfeu şi pe Simon numit Zilotul, şi pe Iuda al lui Iacov şi pe Iuda
Iscarioteanul, care s-a făcut trădător. (Luca 6.13-15)
Şi de va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră se va odihni peste el, iar de nu, se va întoarce la voi. (Luca 10.6)
Şi deşteptându-se din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat la el pe logodnica sa.
Şi fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus numele Iisus.
(Matei 1.24, 25)
Şi după ce a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, la urmă a flămânzit. Şi apropiindu-se, ispititorul a zis
către El: De eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini. Iar El, răspunzând, a zis: Scris
este: "Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu". (Matei 4.2-4)
Şi după cum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalţe Fiul Omului, ca tot cel ce crede în
El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. (Ioan 3.14, 15)
Şi iată o femeie cananeiancă, din acele ţinuturi, ieşind striga, zicând: Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David!
Fiica mea este rău chinuită de demon. (Matei 15.22)
Şi Iisus i-a zis: Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Şi oricine trăieşte şi
crede în Mine nu va muri în veac. Crezi tu aceasta? Zis-a Lui: Da, Doamne. Eu am crezut că Tu eşti
Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Care a venit în lume. (Ioan 11.25-27)
Şi mulţi îl certau ca să tacă, el însă cu mult mai tare striga: Fiule al lui David, miluieşte-mă! (Marcu 10.48)
Şi s-a făcut un nor care îi umbrea, iar un glas din nor a venit zicând: Acesta este Fiul Meu cel iubit, pe
Acesta să-L ascultaţi. Dar, deodată, privind ei împrejur, n-au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus,
singur cu ei. (Marcu 9.7, 8)
Şi stăteau, lângă crucea lui Iisus, mama Lui şi sora mamei Lui, Maria lui Cleopa, şi Maria Magdalena. Deci
Iisus, văzând pe mama Sa şi pe ucenicul pe care Îl iubea stând alături, a zis mamei Sale: Femeie, iată fiul
tău! Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine. (Ioan 19.25-27)
Şi strigând cu glas puternic, a zis: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu Celui Preaînalt? Te jur pe Dumnezeu să nu mă chinuieşti. Căci îi zicea: Ieşi duh necurat din omul acesta. Şi l-a întrebat: Care îţi este
numele? Şi I-a răspuns: Legiune este numele meu, căci suntem mulţi. (Marcu 5.7-9)
Şi zicând: Doamne, miluieşte pe fiul meu că este lunatic şi pătimeşte rău, căci adesea cade în foc şi adesea
în apă. (Matei 17.15)
Tatăl însă i-a zis: Fiule, tu totdeauna eşti cu mine şi toate ale mele ale tale sunt. (Luca 15.31)
Tocmai atunci regele vorbea cu Ghehazi, sluga omului lui Dumnezeu, şi a zis: "Povesteşte-mi tot ce este mai
însemnat din câte a făcut Elisei!" Şi pe când istorisea el regelui despre copilul înviat de Elisei, a rugat
pe rege pentru casa sa şi pentru ţarina sa. Şi a zis Ghehazi: "Stăpânul meu rege, aceasta este chiar
femeia aceea şi el este acel fiul al ei pe care l-a înviat Elisei". (IV Regi 8.4, 5)
Un lucru mărunt poate duce la o cădere cruntă. (Dintr-un comentariu la pilda Fiului Risipitor)
Vreau să mor creştin! (Sfântul Martir Matei Brâncoveanu, înainte de a fi decapitat. Era fiul cel mai mic al
Sfântului Martir Constantin Vodă Brâncoveanu)
Zis-a un bătrân: Tu, fiule, citeşte vieţile şi vorbele sfinţilor şi prea-cuvioşilor părinţi, şi ele îţi vor lumina sufletul.
Fiul Risipitor 9.19, 11.9
Floare/ Arta este efortul necontenit de a concura frumuseţea florilor. (Marc Chagall)
Casa celor fără de lege va fi distrusă, iar cortul celor drepţi va înflori. (Solomon 14.11)
Căci a răsărit soarele arzător şi a uscat iarba şi floarea ei a căzut şi frumuseţea feţei ei a pierit; tot aşa se
va veşteji şi bogatul în alergăturile sale. (Iacob 1.11)
Dacă vreţi să fiţi fericiţi, dacă vreţi să înfloriţi, trebuie să vă gândiţi la armonie, să vă puneţi în armonie cu
universul întreg. (Omraam Mikhael Aivanhov)
Fiindcă vei uita necazul tău de azi şi-ţi vei aduce aminte de el numai ca de nişte ape, care au fost şi au trecut.
Şi viaţa ta va înflori mai mândră decât miezul zilei, iar întunericul se va face revărsat de zori.
(Iov 11.16, 17)
Floarea nu-şi pierde puritatea, chiar dacă e prăfuită. (Rabindranth Tagore)
Iertarea este mireasma pe care violeta o lasă pe călcâiul care a strivit-o. (Mark Twain)
În botanică, trebuie mult timp să studiezi stuctura unei flori şi diversele sale organe, dar ca să simţi parfumul,
nu trebuie decât o clipă. (Sadhu Sundar Singh, un vestit hindus convertit la creştinism în secolul trecut)
Mireasma unui pom în floare se face simţită până departe, ca şi balsamul unei fapte bune. (în Upanishade)
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Niciun drum înflorit nu duce spre glorie. (Jean de La Fontaine)
Nu trupul e frumos, ci alcătuirea şi înflorirea cu care sulfletul colorează trupul; iubeşte dar sufletul care
face ca şi trupul să fie frumos. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Oamenii fac o mare greşeală când se îngrijesc mai mult de vas decât de floare. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului; aşa va înflori. Că vânt a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se
va mai cunoaşte încă locul său. (Psalmi 102.15, 16)
Pentru că a asuprit fără milă pe săraci şi a furat o casă, în loc să o zidească. El nu va cunoaşte pacea lăuntrică şi el nu va scăpa nimic din toate câte preţuieşte. Nimic nu scapă de lăcomia lui, de aceea înflorirea lui
nu va ţine deloc. Când bogăţia lui va fi la culme, tulburarea îl va apuca deodată şi toate loviturile nenorocirii vor cădea în capul lui. (Iov 20.19-22)
Pentru că tot trupul este ca iarba şi toată slava lui ca floarea ierbii: uscatu-s-a iarba şi floarea a căzut, iar
cuvântul Domnului rămâne în veac. Şi acesta este cuvântul, care vi s-a binevestit. (I Petru 1.24, 25)
Pesimistul este omul care, dacă simte miros de flori, caută din priviri coşciugul. (H. L. Mencken)
Să faci sfeşnic din aur curat. Sfeşnicul să-l faci bătut din ciocan: fusul, braţele, cupele, nodurile şi florile lui
să fie dintr-o bucată. Şase braţe să iasă pe cele două laturi ale lui: trei braţe ale sfeşnicului să fie pe o
latură a lui şi trei braţe ale sfeşnicului să fie pe cealaltă latură. (Ieşirea 25.31, 32)
Ştiu ce parfum ceresc răspândesc trandafirii martirajului. (Anatole France)
Tăcerea e floarea sfioasă a minţii. (Heinrich Heine)
Trei lucruri ne-au rămas din paradis: stelele nopţii, florile zilei şi ochii copiilor. (Dante Alighieri)
Viaţa este un trandafir la care fiecare petală este o iluzie şi fiecare spin, o realitate. (Alfred de Musset)
Fluturele/ Ceea ce omida numeşte sfârşit, restul lumii îi spune fluture. (Lao Tse)
Dacă vrei să zbori ca un fluture, nu te zbate ca un cocoş. (Proverb chinezesc)
Fluturii numără clipe, nu ani, şi totuşi au timp destul. (Rabindranath Tagore)
Iluziile sunt fluturii primăverii vieţii. (Peter Sirius)
Literatura şi fluturii sunt cele mai dulci pasiuni cunoscute de om. (Vladimir Nabokov)
Voi umple prin tine de groază multe popoare şi regii lor se vor cutremura de frică prin tine, când voi
flutura sabia Mea înaintea lor, şi în orice clipă va tremura fiecare pentru sufletul său în ziua căderii
tale. Căci aşa zice Domnul Dumnezeu: Sabia regelui Babilonului va veni asupra ta;
(Iezechiel 32.10, 11)
Foamea îndeamnă pe lucrător la muncă, fiindcă gura lui îl sileşte. (Solomon 16.26)
Foamea/ Atunci le-a zis: Se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie. Şi vor fi cutremure mari şi, pe
alocurea, foamete şi ciumă şi spaime şi semne mari din cer vor fi. (Luca 21.10, 11)
Căci se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie şi va fi foamete şi ciumă şi cutremure pe alocuri. Dar toate acestea sunt începutul durerilor. (Matei 24.7, 8)
Bogaţii au sărăcit şi au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul, nu se vor lipsi de tot binele.
(Psalmi 33.10)
Dar, venindu-şi în sine, a zis: Câţi argaţi ai tatălui meu sunt îndestulaţi de pâine, iar eu pier aici de foame!
Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: Tată, am greşit la cer şi înantea ta; nu mai
sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi. (Luca 15.17-19)
Dă, Doamne, pâine celor flămânzi, şi foame de Tine celor care au multă pâine. (Sfinţii Părinţi)
Din pricina sărăciei şi a foametei înspăimântătoare, ei mâncau rădăcini din locuri uscate şi mama lor era
câmpia pustie şi jalnică. (Iov 30.3)
Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura. (Matei 5.6)
Fericiţi voi care flămânziţi acum, că vă veţi sătura. Fericiţi cei ce plângeţi acum, că veţi râde. (Luca 6.21)
Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine.
Atunci drepţii Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit?
Sau însetat şi Ţi-am dat să bei? (Matei 25.36, 37)
În această lume, o majoritate ruşinoasă moare de foame din cauza unei minorităţi neruşinate.
(Hasier Agirre)
În osteneală şi în trudă, în privegheri adeseori, în foame şi în sete, în posturi de multe ori, în frig şi în lipsă
de haine. (II Corinteni 11.27)
Nimeni nu dispreţuieşte un hoţ pentru că a furat ca să-şi astâmpere foamea; dar când a fost prins, el dă
înapoi înşeptit, întoarce tot ceea ce are în casa lui. (Solomon 6.30, 31)
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Politicianul este vulpe flămândă, în opoziţie, şi urs obez, la putere; suc gastric sau grăsime la creieri.
(Petre Pandrea)
Şi după ce a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, la urmă a flămânzit. Şi apropiindu-se, ispititorul
a zis către El: De eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini. Iar El, răspunzând,
a zis: Scris este: "Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu".
(Matei 4.2-4)
Şi după ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în ţara aceea, şi el a început să ducă lipsă.(Luca 15.14)
Şi Iisus le-a zis: Eu sunt pâinea vieţii; cel ce vine la Mine nu va flămânzi şi cel ce va crede în Mine nu va
înseta niciodată. (Ioan 6.35)
Te-a smerit, te-a pedepsit cu foamea şi te-a hrănit cu mana pe care nu o cunoşteai şi pe care nu o cunoşteau nici părinţii tăi, ca să-ţi arate că nu numai cu pâine trăieşte omul, ci că omul trăieşte şi cu
tot Cuvântul ce iese din gura Domnului. (Deutoronomul 8.3)
Toţi au nevoie de Tine, chiar cei ce nu ştiu. Cei ce nu ştiu, mai amarnic decât cei ce ştiu. Flămândul îşi
închipuie că umblă după pâine, dar îi este foame de Tine. Însetatul crede că vrea să bea apă,
dar îi este sete de Tine. Bolnavul se mângâie că râvneşte sănătate, dar boala lui nu-i dă nicio
şansă. În momentul în care Îl găsesc pe Hristos, toate îşi găsesc rezolvare. (Giovanni Papini)
Vai vouă celor ce sunteţi sătui acum, că veţi flămânzi. Vai vouă celor ce astăzi râdeţi, că veţi plânge şi
vă veţi tângui. (Luca 6.25)
Venirea noastră la biserică într-un număr mare este o dovadă a sănătăţii sufletului nostru. După cum
foamea este un semn de sănătate trupească, tot aşa şi dorul de cuvintele dumnezeieşti este cel mai
mare semn de sănătate sufletească. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Focul arzător îl va stinge apa, şi milostenia va curăţi păcatele. (Ecclesiasticul 3.29)
Focul duhovnicesc. 10.5
Focul harului ceresc în sufletul omului. 4.7
Focul harului trebuie întreţinut prin rugăciune. 4.7
Focul/ Aţi auzit că s-a zis celor de demult: "Să nu ucizi"; iar cine va ucide, vrednic va fi de osândă. Eu însă vă spun
vouă: Că oricine se mânie pe fratele său vrednic va fi de osândă; şi cine va zice fratelui său: netrebnicule,
vrednic va fi de judecata sinedriului; iar cine va zice: nebunule, vrednic va fi de gheena focului.
(Matei 5.21, 22)
Aurul se încearcă prin foc, iar credinţa prin ispite. Vitejia ostaşului se cunoaşte la luptă, iar tăria credinţei
noastre, în ispite. (Sfântul Grigorie de Nazianz)
Beţia este demon de bunăvoie, băgat în suflete de către plăcere. Beţia este mama păcatului şi vrăjmaşa virtuţii.
Face fricos pe cel viteaz, desfrânat pe cel înfrânat, nu ştie de dreptate şi ucide chibzuinţa. După cum apa
stinge focul, aşa şi vinul, nemăsurat, întunecă mintea. (Sfântul Vasile cel Mare)
Că în foc se lămureşte aurul, iar oamenii cei plăcuţi Domnului, în cuptorul smereniei. (Ecclesiasticul 2.5)
Cărbunii slujesc pentru căldură, lemnele pentru foc, iar omul certăreţ pentru a aţâţa cearta. (Solomon 26.21)
Când m-am suit eu pe munte, ca să primesc lespezile de piatră, tablele legământului, pe care l-a încheiat Domnul cu voi, am stat în munte patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, şi nici pâine n-am mâncat, nici apă
n-am băut. Atunci mi-a dat Domnul două table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu; pe acelea erau
scrise toate cuvintele pe care vi le-a grăit Domnul pe munte, din mijlocul focului, în ziua adunării.
(Deutoronomul 9.9, 10)
Cercetat-ai inima mea, noaptea ai cercetat-o; cu foc m-ai lămurit, dar nu s-a aflat întru mine nedreptate.
(Psalmi 16.3)
Domnul Savaot te va cerceta cu tunet, cutremur şi zgomot mare, uragan şi vijelie şi flăcări de foc
mistuitor! (Isaia 28.6)
Dragostea nu poate fi manifestată în exterior fără fapte, aşa cum focul nu poate fi întreţinut fără combustibil.
(Ellen G. White)
După cum amintirea focului nu-ţi încălzeşte trupul, tot astfel credinţa fără dragoste nu-ţi va încălzi sufletul.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Educaţia nu este umplerea unei găleţi, ci aprinderea unui foc. (William Butler Yeats)
Eu unul vă botez cu apă spre pocăinţă, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine; Lui nu sunt
vrednic să-I duc încălţămintea; Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc. (Matei 3.11)
Foc am venit să arunc pe pământ şi cât aş vrea să fie acum aprins! Şi cu botez am a Mă boteza, şi câtă
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nerăbdare am până ce se va îndeplini! (Luca 12.49, 50)
Foc! Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac şi al lui Iacov, nu dumnezeul filosofilor şi al înţelepţilor! ( Aceste cuvinte au fost scrise pe o bucată de hârtie, găsită cusută în căptuşeala hainei lui Blaise Pascal,
după moartea sa, şi sună pentru noi ca un scurt testament)
Glasul Domnului, cel ce varsă para focului. Glasul Domnului, cel ce cutremură pustiul şi va cutremura Domnul pustiul Cadeşului. Glasul Domnului dezleagă pântecele cerboaicelor, glasul Domnului despoaie
cedrii şi în locaşul Lui, fiecare va spune: Slavă! (Psalmi 28.7-9)
Harul nu e ceva ca un polen auriu care ar ninge din stele peste noi, ci o putere dinamică ce mistuie răul ca
un foc curăţitor. (Nichifor Cainic)
Iar cine nu va cădea la pământ şi nu se va închina, chiar în acea clipă va fi aruncat în mijlocul unui cuptor cu
foc arzător!" (Daniel 3.6)
Iar ziua Domnului va veni ca un fur, când cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile, arzând, se vor desface, şi
pământul şi lucrurile de pe el se vor mistui. (II Petru 3.10)
Iată securea stă la rădăcina pomilor şi tot pomul care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc.
(Matei 3.10)
Iată şi corăbiile, deşi sunt atât de mari şi împinse de vânturi aprige, sunt totuşi purtate de o cârmă foarte mică
încotro hotărăşte vrerea cârmaciului. Aşa şi limba: mic mădular este, dar cu mari lucruri se făleşte!
Iată puţin foc şi cât codru aprinde! (Iacob 3.4, 5)
În gura celui fără de ruşine, dulce va fi cerşirea; iar în pântecele lui, ca focul va arde. (Ecclesiasticul 40.34)
Îndrăzneala şi râsul sunt asemenea focului care arde paiele. (Patericul)
Întoarce-ţi ochii de la femeia frumoasă şi nu-ţi opri privirea la frumuseţea străină. Cu frumuseţea femeii mulţi
s-au rătăcit, căci din aceasta iubirea se aprinde ca un foc. (Ecclesiasticul 9.8)
Lacrimile sunt în stare să stingă şi focul iadului. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Muzica trebuie să fie scânteia care aprinde focul în sufletul omenesc. (Ludwig van Beethoven)
Nu e nimic mai tare decât blândeţea. După cum apa aruncată pe foc a stins de multe ori focul, tot aşa şi un
cuvânt spus cu blândeţe, stinge o mânie mai aprinsă decât cuptorul şi îndoit ne este câştigul. Câştigăm
prin aceea că ne-am purtat cu blândeţe şi prin aceea că slobozim de tulburare mintea fratelui nostru
punând capăt mâniei……. Căci ce este apa pentru foc, aceea e blândeţea şi bunătatea pentru mânie.
(Sfântul Ioan Gură de Aur).
Nu stingi focul cu foc. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Postul a stins puterea focului. 2.9
Precum se topeşte ceara de foc, aşa se topeşte duhul necurat de focul lui Dumnezeu. 6.5
Rugăciunea de foc este o rugăciune fără cuvinte, care nu poate fi descrisă în cuvinte. (Sfinţii Părinţi,
vezi Entazul/)
Sfântul Ioan Casian stăpânea rugăciunea de foc. (vezi Entazul/)
Smereşte sufletul tău foarte, că focul şi viermii sunt osânda celui necredincios. (Ecclesiasticul 7.18)
Sunt cuvinte care se înalţă ca flacăra şi altele care cad ca ploaia. (Marie d’Agoult)
Şi de multe ori l-a aruncat şi în foc şi în apă ca să-l piardă. Dar de poţi ceva, ajută-ne, fiindu-Ţi milă de noi.
Iar Iisus i-a zis: De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede. Şi îndată strigând tatăl copilului, a zis
cu lacrimi: Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele. [(Marcu 9.22-24) Într-un comentariu la această pildă, părintele Mihai Hau spunea că: “Tatăl copilului nu era sută la sută credincios, dar era
sută la sută sincer.”]
Şi strângând Pavel grămadă de găteje şi punându-le în foc, o viperă a ieşit de căldură şi s-a prins de mâna lui.
Şi când locuitorii au văzut vipera atârnând de mâna lui, ziceau unii către alţii: Desigur că ucigaş este omul
acesta, pe care dreptatea nu l-a lăsat să trăiască, deşi a scăpat din mare. Deci el, scuturând vipera în foc,
n-a pătimit niciun rău. Iar ei aşteptau ca el să se umfle, sau să cadă deodată mort. Dar aşteptând ei mult şi
văzând că nu i se întâmplă nimic rău, şi-au schimbat gândul şi ziceau că el este un zeu.
(Faptele Apostolilor 28.3-6)
Unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge. (Marcu 9.44)
Va ploua peste păcătoşi laţuri, foc şi pucioasă; iar suflare de vifor este partea paharului lor. (Psalmi 10.6)
Zis-a Avva Iosif: Nu poţi să te faci călugar dacă nu te vei face ca focul, arzând tot.
Forma/ Aceste roţi, după înfăţişarea lor, parcă erau de crisolit, iar după făptură toate aveau aceeaşi înfăţişare. Şi după alcătuirea şi după făptura lor ele parcă erau vârâte una în alta. Ele înaintau în toate cele patru părţi, şi în
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timpul mersului nu se întorceau. Obezile lor formau un cerc larg şi de o înălţime înfricoşătoare şi aceste obezi la toate patru erau pline de ochi de jur împrejur. Când mergeau fiarele, mergeau şi roţile de lângă ele,
şi când se ridicau fiarele de la pământ, se ridicau şi roţile. Ele mergeau încotro le da duhul să meargă şi roţile se ridicau împreună, căci duh de viaţă era şi în roţi. (Iezechiel 1.16-20)
Amânarea este cea mai criminală formă de negare. (Colin Turner)
Ascultarea de Dumnezeu capătă astăzi forma ascultării de duhovnic. 5.3
Binele poate lua forma Răului, dar tot Bine rămâne şi face parte din planul creat de El pentru omenire.
(Paulo Coelho)
Caracterul unui om se formează în generaţii şi se transmite genetic. (Platon)
Cea mai înaltă formă a gândirii pure există în matematică. (Platon)
Conştiinţa este oglinda sufletelor noastre, care înfăţişează greşelile din vieţile noastre în forma lor completă.
(George Bancroft)
Copilul imită tot ceea ce vede. Totul îi este pildă în formarea obiceiurilor, gesturilor, apucăturilor, vorbirii
şi caracterului său. (Samuel Smiles)
Dispreţul este forma cea mai subtilă a răzbunării. (Baltasar Gracian)
Doar atunci când eşti la pământ realizezi ce forţe nebănuite ai. Abia atunci devii conştient de puterile tale.
(Pera Novacovici)
Indiferenţa este forma cea mai uşoară a intoleranţei. (Karl Jaspers)
Iubirea este sursa tuturor formelor de bine. (Părintele Dumitru Stăniloae)
Începutul înţelepciunii este frica de Dumnezeu şi cu cei credincioşi ea se formează o dată în sânul mamei.
Între oameni ea şi-a pus temelie veşnică şi seminţiei lor se încredinţează. (Ecclesiasticul 1.14)
La urma urmei, bunătatea nu e decât forma cea mai subtilă şi cea mai suplă a dreptăţii. (Vladimir Ghika)
Lumea are structura limbajului, iar limbajul are formele minţii. (Eugenio Montale)
Mecanismele vieţii sunt structurate sub forma unor dispuneri atomice, în relaţie cu toate mişcările universului.
(Louis Pasteur)
Mintea este o formă de energie a inimii care lucrează cu creierul. (Sfântul Ioan Casian)
Nu este o ruşine să ai un insucces. Eşecul este una din formele de artă ale lumii. (Charles Edward)
Plictiseala este expresia supremă a indiferenţei. (Ricardo Leon)
Prea adesea ironia nu-i decât o formă a lipsei de inteligenţă. (Oxenstierna)
Procesul creativ are nevoie de haos înainte ca să apară forma. (Marilyn Ferguson)
Sfinţenia nu are formule sau, pentru a spune mai bine, ea le are pe toate. (Scriitorul francez Georges
Bernanos)
Stăpânirea de sine este numai o altă formă a curajului, ea stă la baza tuturor virtuţilor. (Samuel Smiles)
Sufletul se formează prin deprinderi şi ajungi să gândeşti după cum trăieşti. (Demostene)
Şi i-a zis Domnul: Treci prin mijlocul cetăţii, prin Ierusalim, şi însemnează cu semnul crucii (litera "tau" care în
alfabetul vechi grec avea forma unei cruci) pe frunte, pe oamenii care gem şi care plâng din cauza multor
ticăloşii care se săvârşesc în mijlocul lui". Iar celorlalţi le-a zis în auzul meu: "Mergeţi după el prin cetate şi
loviţi! Să nu aveţi nici o milă şi ochiul vostru să fie necruţător! Ucideţi şi nimiciţi pe bătrâni, tineri, fecioare,
copii, femei, dar să nu vă atingeţi de nici un om, care are pe frunte semnul "+"! Şi să începeţi cu locul
Meu cel sfânt!" Şi au început ei cu bătrânii, care erau înaintea templului. (Iezechiel 9.4-6)
Talentul nu devine geniu decât atunci când a atins punctul la care cele mai profunde forme de percepţie ale
sale ating extazul. (George Bernard Shaw)
Un om curajos formează întotdeauna o majoritate. (Andrew Jackson)
Viitorul ni-l putem modela cum vrem. Viaţa este un lut căruia voinţa îi dă forma. (Liviu Rebreanu)
Forţa biruie forţa, frumuseţea biruie totul. (Lope de Vega)
Forţa de a inventa, iată geniul! (Eugene Delacroix)
Forţa/ A-şi impune voinţa altora înseamnă forţă. A şi-o impune sie însuşi înseamnă forţă superioară. (Lao Tse)
Adevărata forţă a cuvintelor nu stă în cuvinte, ci în folosirea lor. (William Hazlitt)
Adevărul este cel care-l satisface pe om în adâncul sufletului, îi dezvoltă forţele, îi înseninează zilele şi-i procură ani de fericire. (Pedagogul Johann Heinrich Pestalozzi)
Dacă există în lume o forţă, care poate să depăşească frica pe deplin, să nimicească orice pericol, să rămână
nepăsătoare la orice pagubă până pe patul de moarte, această forţă este iubirea. (Poetul bengalez
Rabindranath Tagore)
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Dă piept cu cele mai mari frici ale tale. După aceea, ele nu vor mai evea forţă, iar tu vei fi liber.
(Jim Morrison)
Feciorii lui vor trebui să cerşească mila celor săraci şi mâinile lui vor da înapoi ce a luat cu forţa. (Iov 20.10)
Fericirea nu poate fi cumpărată cu bani şi dragostea nu poate fi dobândită cu forţa. (Emile Zola)
Iubirea dă forţa de a sacrifica propria legătură cu ceea ce posezi, îţi dă puterea de a dărui totul. Tot ceea ce
e dăruit rămâne pentru totdeauna. Deci, logica crucii e logica iubirii. A avea un raport înţelept cu crucea înseamnă a avea capacitatea să jertfeşti liber din ceea ce ai pentru a dărui. Şi când eşti dispus să jerfeşti, orice necaz ţi s-ar întâmpla nu provoacă disperare şi cârteală, ci te ajută să rămâi senin şi lucid, o stare necesară pentru a reuşi şi s-o iei totdeauna de la capăt. (Teologul catolic Marko Rupnik)
Iubirea este o forţă care transformă şi face ca sufletul omului să fie mai bun. (Paulo Coelho)
Iubirea este singura forţă capabilă să transforme un inamic într-un prieten. (Martin Luther King)
În natură apa este forţa motrice. (Leonardo da Vinci)
Lupta este vitalitatea care susţine viaţa. (Morihei Ueshiba)
Mintea omului nu poate fi controlată decât prin propriile forţe, cum ar fi raţiunea. (George Washington
Carver)
Modestia este pentru merit, ceea ce sunt umbrele pentru figuri într-un tablou; ea dă forţă şi relief.
(Jean de la Bruyère)
Nu-i forţă să reziste în faţa iscusinţei. (Phaedrus)
Picătura găureşte piatra nu prin forţă, ci prin tenacitatea picăturii. (Giordano Bruno)
Să nu subestimezi niciodată forţa prostiei. (Robert Heinlein)
Slăbiciunea forţei este de a nu crede decât în forţă. (Paul Valery)
Studierea omenirii depăşeşte forţele omului. Numai nebunii o încearcă. (Jerome K. Jerome)
Umilinţa e o forţă uriaşă. (Dostoievski)
Fraţii/ Aflând Iacov că este grâu în Egipt, a zis către fiii săi: "Ce vă uitaţi unul la altul? Iată, am auzit că este grâu în
Egipt. Duceţi-vă acolo şi cumpăraţi puţine bucate, ca să trăim şi să nu murim!" Atunci cei zece din fraţii lui
Iosif s-au dus să cumpere grâu din Egipt, iar pe Veniamin, fratele lui Iosif, nu l-a trimis Iacov cu fraţii lui,
căci zicea: "Nu cumva să i se întâmple vreun rău!" Au venit deci fiii lui Israel împreună cu alţii, care se pogorau să cumpere grâu, căci era foamete şi în pământul Canaanului. (Facerea 42.1-5)
Ca şi cu un vecin, ca şi cu un frate al nostru aşa de bine m-am purtat; ca şi cum aş fi jelit şi m-aş fi întristat,
aşa m-am smerit. (Psalmi 34.13)
Dar tu, de ce judeci pe fratele tău? Sau şi tu, de ce dispreţuieşti pe fratele tău? Căci toţi ne vom înfăţişa
înaintea judecăţii lui Dumnezeu. (Romani 14.10)
De aceea se întâmplau certuri între păzitorii vitelor lui Avram şi păzitorii vitelor lui Lot. Pe atunci locuiau în pământul acela Canaaneii şi Ferezeii. Atunci a zis Avram către Lot: "Să nu fie sfadă între mine şi tine, între
păstorii mei şi păstorii tăi, căci suntem fraţi. (vezi mai jos Facerea 11.31) Iată, nu e oare tot pământul
înaintea ta? Desparte-te dar de mine! Şi de vei apuca tu la stânga, eu voi apuca la dreapta; iar de vei
apuca tu la dreapta, eu voi apuca la stânga". (Facerea 13.7-9)
{Şi a luat Terah pe Avram, fiul său, şi pe Lot, fiul lui Haran şi nepotul său, şi pe Sarai, nora sa, şi femeia lui
Avram, fiul său, şi a plecat cu ei din Urul Caldeii, ca să meargă până în ţara Canaanului; dar au mers
până la Haran şi s-au aşezat acolo. (Facerea 11.31)}
Frate ajutat de frate este ca o cetate tare şi înaltă şi are putere ca o împărăţie întemeiată. (Solomon 18.19)
Iar când au trecut negustorii Madianiţi pe acolo, fraţii au tras şi au scos pe Iosif din puţ şi l-au vândut pe el
Ismaeliţilor cu douăzeci de arginţi. Şi aceştia au dus pe Iosif în Egipt. (Facerea 37.28)
Iar cine are bogăţia lumii acesteia şi se uită la fratele său care este în nevoie şi îşi închide inima faţă de el,
cum rămâne în acela dragostea lui Dumnezeu? (I Ioan 3.17)
Iar în toată ţara nu se găseau femei atât de frumoase ca fetele lui Iov, şi tatăl lor le-a făcut părtaşe la moştenire,
lângă fraţii lor. Şi Iov a mai trăit după aceea o sută patruzeci de ani şi a văzut pe fiii săi şi pe fiii fiilor săi,
până la al patrulea neam. Şi Iov a murit bătrân şi încărcat de zile. (Psalmi 42.15-17)
Iisus i-a zis: Nu te atinge de Mine, căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Mergi la fraţii Mei şi le spune: Mă sui
la Tatăl Meu şi Tatăl vostru şi la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru. Şi a venit Maria Magdalena vestind
ucenicilor că a văzut pe Domnul şi acestea i-a zis ei. (Ioan 20.17, 18)
În pântecele maicii sale, Iacov a ţinut de călcâi pe fratele său, şi ca un viteaz s-a luptat el cu Dumnezeu.
(Osea 12.4)
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În ziua aceea, s-au apropiat de El saducheii, cei ce zic că nu este înviere, şi L-au întrebat, zicând: Învăţătorule,
Moise a zis: Dacă cineva moare neavând copii, fratele lui să ia de soţie pe cea văduvă şi să ridice urmaşi
fratelui său. Deci erau, la noi, şapte fraţi; şi cel dintâi s-a însurat şi a murit şi, neavând urmaş, a lăsat pe
femeia sa fratelui său. Asemenea şi al doilea şi al treilea, până la al şaptelea. În urma tuturor a murit şi femeia. La înviere, deci, a cărui dintre cei şapte va fi femeia? Căci toţi au avut-o de soţie. Răspunzând, Iisus
le-a zis: Vă rătăciţi neştiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Căci la înviere, nici nu se însoară, nici nu
se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Iar despre învierea morţilor, au n-aţi citit ce vi s-a spus vouă de Dumnezeu, zicând: "Eu sunt Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov"?
Nu este Dumnezeul morţilor, ci al viilor. Iar mulţimile, ascultându-L, erau uimite de învăţătura Lui.
(Matei 22.23-33)
Mic eram între fraţii mei şi tânăr în casa tatălui meu; păşteam oile tatălui meu. Mâinile mele au făcut harpa şi
degetele mele au întocmit psaltirea. (Psalmi 151.1, 2)
Pe prietenul tău şi pe prietenul tatălui tău nu-i părăsi; în casa fratelui tău nu intra în ziua restriştii tale. Mai bun
e un vecin aproape de tine, decât un frate departe. (Solomon 27.10)
Prietenul iubeşte în orice vreme, iar în nenorocire el e ca un frate. (Solomon 17.17)
Sunt prieteni aducători de nenorocire; dar este şi câte un prieten mai apropiat decât un frate.(Solomon 18.24)
Şi a zis Domnul: Simone, Simone, iată satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu; iar Eu M-am rugat pentru tine
să nu piară credinţa ta. Şi tu, oarecând, întorcându-te, întăreşte pe fraţii tăi. Iar el I-a zis: Doamne, cu Tine
sunt gata să merg şi în temniţă şi la moarte. Iar Iisus i-a zis: Zic ţie, Petre, nu va cânta astăzi cocoşul, până
ce de trei ori te vei lepăda de Mine, că nu Mă cunoşti. (Luca 22.31-34)
Şi au venit la El Iacov şi Ioan, fiii lui Zevedeu, zicându-I: Învăţătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la
Tine. Iar El le-a zis: Ce voiţi să vă fac? Iar ei I-au zis: Dă-ne nouă să şedem unul de-a dreapta Ta, şi altul
de-a stânga Ta, întru slava Ta. Dar Iisus le-a răspuns: Nu ştiţi ce cereţi! Puteţi să beţi paharul pe care îl
beau Eu sau să vă botezaţi cu botezul cu care Mă botez Eu? Iar ei I-au zis: Putem. Şi Iisus le-a zis: Paharul
pe care Eu îl beau îl veţi bea, şi cu botezul cu care Eu mă botez vă veţi boteza. Dar a şedea de-a dreapta
Mea, sau de-a stânga Mea, nu este al Meu a da, ci celor pentru care s-a pregătit. (Marcu 10.35-40)
Şi când s-a făcut ziuă, a chemat la Sine pe ucenicii Săi şi a ales dintre ei doisprezece, pe care i-a numit Apostoli. Pe Simon, căruia i-a zis Petru, şi pe Andrei, fratele lui, şi pe Iacov, şi pe Ioan, şi pe Filip, şi pe Vartolomeu, şi pe Matei, şi pe Toma, şi pe Iacov al lui Alfeu şi pe Simon numit Zilotul, şi pe Iuda al lui Iacov şi
pe Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut trădător. (Luca 6.13-15)
Şi el credea că fraţii săi vor pricepe că Dumnezeu, prin mâna lui, le dăruieşte izbăvire, dar ei n-au înţeles.
(Faptele Apostolilor 7.25)
Şi încă vorbind El mulţimilor, iată mama şi fraţii Lui {vezi Facerea 13.8(7)} stăteau afară, căutând să vorbească cu El. Cineva I-a zis: Iată mama Ta şi fraţii Tăi stau afară, căutând să-Ţi vorbească. Iar El i-a zis:
Cine este mama Mea şi cine sunt fraţii Mei? (vezi Luca 22.31-34; Ioan 20.17, 18) Şi, întinzând mâna
către ucenicii Săi, a zis: Iată mama Mea şi fraţii Mei. Că oricine va face voia Tatălui Meu Celui din ceruri,
acela îmi este frate şi soră şi mamă. (Matei 12.46-50)
Şi oricine a lăsat case sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau ţarine, pentru
numele Meu, înmulţit va lua înapoi şi va moşteni viaţa veşnică. (Matei 19.29)
Şi venind în patria Sa, îi învăţa pe ei în sinagoga lor, încât ei erau uimiţi şi ziceau: De unde are El înţelepciunea
aceasta şi puterile? Au nu este Acesta fiul teslarului? Au nu se numeşte mama Lui Maria şi fraţii (verii)
Lui: Iacov şi Iosif şi Simon şi Iuda? Şi surorile (verişoarele) Lui au nu sunt toate la noi? Deci, de unde
are El toate acestea? (Matei 13.54-56)
Un prieten, când e un om, întrece şi pe-un frate. (Homer)
Zis-a şi celui ce-L chemase: Când faci prânz sau cină, nu chema pe prietenii tăi, nici pe fraţii tăi, nici pe rudele
tale, nici vecinii bogaţi, ca nu cumva să te cheme şi ei, la rândul lor, pe tine, şi să-ţi fie ca răsplată. Ci, când
faci un ospăţ, cheamă pe săraci, pe neputincioşi, pe şchiopi, pe orbi, şi fericit vei fi că nu pot să-ţi răsplătească. Căci ţi se va răsplăti la învierea drepţilor. (Luca 14.12-14)
Frâul/ Biciul este bun pentru cal, frâul pentru măgar, iar varga pentru spatele celor nebuni. Nu răspunde nebunului
după nebunia lui, ca să nu te asemeni şi tu cu el. Răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă
înţelept în ochii lui. (Solomon 26.3-5)
E mai bine să fie ţinuţi în frâu copiii prin sentimentul ruşinii şi prin îngăduinţă decât prin frică. (Terenţiu)
Întărâtarea ta împotriva Mea, trufia ta au ajuns până la urechile Mele. De aceea voi pune belciug în nările tale

601/782
şi frâul Meu buzelor tale şi te voi întoarce pe calea pe care ai venit! (Isaia 37.29)
Linişteşte-ţi inima mânioasă şi înfuriată, sileşte-ţi mânia să asculte de raţiune, ca şi calul de frâu. 12.2
Nu fi ca un cal şi ca un catâr, la care nu este pricepere; cu zăbală şi cu frâu fălcile lor voi strânge ca să nu se
apropie de tine. (Psalmi 31.10)
Postul este frâu călugărului asupra păcatului. Cel ce îl leapădă, cal turbat după parte femeiască se află.
(Avva Yperehie)
Şi iată o femeie îl întâmpină, având înfăţişare de desfrânată şi cu prefăcătorie în inimă; aprigă şi de neţinut în
frâu, picioarele ei nu se mai odihneau în casă; când în casă, când afară, stând la pândă lângă orice colţ.
(Solomon 7.10-12)
Frica – neîncrederea arătată faţă de propriul eu. (Sarghis Sakaian)
Frica apare din lipsa de credintă. 11.9
Frica are folosul său, dar nu şi laşitatea. (Mahatma Ganhi)
Frica de Domnul este curată, rămâne în veacul veacului. Judecăţile Domnului sunt adevărate, toate îndreptăţite. Dorite sunt mai mult decât aurul, şi decât piatra cea de mare preţ; şi mai dulci decât mierea şi fagurele.
(Psalmi 18.10, 11)
Frica de Dumnezeu 7.12, 11.9
Frica de Dumnezeu duce la viaţă şi ne îndestulăm fără să fim loviţi de nenorocire. (Solomon 19.23)
Frica de Dumnezeu este începutul înţelepciunii; cei fără minte dispreţuiesc înţelepciunea şi stăpânirea de sine.
(Solomon 1.7)
Frica de Dumnezeu este o virtute, pentru că prin aceasta se poate mântui. 11.9
Frica de Dumnezeu este urgisirea răului. Mândria şi obrăznicia, calea răutăţii şi gura cea aprigă le urăsc eu.
(Solomon 8.13)
Frica de Dumnezeu lungeşte zilele (omului), iar anii celor fără de lege sunt puţini. (Solomon 10.27)
Frica de iad este semnul înţelegerii adevăratei vieţi. 7.12
Frica de lume ne leagă de lume. 7.12
Frica de moarte este provocată de frica de viaţă. Un om care trăieşte din plin este pregătit să moară oricând.
(Mark Twain)
Frica e a trupului: trupul tremură. Curajul e al sufletului: sufletul n-are cum să tremure. (Barbu Ştefănescu
Delavrancea)
Frica este consecinţa minciunii. (Cuviosul Paisie Aghioritul)
Frica este inamicul speranţei. (Dave Ramsey)
Frica face lupul să fie mai mare decât în realitate. (Proverb german)
Frica începătoare, frica desăvârşită. 7.12
Frica păzeşte pepenii. (Proverb)
Frica ta de Dumnezeu nu-ţi dă încredere şi desăvârşirea căilor tale nu-ţi dă nădejde? (Iov 4.6)
Frica/ A te ruga – adesea – înseamnă a-I grăi lui Dumnezeu despre starea noastră dezastruoasă: neputinţă, mâhnire,
îndoială, frică, tristeţe, deznădejde – într-un cuvânt, despre tot ceea ce ţine de conditiile existenţei noastre. Să ne exprimăm fără a căuta expresii elegante sau chiar o succesiune logică. Adesea acest mod de
a ne adresa lui Dumnezeu este începutul rugăciunii – conversaţie.
(Din cartea “Despre rugăciune”, pagina 8, a Arhimandritului Sofronie Saharov)
Beţia este demon de bunăvoie, băgat în suflete de către plăcere. Beţia este mama păcatului şi vrăjmaşa virtuţii.
Face fricos pe cel viteaz, desfrânat pe cel înfrânat, nu ştie de dreptate şi ucide chibzuinţa. După cum
apa stinge focul, aşa şi vinul, nemăsurat, întunecă mintea. (Sfântul Vasile cel Mare)
Când cineva cade din măsura chibzuielii, devine atât fricos, cât şi îndrăzneţ cât sufletul său este slăbit. Omul,
când pierde echilibrul interior, nu se mai cunoaşte pe sine şi cade astfel în extreme. (Sfântul Ioan Scărarul)
Când te copleşeşte frica, te insulţi pe tine. Eliberează-te de frică şi ai tăria să te învingi pe tine însuţi.
(Rabindranath Tagore)
Ce fiinţă laşă şi jalnică făcuse din mine în acele zile frica, născută din pedepsa nedreaptă. (Charlotte Brontë)
Cel ce cunoaşte adevărul nu se împotriveşte necazurilor, care vin asupra lui. Căci ştie că-l conduc
pe om spre frica de Dumnezeu. (Sfântul Marcu Ascetul)
Cel ce leapădă mustrarea îşi urgiseşte sufletul său, iar cel ce ia aminte la dojană dobândeşte înţelepciune.
Frica de Dumnezeu este învăţătură şi înţelepciune, iar smerenia trece înaintea măririi. (Solomon 15.32, 33)
Cel curajos este cel căruia, fiindu-i frică, merge înainte. (Gabriel Liiceanu)
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Curajul este rezistenţa în faţa fricii, meşteşugul de a domina frica, şi nu absenţa fricii. (Mark Twain)
Curajul te conduce în ceruri; frica – la moarte. (Seneca)
Dacă există în lume o forţă, care poate să depăşească frica pe deplin, să nimicească orice pericol, să rămână
nepăsătoare la orice pagubă până pe patul de moarte, această forţă este iubirea. (Poetul bengalez
Rabindranath Tagore)
Dacă taci atunci când trebuie să vorbeşti, să ştii că eşti fricos. (Abraham Lincoln)
Dacă va fi să minţi, minte în privinţa vârstei tale! Dacă va fi să pierzi, pierde-ţi frica. (Pablo Neruda)
Dă piept cu cele mai mari frici ale tale. După aceea, ele nu vor mai evea forţă, iar tu vei fi liber.
(Jim Morrison)
Dă sfat celui înţelept, şi el se va face şi mai înţelept; învaţă pe cel drept, şi el îşi va spori ştiinţa lui. Începutul înţelepciunii este frica de Dumnezeu şi priceperea este ştiinţa Celui Sfânt. (Solomon 9.9, 10)
De ce te ruşinezi păcătosule? Când ai făcut păcatul nu te-ai ruşinat şi acum când cauţi să-l uşurezi, te ruşinezi?
Nu ştii că ruşinea aceasta este de la diavol, care când face păcatul îţi dă îndrăzneală şi neruşinare,
iar când îl mărturiseşti îţi dă frică şi ruşinare? (Sfântul Nicodim Aghioritul)
Deşi este cât se poate de scundă, frica are o umbră lungă. (Ruth Gendler)
Dezordinea se va potoli prin disciplină si frică, niciodată de la sine. (Seneca)
Domnul este apărătorul vieţii mele; de cine mă voi înfricoşa? (Psalmi 26.2)
Domnul este luminarea mea şi mântuirea mea; de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieţii mele;
de cine mă voi înfricoşa? (Psalmi 26.1, 2)
E mai bine să fie ţinuţi în frâu copiii prin sentimentul ruşinii şi prin îngăduinţă decât prin frică. (Terenţiu)
Eliberează-te de frica de moarte recunoscând că moartea nu este altceva decât o transformare în ciclul vieţii,
nu un sfârşit.(Herbert Harris)
Fă lucrul de care te temi şi frica va dispare. (David Joseph Schwartz)
Hotărăşte-te să îţi doreşti mai mult decât îţi permite frica. (Bill Cosby)
Iar eu, întru mulţimea milei Tale, voi intra în casa Ta, închina-mă-voi spre sfânt locaşul Tău, întru frica Ta.
(Psalmi 5.7)
Iar plecând ele în grabă de la mormânt, cu frică şi cu bucurie mare au alergat să vestească ucenicilor Lui.
(Matei 28.8)
Iisus le-a zis: De ce vă este frică, puţin credincioşilor? S-a sculat atunci, a certat vânturile şi marea şi s-a făcut linişte deplină. Iar oamenii s-au mirat, zicând: Cine este Acesta că şi vânturile şi marea
ascultă de El? (Matei 8.26, 27)
Instinctul este un lucru mare. Eu am fost fricos din instinct. (William Shakespeare)
Împăcându-se cu Dumnezeu, omul capătă sentimentul de iubire, iar frica dispare. 11.9
În esenţă, frica este lipsa credinţei în Dumnezeu. (Herbert Harris)
În iubire nu este frică, ci iubirea desăvârşită alungă frica, pentru că frica are cu sine pedeapsa, iar cel ce se
teme nu este desăvârşit în iubire. (I Ioan 4.18)
În toate, şi înainte de toate, să ne amintim de moarte şi de ieşirea înfricoşată a sufletului din trup.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Începutul înţelepciunii duhovniceşti este frica de Domnul. 4.4
Întăriţi inimile copiilor voştri în frica lui Dumnezeu, pentru ca ele să nu se clatine din pricina smintelilor.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Înţeleptul prins de furtună pe drum se roagă lui Dumnezeu nu pentru a fi ferit de pericol, ci a fi izbăvit de frică.
(Ralph Waldo Emerson)
Învingerea fricii este începutul înţelepciunii. (Bertrand Russell)
Lăsaţi-L pe Cristos să vă găsească…. Să vă fie frică doar de nepăsare şi laşitate. (Papa Ioan Paul-II)
Luaţi unui creştin frica de iad şi îi luaţi credinţa. (Denis Diderot)
Mai bine puţin întru frica lui Dumnezeu, decât vistierie mare şi tulburare (multă). (Solomon 15.16)
Mai bun este cel care înţelege puţin cu frică, decât cel care prisoseşte cu mintea şi calcă legea.
(Ecclesiasticul 19.21)
Manifestarea esenţială a unei atitudini negative este frica. (Herbert Harris)
Mânia, râvna şi tulburarea, zbuciumul şi frica morţii, pizma şi cearta nu cruţă pe nimeni; şi în vremea odihnei,
întru aşternut, somnul nopţii gândul lui îl împovărează. (Ecclesiasticul 40.6)
Nedreptatea zguduie conştiinţa în fiecare zi, chiar când tace cel nedreptăţit. Cei care fac nedreptate, aştep-
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tându-se la pedeapsă, trăiesc în fiecare zi cu frică. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nicio pasiune nu fură minţii toate puterile aşa de bine cum o face frica. (Edmund Burke)
Nimic nu îi dă mai mult curaj unui fricos decât frica altuia. (Umberto Eco)
Nu credinţa se naşte din frică, ci frica, din credinţă. (Părintele Dumitru Stăniloae)
Nu-mi este frică de nimic decât de uitarea de Dumnezeu. (Părintele Miron Mihăilescu)
Nu-ţi fie frică să faci un pas mare. Nu poţi trece o prăpastie din două sărituri mici. (David Lloyd George)
Numai atunci când nu ne mai este frică începem cu adevărat să trăim. (Dorothy Thompson)
O atitudine veselă, sprijinită de relaxare … este doctorie care ne alungă din drum fantomele fricii. (George
Matthew Adams)
O conştiinţă curată ne face să avem frică de Dumnezeu şi ruşine de oameni. (Sfinţii Părinţi)
O naţiune căreia îi este frică să-şi lase oameni să judece adevărul şi falsitatea într-o piaţă deschisă este o
naţiune căreia îi este frică de oamenii săi. (John F. Kennedy)
O picătură de înţelepciune, izvorâtă din frica de Dumezeu, ne poate mântui. (Sfinţii Părinţi)
Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră,
nici să se înfricoşeze. (Ioan 14.27)
Patimile nu-l pot birui pe acela care are frica de Dumnezeu. 6.5
Pentru că ei au urât ştiinţa şi frica de Dumnezeu n-au ales-o, fiindcă n-au luat aminte la sfaturile mele şi cercetarea mea au dispreţuit-o. (Solomon 1.29, 30)
Permanenta emoţie a unui om inferior este frica – frica de necunoscut, de complexitate, de inexplicabil.
(Scriitorul american Henry Louis Mencken)
Peştera în care ţi-e frică să intri acunde comoara pe care o cauţi. (Joseph Campbell)
Prin iubire şi credinţă se ispăşeşte păcatul şi prin frica de Dumnezeu te fereşti de rele. (Solomon 16.6)
Slujiţi Domnului cu frică şi vă bucuraţi de El cu cutremur. (Psalmi 2.11)
Smerita-cugetare şi frica lui Dumnezeu sunt mai presus decât toate faptele bune. (Avva Ioan Colov)
Străpunge cu frica Ta trupul meu, că de judecăţile Tale m-am temut. (Psalmi 118.120)
Suferinţa are o limită: frica niciuna. (Francis Bacon)
Şi iată s-a făcut cutremur mare, că îngerul Domnului, coborând din cer şi venind, a prăvălit piatra şi şedea
deasupra ei. Şi înfăţişarea lui era ca fulgerul şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Şi de frica
lui s-au cutremurat cei ce păzeau şi s-au făcut ca morţi. (Matei 28.2-4)
Şi a zis Iosif către fraţii săi: "Eu sunt Iosif. Mai trăieşte oare tatăl meu?" Fraţii lui însă nu i-au putut răspunde,
că erau cuprinşi de frică. Apoi Iosif a zis către fraţii săi: "Apropiaţi-vă de mine!" Şi ei s-au apropiat. Iar
el a zis: "Eu sunt Iosif, fratele vostru, pe care voi l-aţi vândut în Egipt.” (Facerea 45.3, 4)
Şi s-au înfricoşat cu frică mare şi ziceau unul către altul: Cine este oare, Acesta, că şi vântul şi marea I se
supun? (Marcu 4.41)
Şi tot poporul a auzit fulgerele şi tunetele şi sunetul trâmbiţelor, şi a văzut muntele fumegând; şi văzând, tot poporul s-a dat înapoi şi a stat departe, temându-se. Apoi a zis către Moise: "Vorbeşte tu cu noi şi vom
asculta, dar Dumnezeu să nu grăiască cu noi, ca să nu murim". Zis-a Moise către popor: "Cutezaţi, că
Dumnezeu a venit la voi, să vă pună la încercare pentru ca frica Lui să fie în voi, ca să nu greşiţi".
(Ieşirea 20.17-19)
Şi uimire i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu şi, plini de frică, ziceau: Am văzut astăzi lucruri minunate.
(Luca 5.26)
Timpul liber petrecut fără frica de Dumnezeu este dascăl de păcate pentru cei ce nu ştiu să folosească timpul.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Ţinerea de minte a răului se dizolvă în aducerea aminte de frica lui Dumnezeu şi de frica sfârşitului.
(Sfântul Efrem Sirul)
Un singur lucru face visele imposibile: frica de eşec. (Paulo Coelho)
Zis-a Avva Antonie: Eu nu mă mai tem de Dumnezeu, ci Îl iubesc pe El, căci dragostea scoate afară frica.
Frigul/ Ca atunci când dezbraci haina ne vreme friguroasă, sau torni oţet pe silitră, aşa este cântarea pentru o
inimă întristată. (Solomon 25.20)
Deci slujnica portăreasă i-a zis lui Petru: Nu cumva eşti şi tu dintre ucenicii Omului acestuia? Acela a zis: Nu
sunt. Iar slugile şi slujitorii făcuseră foc, şi stăteau şi se încălzeau, că era frig, şi era cu ei şi Petru,
stând şi încălzindu-se. (Ioan 18.17, 18)
Iisus i-a zis: Mergi, copilul tău trăieşte. Şi omul a crezut cuvântului pe care i l-a spus Iisus şi a plecat. Iar pe
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când cobora, slugile lui, l-au întâmpinat spunându-i că fiul lui trăieşte. Şi cerea, deci, să afle de la ele
ceasul în care i-a fost mai bine. Deci i-au spus că ieri, în ceasul al şaptelea, l-au lăsat frigurile.
(Ioan 4.50-52)
În osteneală şi în trudă, în privegheri adeseori, în foame şi în sete, în posturi de multe ori, în frig şi în lipsă
de haine. (II Corinteni 11.27)
Pielea s-a făcut pe mine neagră şi oasele mele sunt arse de friguri. (Iov 30.30)
Să-ţi fereşti capul de frig şi de prostie. (Părintele Arsenie Boca)
Şi s-a întâmplat că tatăl lui Publius zăcea în pat, cuprins de friguri şi de urdinare cu sânge, la care intrând
Pavel şi rugându-se, şi-a pus mâinile peste el şi l-a vindecat. (Faptele Apostolilor 28.8)
Şi venind Iisus în casa lui Petru, a văzut pe soacra acestuia zăcând, prinsă de friguri. Şi S-a atins de mâna
ei, şi au lăsat-o frigurile şi s-a sculat şi Îi slujea Lui. (Matei 8.14, 15)
Ziua eram mistuit de căldură, iar noaptea de frig şi somnul nu se lipea de ochii mei. (Facerea 31.40)
Frumuseţea cea adevărată se poate contempla numai de cel care are curăţită mintea. (Sfântul Vasile cel Mare)
Frumuseţea cerului este mulţimea stelelor, podoabe luminând întru cele înalte ale Domnului. (Ecclesiasticul 43.11)
Frumuseţea este doar imaginea sensibilă a Infinitului. (George Bancroft)
Frumuseţea este strălucirea adevărului şi mireasma bunătăţii. (Vincent McNabb)
Frumuseţea fizică este incompletă dacă nu este animată de frumuseţe spirituală. (Victor Hugo)
Frumuseţea se arată, înţelepciunea se ascunde. (Sfinţii Părinţi)
Frumuseţea sufletului 2.12
Frumuseţea şi urâţenia sufletului iau naştere din calitatea virtuţilor şi a viciilor. (Sfântul Ioan Casian)
Frumuseţea va salva lumea. (Dostoievski)
Frumuseţea/ A te lupta cu tine însuţi este cel mai greu război – a te învinge este cea mai frumoasă victorie.
(Friedrich von Logau)
A te lupta cu tine însuţi este lupta cea mai grea. A te învinge pe tine însuţi este biruinţa cea mai frumoasă. (Gottfried Wilhelm von Leibniz)
Adevărul se opreşte la inteligenţă, frumuseţea pătrunde în inimă. (Henri Lacordaire)
Am preţuit înţelepciunea mai mult decât sănătatea şi frumuseţea; am pus-o chiar înaintea luminii,
fiindcă strălucirea ei nu se stinge niciodată. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 7.10)
Arta este efortul necontenit de a concura frumuseţea florilor. (Marc Chagall)
Arta nu urmăreşte reprezentarea unui lucru frumos, ci frumoasa reprezentare a unui lucru.
(Immanuel Kant)
Atunci voi cunoaşte frumuseţea ta , când vei păstra curat sufletul. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Ca să văd frumuseţea Domnului şi să cercetez locaşul Lui. (Psalmi 26.8)
Căci a răsărit soarele arzător şi a uscat iarba şi floarea ei a căzut şi frumuseţea feţei ei a pierit; tot
aşa se va veşteji şi bogatul în alergăturile sale. (Iacob 1.11)
Cea mai scumpă podoabă a capului este coroana caracterului frumos. (Valeria Mahok)
Ceea ce are preţ înainte lui Dumnezeu este frumuseţea sfinţeniei, un duh blând şi liniştit.
(Ellen G. White)
Cel mai frumos moment din viaţa unui om este atunci când reuşete să învingă răul în favoarea binelui.
(Pitagora)
Cele mai bune şi mai frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute, nici măcar atinse fizic. Ele trebuie simţite în inimă, iar unul dintre ele este prietenia. (Scriitoarea americană Helen Keller,
născută oarbă şi surdă)
Cele mai frumoase mere sunt mâncate de cei mai obraznici porci. (Proverb bulgăresc)
Cine îmbină utilul cu frumosul întruneşte sufragiile tuturor. (Quintus Horaţiu)
Clipă, întârzie puţin, eşti atât de frumoasă. (Goethe)
Cunoscute mi-ai făcut căile vieţii; umplea-mă-vei de veselie cu faţa Ta, şi la dreapta Ta de frumuseţi
veşnice mă vei sătura. (Psalmi 15.11)
Dacă februarie este încărcat de zăpadă, o vară frumoasă se prevesteşte. (Proverb enlegleesc)
Dacă gândim frumos şi frumos vom trăi. (Sfinţii Părinţi)
Dacă mintea ta e furată în vremea rugăciunii, încă n-a cunoscut că se roagă un monah, ci eşti încă un
mirean, care înfrumuseţează cortul din afară. (Evagrie Ponticul)
Dacă nu eşti frumos la trup, atunci să ai un suflet curat şi luminos şi toată lumea te va îndrăgi pentru
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lumina bunătăţii sufletului tău. (Sfântul Vasile cel Mare)
E frumos să fii bun, dar trebuie să fii şi bun la ceva. (Tudor Muşatescu)
Era frumoasă vremea când casele erau biserici, faţă de acum, când bisericile sunt case. (Sfântul
Ioan Gură de Aur)
Forţa biruie forţa, frumuseţea biruie totul. (Lope de Vega)
Frumosul este superior sublimului pentru că este permanent şi nu satură; în timp ce sublimul este relativ, trecător şi violent. (Henri-Frédéric Amiel)
Frumosul nu-i decât făgăduinţa fericirii. (Baudelaire)
Gândiţi frumos! (Părintele Teofil Pârâian)
Imoralitatea nu poate fi decât o consecinţă a lipsei de sensibilitate estetică. (Ionel Teodoreanu)
Împodobit eşti cu frumuseţea mai mult decât fiii oamenilor; revărsatu-s-a har pe buzele tale. Pentru
aceasta te-a binecuvântat pe tine Dumnezeu, în veac. (Psalmi 44.3)
În chip analog, vinul se amestecă cu apa iar duhul cu omul. Unul, amestecul de vin cu apă, hrăneşte
spre credinţă, celălalt, adică duhul, conduce spre nemurire. Şi iarăşi amestecul celor două, a băuturii
şi a Cuvântului se cheamă Euharistie, har lăudat şi frumos. Iar cei care se împărtăşesc cu credinţă îşi
sfinţesc şi trupul şi sufletul, pentru că voinţa Tatălui amestecă în chip tainic cu Duhul şi cu Cuvântul
acest amestec dumnezeiesc care este omul. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
În viaţă, frumuseţea dispare. În artă, nu. (Leonardo da Vinci)
În zadar ar fi împiedicat trupul de mustrarea şi desfrâul sufletului spre atingerea ţelului final al înclinărilor şi dorinţelor, zadarnică activitatea raţiunii, zadarnică funcţionarea minţii, zadarnică înţelepciunea,
dreptatea, practicarea oricărei virtuţi, promulgarea şi controlarea oricărei legi; cu un cuvânt, zadarnică ar fi tot ce poate fi măreţ şi frumos în viaţa oamenilor şi pentru oameni. (Atenagora Atenianul)
Întoarce-ţi ochii de la femeia frumoasă şi nu-ţi opri privirea la frumuseţea străină. Cu frumuseţea
femeii mulţi s-au rătăcit, căci din aceasta iubirea se aprinde ca un foc. (Ecclesiasticul 9.8)
Lumina care luminează în sfeşnicul cel sfânt, aşa este un chip frumos pe un trup bine împlinit.
(Eccelsiasticul 26.19)
Mândria celor tineri este legată de putere şi frumuseţe, mândria celor bătrâni este legată de discreţie.
(Democritus)
"Multe fete s-au dovedit harnice, dar tu le-ai întrecut pe toate!" Înşelător este farmecul şi deşartă este
frumuseţea; femeia care se teme de Domnul trebuie lăudată! (Ecclesiastul 31.29, 30)
Muzica! Ce artă frumoasă! Dar ce meserie nenorocită! (Georges Bizet)
Nu căuta la frumuseţea femeii şi nu o pofti pentru frumuseţea ei. (Ecclesiasticul 25.23)
Nu e nimic mai frumos pe lumea asta decât copilăria, dar îţi dai seama de asta abia când ajungi la o
anumită vârstă. (Marin Moraru)
Nu există frumuseţe decât atunci când mintea şi inima ştiu ce este iubirea.(Krishnamurti, filosof indian)
Nu trupul e frumos, ci alcătuirea şi înflorirea cu care sulfletul colorează trupul; iubeşte dar sufletul care
face ca şi trupul să fie frumos. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
O viaţă frumoasă e un gând al tinereţii înfăptuit la maturitate. (Alfred de Vigny)
Omul care descoperă pe Dumnezeu se trezeşte ca dintr-o beţie: întreaga lui viaţă i se pare o pierdere
de timp. Dar omul necredincios face şi vorbeşte lucruri vrednice de râs; dacă-i dai bani se bucură
şi dacă îl lauzi te slujeşte ca un catâr. De tânăr îşi părăseşte casa în care s-a născut şi pleacă de-şi
pierde frumuseţea şi cinstea printre străini. (Părintele Savatie Baştovoi)
Omul este chemat să caute cu tot dinadinsul să-şi păstreze frumuseţea sufletului.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Patriotismul este sentimentul de mândrie că ceva frumos s-a putut petrece în ţara ta. (D. I. Suchianu)
Perceperea frumuseţii este un test moral. (Henry David Thoreau)
Podoaba minţii este mai de preţ decât frumusetea trupului. (Esop)
Poezia este ambasadorul artelor frumoase. (David Boia)
Pune mâna pe o sobă fierbinte un minut şi ţi se va părea o oră. Stai cu o fată frumoasă o oră şi ţi se
va părea un minut. Asta e relativitatea. (Albert Einstein)
Stătut-a împărăteasa de-a dreapta Ta, îmbrăcată în haină aurită şi prea înfrumuseţată. Ascultă fiică şi
vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi casa părintelui tău, că a poftit Împăratul frumuseţea ta,
că El este Domnul tău. (Psalmi 44.11-13)
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Trupul omenesc este frumos numai în măsura în care oglindeşte sufletul. (Constantin Brâncuşi)
Un gând frumos poate fi ca o biserică în care omul îşi odihneşte sufletul. (Regina Maria a României)
Unii înţelepţi au definit frumuseţea, ca fiind simetria şi armonia privirilor sufletului. (Sfântul Vasile
cel Mare)
Urâciunea nu e decât umbra frumuseţii. (Camil Petrescu)
Fulgerul/ Deci, de vă vor zice vouă: Iată este în pustie, să nu ieşiţi; iată este în cămări, să nu credeţi. Căci precum
fulgerul iese de la răsărit şi se până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului Omului. (Matei 24.26, 27)
Eşti tu în stare să azvârli fulgerele şi ele să plece şi să-ţi spună: Iată-ne? (Iov 38.35)
Glasul tunetului Tău în vârtej, luminat-au fulgerele Tale lumea, clătinatu-s-a şi s-a cutremurat pământul.
(Psalmi 76.17)
Iar a treia zi, când s-a făcut ziuă, erau tunete şi fulgere şi nor des pe Muntele Sinai şi sunet de trâmbiţe
foarte puternic. Şi s-a cutremurat tot poporul în tabără. Atunci a scos Moise poporul din tabără
în întâmpinarea lui Dumnezeu şi au stat la poalele muntelui. (Ieşirea 19.6, 17)
Iar Saul, suflând încă ameninţare şi ucidere împotriva ucenicilor Domnului, a mers la arhiereu, şi a cerut de
la el scrisori către sinagogile din Damasc ca, dacă va afla acolo pe vreunii, atât bărbaţi, cât şi femei, că
merg pe calea aceasta, să-i aducă legaţi la Ierusalim. Dar pe când călătorea el şi se apropia de Damasc,
o lumină din cer, ca de fulger, l-a învăluit deodată. Şi, căzând la pământ, a auzit un glas, zicându-i: Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti? Iar el a zis: Cine eşti, Doamne? Şi Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe Care tu Îl prigoneşti. Greu îţi este să izbeşti cu piciorul în ţepuşă. Şi el, tremurând şi înspăimântat fiind, a zis:
Doamne, ce voieşti să fac? Iar Domnul i-a zis: Ridică-te, intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să
faci. Iar bărbaţii, care erau cu el pe cale, stăteau, auzind glasul, dar nevăzând pe nimeni. Şi s-a ridicat
Saul de la pământ, dar, deşi avea ochii deschişi, nu vedea nimic. Şi luându-l de mână, l-au dus în Damasc. Şi trei zile a fost fără vedere; şi n-a mâncat, nici n-a băut. (Faptele Apostolilor 9.1-9)
Înţelegi tu cum cârmuieşte Dumnezeu norii Săi şi în ce fel poate norul să sloboadă fulgerul pe pământ?
Înţelegi tu plutirea norilor, minuni ale Aceluia a Cărui ştiinţă este desăvârşită? (Iov 37.15)
Peste toată întinderea cerului El azvârle fulgerul Său şi fulgerul Său ajunge până la marginile pământului.
În urma fulgerului, vine un muget prelung. El tună cu glasul Lui zguduitor, El nu mai împiedică fulgerele cât timp glasul Lui răsună. Dumnezeu cu tunetul Său săvârşeşte minuni, El face lucruri mari pe
care noi nu putem să le pricepem. (Iov 37.3-5)
Şi fumul tămâiei s-a suit, din mâna îngerului, înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinţilor. Şi
îngerul a luat cădelniţa şi a umplut-o din focul altarului şi a aruncat pe pământ; şi s-au pornit tunete şi glasuri
şi fulgere şi cutremur. Iar cei şapte îngeri, care aveau cele şapte trâmbiţe, s-au gătit ca să trâmbiţeze.
(Apocalipsa 8.4, 5)
Şi iată s-a făcut cutremur mare, că îngerul Domnului, coborând din cer şi venind, a prăvălit piatra şi şedea
deasupra ei. Şi înfăţişarea lui era ca fulgerul şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Şi de frica lui s-au
cutremurat cei ce păzeau şi s-au făcut ca morţi. (Matei 28.2-4)
Şi neamurile s-au mâniat, dar a venit mânia Ta şi vremea celor morţi, ca să fie judecaţi, şi să răsplăteşti pe
robii Tăi, pe prooroci şi pe sfinţi şi pe cei ce se tem de numele Tău, pe cei mici şi pe cei mari, şi să
pierzi pe cei ce prăpădesc pământul. Şi s-a deschis templul lui Dumnezeu, cel din cer, şi s-a văzut
în templul Lui chivotul legământului Său, şi au fost fulgere şi vuiete şi tunete şi cutremur şi grindină
mare. (Apocalipsa 11.18, 19)
Şi s-au întors cei şaptezeci (şi doi) cu bucurie, zicând: Doamne, şi demonii ni se supun în numele Tău. Şi lea zis: Am văzut pe satana ca un fulger căzând din cer. Iată, v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii, şi peste toată puterea vrăjmaşului, şi nimic nu vă va vătăma. Dar nu vă bucuraţi de aceasta, că
duhurile vi se pleacă, ci vă bucuraţi că numele voastre sunt scrise în ceruri. (Matei 10.17-20)
Şi tot poporul a auzit fulgerele şi tunetele şi sunetul trâmbiţelor, şi a văzut muntele fumegând; şi văzând, tot
poporul s-a dat înapoi şi a stat departe, temându-se. Apoi a zis către Moise: "Vorbeşte tu cu noi şi vom
asculta, dar Dumnezeu să nu grăiască cu noi, ca să nu murim". Zis-a Moise către popor: "Cutezaţi, că
Dumnezeu a venit la voi, să vă pună la încercare pentru ca frica Lui să fie în voi, ca să nu greşiţi".
(Ieşirea 20.17-19)
Fumul/ Cel ce caută spre pământ şi-l face pe el de se cutremură; Cel ce se atinge de munţi şi fumegă.
(Psalmi 103.33)

607/782
Iar templul se umplu de fum, din slava lui Dumnezeu şi din puterea Lui, şi nimeni nu putea să intre în templu,
până ce se vor sfârşi cele şapte urgii ale celor şapte îngeri. (Apocalipsa 15.8)
Iată Sluga Mea pe Care o sprijin, Alesul Meu, întru Care binevoieşte sufletul Meu. Pus-am peste El Duhul
Meu şi El va propovădui popoarelor legea Mea. Nu va striga, nici nu va grăi tare, şi în pieţe nu se va auzi
glasul Lui. Trestia frântă nu o va zdrobi şi feştila ce fumegă nu o va stinge. El va propovădui legea Mea
cu credincioşie; El nu va fi nici obosit, nici sleit de puteri, până ce nu va fi aşezat legea pe pământ; căci învăţătura Lui toate ţinuturile o aşteaptă. (Isaia 42.1-4)
În orice zi Te voi chema, degrabă auzi-mă! Că s-au stins ca fumul zilele mele şi oasele mele ca uscăciunea
s-au făcut. Rănită este inima mea şi s-a uscat ca iarba; că am uitat să-mi mănânc pâinea mea. De glasul
suspinului meu, osul meu s-a lipit de carnea mea. (Psalmi 101.3-6)
Într-adevăr, nădejdea celui nelegiuit este ca praful pe care-l spulberă vântul, este ca pâcla subţire pe care o
împrăştie vijelia, ca fumul pe care-l suflă o adiere şi ca amintirea unui oaspete de o singură zi care se
destramă. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 5.14)
Numai fumul ştie că există vânt. (Jules Renard)
Precum este oţetul pentru dinţi şi fumul pentru ochi, aşa este omul leneş pentru cei ce-l pun la treabă.
(Solomon 10.26)
Precum se stinge fumul, să se stingă; cum se topeşte ceara de faţa focului, aşa să piară păcătoşii de la faţa lui
Dumnezeu, iar drepţii să se bucure şi să se veselească înaintea lui Dumnezeu, să se desfăteze în veselie.
(Psalmi 67.2, 3)
Şi fumul tămâiei s-a suit, din mâna îngerului, înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinţilor. Şi îngerul a luat cădelniţa şi a umplut-o din focul altarului şi a aruncat pe pământ; şi s-au pornit tunete şi glasuri şi
fulgere şi cutremur. Iar cei şapte îngeri, care aveau cele şapte trâmbiţe, s-au gătit ca să trâmbiţeze.
(Apocalipsa 8.4, 5)
Şi strigau unul către altul, zicând: "Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Savaot, plin este tot pământul de slava Lui!"
Din pricina acestor strigăte, porţile se zguduiau din ţâţânele lor, iar templul s-a umplut de fum.
(Isaia 6.3, 4)
Funcţia/ Arta nu este nimic altceva decât contemplarea lumii impregnate de har, luminată din interior. A revela prezenţa lui Dumnezeu îndărătul oricărui obiect, aceasta este funcţia artei. (Hermann Hesse)
Dumnezeu nu l-a creat pe om muritor, şi nici nemuritor. Dumnezeu l-a creat capabil şi de una şi de alta în
funcţie de libera lui alegere. (Sfântul Teolit al Antiohiei)
Împărăţia lui Dumnezeu, mecanismul de funcţionare 12.14
În zadar ar fi împiedicat trupul de mustrarea şi desfrâul sufletului spre atingerea ţelului final al înclinărilor şi
dorinţelor, zadarnică activitatea raţiunii, zadarnică funcţionarea minţii, zadarnică înţelepciunea, dreptatea, practicarea oricărei virtuţi, promulgarea şi controlarea oricărei legi; cu un cuvânt, zadarnică ar
fi tot ce poate fi măreţ şi frumos în viaţa oamenilor şi pentru oameni. (Atenagora Atenianul)
Minţile sunt ca paraşutele. Funcţionează doar când sunt deschise. (James Dewar)
Pe hoţii mărunţi îi trimitem la închisoare, iar pe cei mari îi numim în funcţii publice. (Esop)
Scara care urcă la o funcţie prea înaltă e întotdeauna murdară. (Francis Bacon)
Ziaristul este cineva a cărui funcţie este să explice altora lucruri pe care nici el însuşi nu le pricepe.
(Alfred Northcliffe)
Furtuna/ Atunci Domnul a vorbit cu Iov, din mijlocul furtunii şi a zis: "Încinge-ţi coapsele ca un viteaz şi te voi întreba şi Îmi vei da lămuriri. Poţi tu cu adevărat să găseşti cusur judecăţii Mele? Şi Mă vei osândi pe Mine,
ca să-ţi faci dreptate? Este braţul tău ca braţul lui Dumnezeu? Şi glasul tău este, oare, tunet, precum
este glasul Lui? (Iov 40.6-9)
Dar Domnul a ridicat un vânt năpraznic pe mare şi o furtună puternică s-a stârnit, încât corabia era gata să
se sfărâme. Corăbierii s-au înfricoşat şi au strigat fiecare către dumnezeul său şi au aruncat în mare încărcătura corăbiei ca să se uşureze. Dar Iona se coborâse în fundul corăbiei, se culcase şi adormise. Atunci
s-a apropiat de el cârmaciul corăbiei, şi i-a zis: "Pentru ce dormi? Scoală-te şi strigă către Dumnezeul
tău, poate El Îşi va aduce aminte de noi, ca să nu pierim!" (Iona 1.4-6)
Dar, pe când ei vâsleau, El a adormit. Şi s-a lăsat pe lac o furtună de vânt, şi corabia se umplea de apă şi
erau în primejdie. Şi, apropiindu-se, L-au deşteptat, zicând: Învăţătorule, Învăţătorule, pierim. Iar El,
sculându-Se, a certat vântul şi valul apei şi ele au încetat şi s-a făcut linişte. Şi le-a zis: Unde este credinţa voastră? Iar ei, temându-se, s-au mirat, zicând unii către alţii: Oare cine este Acesta, că porun-
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ceşte şi vânturilor şi apei, şi-L ascultă? (Luca 8.23-25)
Domnul este îndelung-răbdător şi multmilostiv, dar nepedepsit nimic nu lasă. În vifor şi în furtună Îşi face
loc, norii sunt pulberea de sub picioarele Lui. (Naum 1.3)
El a zis şi s-a pornit vânt furtunos şi s-au înălţat valurile mării. Se urcau până la ceruri şi se coborau până
în adâncuri, iar sufletul lor întru primejdii încremenea. Se tulburau şi se clătinau ca un om beat şi toată
priceperea lor a pierit. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor şi din nevoile lor ia izbăvit Şi i-a
poruncit furtunii şi s-a liniştit şi au tăcut valurile mării. Şi s-au veselit ei, că s-au liniştit valurile şi Domnul i-a povăţuit pe ei la limanul dorit de ei. (Palmi 106.25-30)
Înţeleptul prins de furtună pe drum se roagă lui Dumnezeu nu pentru a fi ferit de pericol, ci a fi izbăvit de
frică. (Ralph Waldo Emerson)
Muzica răscoleşte toate sentimentele; şi, ca şi după o furtună, sufletul, liniştindu-se, devine mai bun, mai
îngăduitor, mai nobil. (Vasile Conta)
Precum trece furtuna, aşa piere şi cel fără de lege, iar dreptul este ca o temelie neclintită.
(Solomon 10.25)
Şi în ziua aceea, când s-a înserat, a zis către ei: Să trecem pe ţărmul celălalt. Şi lăsând ei mulţimea, L-au
luat cu ei în corabie, aşa cum era, căci erau cu El şi alte corăbii. Şi s-a pornit o furtună mare de vânt
şi valurile se prăvăleau peste corabie, încât corabia era aproape să se umple. Iar Iisus era la partea
dindărăt a corăbiei, dormind pe căpătâi. L-au deşteptat şi I-au zis: Învăţătorule, nu-Ţi este grijă că
pierim? (Marcu 4.35-38)
Gata/ Adevărata dreptate este cereasca înţelepciune. Mai degrabă să ne lăsăm nedreptăţiţi decât să nedreptăţim
noi pe alţii, iar la vreme de restrişte să fim gata de suferinţă. În niciun caz să răspândim suferinţa. Nu
cel nedreptăţit, ci dimpotrivă, cel ce nedreptăţeşte va avea parte de pedeapsa cea mai cruntă.
(Eusebiu de Cezareea)
Calul este gata pentru ziua de război, însă biruinţa vine de la Domnul. (Psalmi 21.31)
Când însă au ajuns la aria lui Nachon, Uza şi-a întins mâinile sale spre chivotul Domnului ca să-l sprijine, şi
s-a apucat de el, căci boii erau gata să-l răstoarne. Domnul însă s-a mâniat pe Uza şi l-a lovit Dumnezeu chiar acolo pentru îndrăzneala lui şi a murit el acolo lângă chivotul Domnului. (II Regi 6.6, 7)
Cuptorul încearcă oţelul călit; tot aşa şi vinul, inimile trufaşilor, care stau gata să se încaiere.
(Ecclesiasticul 31.30)
Dar Domnul a ridicat un vânt năpraznic pe mare şi o furtună puternică s-a stârnit, încât corabia era gata să
se sfărâme. Corăbierii s-au înfricoşat şi au strigat fiecare către dumnezeul său şi au aruncat în mare încărcătura corăbiei ca să se uşureze. Dar Iona se coborâse în fundul corăbiei, se culcase şi adormise. Atunci
s-a apropiat de el cârmaciul corăbiei, şi i-a zis: "Pentru ce dormi? Scoală-te şi strigă către Dumnezeul
tău, poate El Îşi va aduce aminte de noi, ca să nu pierim!" (Iona 1.4-6)
Dar pe poporul Tău l-ai hrănit cu hrană îngerească şi i-ai trimis din cer pâine gata, fără de osteneală, şi care avea toată dulceaţa şi plăcea tuturor. Şi pâinea aceasta arăta către fii bunătatea Ta faţă de ei, iar
pentru cel care o mânca avea gustul mâncării pe care o poftea. (Cartea înţelepciunii lui
Solomon 16.20, 21)
Daţi băutură îmbătătoare celui ce este gata să piară şi vin celui cu amărăciune în suflet, ca să bea şi să uite
sărăcia şi să nu-şi mai aducă aminte de chinul lui. (Ecclesiastul 31.6, 7)
Deci le-a zis Iisus: Vremea Mea încă n-a sosit; dar vremea voastră totdeauna este gata. (Ioan 7.6)
Deci plecând ele ca să cumpere, a venit mirele şi cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă şi uşa s-a închis.
Iar mai pe urmă, au sosit şi celelalte fecioare, zicând: Doamne, Doamne, deschide-ne nouă.
(Matei 25.10, 11)
Din tribul lui Zabulon au venit oameni gata de luptă şi înarmaţi cu tot felul de arme, în număr de cincizeci de
mii, în ordine şi într-un suflet; (I Paralipomena 12.33)
Domnul a împărăţit, întru podoabă S-a îmbrăcat; îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere şi S-a încins, pentru că
a întărit lumea care nu se va clinti. Gata este scaunul Tău de atunci, din veac eşti Tu. (Psalmi 92.1-3)
Duceţi dar acum până la capăt fapta, ca precum aţi fost gata să voiţi, tot aşa să şi îndepliniţi din ce aveţi.
(II Corinteni 8.11)
Fericirea nu e ceva gata făcut, ea vine din faptele noastre. (Dalai Lama)
Iar aceasta să ştiţi că, de ar şti stăpânul casei în care ceas vine furul, ar veghea şi n-ar lăsa să i se spargă casa.
Deci şi voi fiţi gata, că în ceasul în care nu gândiţi Fiul Omului va veni. (Luca 12.39, 40)
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Mila, opusul contabilităţii, este mereu gata să uite, să ierte. 9.20
Paradoxal, astăzi, când confortul şi siguranţa au devenit valori concrete, Europa este gata să nu recunoască
rădăcinile sale creştine, că de o viaţă creştină nici nu mai poate fi vorba. 7.7
Pâine cu sare e gata mâncare. (Anton Pann)
Pentru batjocoritori sunt gata toiege; loviturile sunt pentru spinarea celor nebuni. (Solomon 19.29)
Şi a zis Domnul: Simone, Simone, iată satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu; iar Eu M-am rugat pentru tine
să nu piară credinţa ta. Şi tu, oarecând, întorcându-te, întăreşte pe fraţii tăi. Iar el I-a zis: Doamne, cu
Tine sunt gata să merg şi în temniţă şi la moarte. (Luca 22.31-33)
Şi când am auzit acestea, îl rugam şi noi şi localnicii să nu se suie la Ierusalim. Atunci a răspuns Pavel: Ce faceţi de plângeţi şi-mi sfâşiaţi inima? Căci eu sunt gata nu numai să fiu legat, ci să şi mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus.Şi neînduplecându-se el, ne-am liniştit, zicând: Facă-se voia Domnului.
(Faptele Apostolilor 21.12-14)
Şi venind la el, comandantul i-a zis: Spune-mi, eşti tu (cetăţean) roman? Iar el a zis: Da! Şi a răspuns comandantul: Eu am dobândit această cetăţenie cu multă cheltuială. Iar Pavel a zis: Eu însă m-am şi născut.
Deci cei ce erau gata să-l ia la cercetare s-au depărtat îndată de la el, iar comandantul s-a temut,
aflând că el este (cetăţean) roman şi că a fost legat. (Faptele Apostolilor 22.27-29)
Ţine minte, fie că trăieşti, fie că mori, este de prea mică importanţă. Ce contează cu adevărat, ce-ar trebuie să
conteze şi pentru tine şi pentru alţii, este pentru ce raţiune trăieşti şi pentru ce cauză eşti gata să-ţi dai viaţa.
(Testamentul tatălui mitropolitului Antonie de Suroj)
Viaţa şi veselia mea este Domnul meu Iisus Hristos, pentru care de o sută de ori, de-ar fi cu putinţă, sunt gata
a muri. (Sfânta Cuvioasă Muceniţă Anastasia Romana, torturată şi decapitată pentru că nu s-a
închinat la idoli)
Voinţa care tinde către cunoaştere nu se mulţumeşte niciodată cu un lucru gata făcut. (Giordano Bruno)
Gândurile bune 4.7, 6.4
Gândurile care mişcă patimile animalice se fac mai cuminti şi mai slabe. 2.10
Gândurile potrivnice se numesc şi furnică-leu. 2.11
Gândurile rele. 4.7
Gândurile/ A gândi, a cugeta, e tot secretul voinţei, ca şi al memoriei. (William James)
A studia şi a nu gândi e o risipă. A gândi şi a nu studia e periculos. (Confucius)
A urmări gândurile unui om de seamă – este ştiinţa cea mai interesantă. (Alexandr Sergheevici Puşkin)
Acţiunile sunt cea mai bună traducere a gândurilor. (James Joyce)
Atât de mare e înşelăciunea, că primesc cu plăcere în suflete momeala aceea şi nu se gândesc că plăcerea aceasta, ce poate răni, este scurtă şi trecătoare, pe când durerea e continuă iar învinuirea
conştiinţei, cumplită. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Atunci se va socoti cineva că are pacea şi liniştea, când va înlătura gândurile deşarte.
(Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Au dărâmat poteca mea, cu gând ca să mă piardă, ei se suie încoace şi nimeni nu le este stavilă.
(Iov 30.13)
Aurul şi argintul fals sunt pagube pe care le poţi îndura şi un bărbat priceput uşor descoperă falsul. Dar
dacă gândul mincinos al unui prieten stă ascuns în pieptul său şi dacă are viclenie în inima sa, acela
e cel mai fals dintre muritorii făcuţi de Dumnezeu, iar dintre toate falsurile, acesta este cel mai greu
de cunoscut. (Poetul Teognist, citat de Cuviosul Clement Alexandrinul)
Beţia este eşecul omului în a-şi controla gândurile. (Ray Stannard Baker)
Bine este, deci, frate a nu face răul nici cu gândul, iar de eşti ispitit, nevoieşte-te ca să nu faci cu lucrul.
(Patericul)
Binele desăvârşit nu constă numai în a se abţine cineva de la a face răul, ci şi de a-l gândi.
(Scriitorul bisericesc Metodiu de Olimp)
Binele făcut la nevoie ţi-l răsplăteşte înzecit Dumnezeu când nici nu gândeşti. (Mircea Eliade)
Ca să-ţi faci duşmani nu trebuie să declari război, e suficient să spui ce gândeşti. (Martin Luther King)
Care împreună cu mine te-ai îndulcit de mâncări, în casa lui Dumnezeu am umblat în acelaşi gând!
(Psalmi 54.15)
Că de n-ar fi avut nădejde că vor învia cei care mai înainte au căzut, deşert şi de râs lucru ar fi a se ruga
pentru cei morţi. Şi a văzut că celor care cu bună cucernicie au adormit, foarte bun dar le este pus.
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Drept aceea, sfânt şi cucernic gând a fost, că a adus jertfă de curăţie pentru cei morţi, ca să se slobozească de păcat. (II Macabei 12.44-46)
Căci din inimă ies: gânduri rele, ucideri, adultere, desfrânări, furtişaguri, mărturii mincinoase, hule.
(Matei 15.9)
Cea mai înaltă formă a gândirii pure există în matematică. (Platon)
Cei care au ajuns la această treaptă a posului (a patra), pot stăpâni cu uşurinţă trupul şi gândurile, şi pot
spori mult pe calea rugăciunii. 11.11
Cel ce gândeşte să-şi păstreze curăţenia în mijlocul săturării şi luxului, este asemenea omului care, culcându-se în mijlocul noroiului, trage nădejde să rămână curat. (Arhiepiscopul Inochenţie)
Cel mai bine te învaţă cel care nu-ţi spune ce să gândeşti, ci cum să gândeşti. (Alan Gregg)
Cine nu gândeşte şi nu lucrează ca Domnul, nu este printre ucenicii Lui. (Sfântul Vasile cel Mare)
Cine nu luptă cu gândurile, nu luptă cu satana. 5.11
Ciuda întunecă gândirea. (Proberb aromân)
Cu cât stai mai rău cu gânditul, cu atât o duci mai bine cu băutul. (Scriitorul american Terry Goodkind)
Cultura înseamnă să ştii ce s-a spus şi ce s-a gândit mai bun şi valoros în lume. (Matthew Arnold)
Cultura te urcă pe culmile gândirii; educaţia te învaţă să cobori până la cei umili. (Carmen Sylva, poetă
şi prima regină a României)
Cum a fost lucrat pomul, arată rodul lui; aşa şi cuvântul arată gândul cel din inima omului. Să nu lauzi
pe nimeni înainte de a vorbi cu el, căci cuvântul este piatra de încercare a omului.
(Ecclesiasticul 27.6, 7)
Cum lacrima iese din ochi, astfel iese gândirea pe buze. (Mihai Eminescu)
Cumplit lucru e beţia. E în stare să adoarmă simţurile, să întunece mintea. Face mort şi fără de putere
pe omul înzestrat cu raţiune, omul care a primit stăpânirea peste toate, îl doboară la pământ
legându-l cu lanţuri de nedezlegat. … Poate fi oare om mai ticălos decât beţivul, care e
mereu cu capul ameţit de băutură, care toarnă vin în el în fiecare zi de-şi strică judecata
gândurilor? … (Sfântul Ioan Gură de Aur, vezi Beţia/ )
Curăţirea minţii de gândurile cele rele. 2.11
Dacă capacitatea de a gândi nu este însoţită de capacitatea de a acţiona, mintea superioară este torturată. (Benedetto Croce)
Dacă gândim frumos şi frumos vom trăi. (Sfinţii Părinţi)
Dacă ne gândim că toate sunt rânduite cu socoteală şi cu înţelepciune, mai trebuie să avem credinţa că
nimic din tot ce se întâmplă nu are loc fără un motiv întemeiat şi fără înţelepciunea legată de
Dumnezeu. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Dacă ştiinţa nu are patrie, omul de ştiinţă trebuie să se gândescă mereu la tot ceea ce poate face pentru
gloria patrie sale. (Louis Pasteur)
Dacă vreţi să fiţi fericiţi, dacă vreţi să înfloriţi, trebuie să vă gândiţi la armonie, să vă puneţi în armonie
cu universul întreg. (Omraam Mikhael Aivanhov)
Dar mă tem ca nu cumva, precum şarpele a amăgit pe Eva în viclenia lui, tot aşa să se abată şi gândurile
voastre de la curăţia şi nevinovăţia cea în Hristos. (II Corinteni 11.3)
Dar unii dintre cărturari ziceau în sine: Acesta huleşte. Şi Iisus, ştiind gândurile lor, le-a zis: Pentru ce
cugetaţi rele în inimile voastre? (Matei 9.3, 4)
Demonul i-a strecurat cu uşurinţă, din ce în ce mai des, tot felul de gânduri primejdioase. 8.19
Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul.
Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. Cât despre proorocii - se vor desfiinţa; darul limbilor va înceta; ştiinţa se va sfârşi; pentru că în parte cunoaştem şi în parte proorocim. Dar când va veni
ceea ce e desăvârşit, atunci ceea ce este în parte se va desfiinţa. (I Corinteni 13.4-10)
Este de ajuns un dicţionar pentru a conţine toate cuvintele. Dar gândirii îi trebuie infinitul. (Alexandr
Sergheevici Puşkin)
Este foarte important să ne reculegem înainte de a ne ruga, să petrecem câteva clipe în linişte, gândindune numai la Dumnezeu şi dând la o parte toate grijile şi problemele de peste zi. (Evagrie Ponticul)
Este mai cinstit să urăşti pe faţă, decât să-ţi ascunzi gândul sub un chip înşelător. (Cicero)
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Este necesară multă atenţie şi multă sârguinţă pentra a alunga gândurile pe care ni le trimite vicleanul,
pentru a ne fura de la rugăciune. 2.13
Este un lucru bun să citeşti cărţi de citate, pentru că citatele, atunci când sunt gravate în memorie, îţi aduc gânduri bune. (Winston Churchill)
Există oameni care vorbesc cu o clipă înainte de a fi gândit. (Jean de la Bruyère)
Fericirea este armonia dintre ceea ce gândeşti, ceea ce spui şi ceea ce faci. (Mahatma Gandhi)
Fericirea nu depinde de ce eşti sau de ce ai, ci doar de ceea ce gândeşti. Mulţumirea aduce fericire
chiar şi săracului, iar nemulţumirea aduce sărăcie chiar şi bogatului. Viitorul vine către noi bucăţică
după bucăţică, puţin câte puţin. Nu ştim niciodată ce ne aşteaptă, dar dacă păstrăm o atitudine pozitivă, va fi mereu loc pentru o nouă şansă şi vom putea fi mulţumiţi. (Confucius)
Fericit e sufletul care zi şi noapte nu are în gândurile sale altă grijă decât a şti cum va sta în faţa
judecătorului. (Sfântul Vasile cel Mare)
Fericit este sufletul care iubeşte smerenia şi lacrimile şi care urăşte gândurile cele rele.
(Cuviosul Siluan Athonitul)
Fii vigilent: fereşte-ţi mintea de gânduri negative. (Buddha)
Filosofia este microscopul gândirii. (Victor Hugo)
Folosirea greşită a gândurilor duce la întrebuinţarea greşită a lucrurilor. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Gândeşte ca un om de acţiune şi acţionează ca un om care gândeşte. (Henri Bergson)
Gândirea e activitatea inteligenţei, visarea e voluptatea ei. (Victor Hugo)
Gândirea este izvorul acţiunii, vieţii şi manifestării; fă izvorul curat şi totul va fi curat. (James Allen)
Gândirea înseamnă activitate. Gândirea e întotdeauna exprimare, acţiune, poezie. (Eugeni d’Ors)
Gândirea mea este melodia. (Richard Strauss)
Gânditorul pozitiv zăreşte invizibilul, simte intangibilul şi realizează imposibilul. (Napoleon Bonaparte)
Gândiţi frumos! (Părintele Teofil Pârâian)
Gândul cel rău la început este ca o furnică şi, dacă-l laşi, creşte şi se întăreşte şi devine leu. 2.11
Gândul celui nebun nu este decât păcat; batjocoritorul este urgia oamenilor. (Solomon 24.9)
Gândul cu care ai dat, acela îţi aduce răsplata. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Gândul rău. 7.15
Geniul trebuie să aibă răbdare cu oamenii mediocrii, căci el gândeşte mult prea repede şi mult prea
departe. (Michelle Rosenberg)
Ia-ţi gândul de la orice lăcomie şi atunci vei putea să vezi uneltirile diavolului. (Sfântul Marcu Ascetul)
Important este ceea ce suntem noi în faţa lui Dumnezeu, iar nu ceea ce gândesc oamenii despre noi.
(Avva Teognost)
Inima celui ce luptă este o arenă în care se râzboiesc gândurile cele rele cu cele bune. 4.7
Inima reprezintă izvorul gândurilor. 2.3
Ironia este veselia gândirii şi bucuria înţelepciunii. (Anatole France)
Istoveşte-ţi trupul cu postul şi cu privegherea, şi vei alunga gândul chinuitor al iubirii de plăceri.
(Sfântul Serafim de Sarov)
Împărăţia lui Dumnezeu ţine mai mult de modul de a trăi decât de modul de a gândi. (Sfinţii Părinţi)
În lagărele de concentrare trăiam minut cu minut şi trebuia să gândim cât de puţin, pentru că gândirea
este cheltuială. (Haim-Vidal Sephiha)
Înainte de a-ţi ridica mâinile spre cer, trebuie să-ţi ridici sufletul; şi înainte de a-ţi ridica ochii, ridică-ţi
gândul la Dumnezeu. (Origen)
Îngerii nu au nevoie de limbă şi de auz, ci îşi transmit unii altora propriile lor gândiri şi hotărâri, fără să
rostească nici măcar un cuvânt. (Sfântul Ioan Damaschin)
Învăţând matematica, înveţi să gândeşti. (Grigore Moisil)
Îţi faci semnul crucii, să-l faci corect, nu repezit, schilodit, aşa ca să nu se ştie ce înseamnă,
ci un semn al crucii adevărat, lent, mare, de la frunte la piept, de la un umăr la celălalt.
Concentrează-te bine, adună-ţi toate gândurile şi întreaga ta persoană în acest semn.
Simţi cum te cuprinde în întregime? De ce? Este semnul Universului şi este semnul
mântuirii. Pe cruce Domnul nostru Iisus Hristos i-a mântuit pe oameni. El îl sfinţeşte pe
om în întregime până la cea din urmă fibră a fiinţei sale. De aceea facem semnul crucii
înainte de rugăciune, ca să ne ordoneze şi să ne adune, să ne cuprindă gândurile şi ini-
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ma şi voinţa în Dumnezeu. După rugăciune, ca să rămână în noi ceea ce ne-a dăruit
Dumnezeu, ca să ne apere de primejdii. (Romano Guardini, 8.7)
La Dumnezeu ajungem printr-un anumit mod de viaţă, nu printr-un anume fel de a gândi.
(Christos Yannars)
Legile naturii sunt doar gândurile matematice ale lui Dumnezeu. (Euclid)
Logica este anatomia gândirii. (John Locke)
Lupta cu gândurile ispititoare. 5.11
Mai curând sau mai târziu oamenii care gândesc şi care scriu conduc opina publică; iar opinia publică,
după cum ştiţi, conduce lumea. (Jean le Rond d’Alembert)
Mai mare este a putea ţine gândul în loc, decât a iscodi taine, chiar de a-i afla răspunsurile toate.
(Părintele Savatie Baştovoi)
Meditaţia este eliberarea de gândire şi o mişcare înspre extazul adevărului. Meditaţia este explozia
înteligenţei. (Krishnamurti, filosof indian)
Mintea reprezintă gândurile sau mentalul. 2.3
Mulţi oameni de pe această planetă suferă din cauza nemulţumirii faţă de sine şi a vinovăţiei. Acesta este
un simplu gând, iar gâdurile pot fi schimbate. (Louise L. Hay)
Munca gândeşte, lenea visează. (Jules Renard)
Nimic nu ne înşeală mai mult decât propria noastră gândire. (Leonardo da Vinci)
Nu este o coincidenţă că cei mai mari gânditori din toate timpurile au fost suflete profund religioase.
(Max Planck)
Nu locuirea împreună osândeşte pe cei drepţi, la un loc cu cei nedrepţi, ci asemănarea în gândire.
(Mitropolitul Nicolae Mladin)
Nu se înfiripă nor fără adiere de vânt şi nu se înfiripă patimă fără gând. (Sfântul Marcu Ascetul)
O viaţă frumoasă e un gând al tinereţii înfăptuit la maturitate. (Alfred de Vigny)
O, rău gând! De unde te-ai ivit să acoperi pământul cu vicleşug? (Ecclesiasticul 37.3)
Obişnuieşte-ţi urechea să audă des cuvinte duhovniceşti şi mintea ta se va depărta de gânduri necurate.
(Sfântul Talasie Libianul)
Omul cu gând rău aţâţă ceartă şi defăimătorul desparte pe prieteni. (Solomon 16.28)
Oricâte lucruri materiale am avea în jurul nostru, ele sunt trecătoare, nu le luăm cu noi în viaţa veşnică; ci
în viaţa veşnică luăm doar lumina credinţei şi a faptelor bune, a rugăciunii, a pocăinţei, a ceea ce am
trăit ca legătură cu Dumnezeu, care S-a imprimat în sufletul omului. Orice cuvânt bun, orice gând bun,
orice faptă bună lasă în sufletul nostru o lumină; după cum gândul rău, cuvântul rău şi faptea rea lasă
în suflet pată sau pete de întuneric. Când trecem dincolo, când se desparte sufletul de trup şi se prezintă în faţa lui Dumnezeu, el este luminos dacă s-a întâlnit des cu Dumnezeu în rugăciune şi în fapte
bune, sufletul, sau întunecat. De aceea Mântuitorul spune: “Dacă ochiul tău va fi curat, tot trupul tău
va fi luminat. Iar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat.” Sfinţii Părinţi ai Bisericii au interpretat acest <<ochi sufletesc>, de care vorbeşte Evanghelia (Matei 6.22-33), ca fiind conştiinţa
omului, care-l ajută să distingă, să deosebească între bine şi rău, între întuneric şi lumină, între păcat
şi sfinţenie. Dacă această conştiinţă este luminată de credinţă, atunci omul se luminează, sufletul lui
se îmbracă în lumină. (Patriarhul Daniel)
Orice înălţare îmi dă de gândit, deoarece cred că după ea poate veni căderea. (Petrarca)
Orice plănuire a ta să o începi cu Cel ce este începutul a tot binele, ca să fie după voia lui Dumnezeu
ceea ce ai de gând să faci. (Sfântul Marcu Ascetul)
Pacea gândurilor este mai scumpă decât orice înţelepciune. (Părintele Savatie Baştovoi)
Paza minţii, negândirea la gânduri. (Arhiepiscopul Casian)
Păcatele săvârşite cu trupul sunt împiedicate de multe pricini, dar cel ce păcătuieşte cu gândul, păcătuieşte tot atât de repede pe cât a şi gândit. (Sfântul Vasile cel Mare)
Păcătuind, să nu învinovăţeşti fapta, ci gândul. Căci dacă mintea nu o lua înainte, nu i-ar fi urmat trupul.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Păstrează trupul acesta curat şi nepătat, ca duhul care locuieşte în el să dea mărturie de el şi să fie
îndreptăţit trupul tău. Vezi să nu se suie la inima ta gândul că trupul acesta este stricăcios
si să-l supui vreunei întinăciuni. Dacă-ţi întinezi trupul, întinezi şi Duhul cel Sfânt, iar dacă
întinezi trupul nu vei trăi. (Herma, autorul scrierii “Păstorul”)
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Pe Dumnezeu să-L slujim prin fapte, să-L lăudăm prin cuvânt şi să-L cinstim cu gândul.
(Evagrie Ponticul)
Politicianul se gândeşte la viitoarele alegeri, omul de stat la următoarele generaţii. (Otto von Bismarck)
Precum grădinarul, dacă nu pliveşte buruienile îneacă legumele, aşa şi mintea, dacă nu curăţeşte gândurile pierde cunoştinţa adevărului. (Sfântul Talasie Libianul)
Primul pas pentru a nu fi nefericit este să nu ai timp să te gândeşti la nefericre. (George Bernard Shaw)
Rareori ne gândim la ceea ce avem, dar mereu la ceea ce ne lipseşte. (Arthur Schopenhauer)
Răul pe care l-am făcut, gândit sau pe care l-am intenţionat, se va răzbuna pe sufletele noastre.
(Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)
Rugăciunea utilizează gândurile, puterea mentală şi inteligenţa creatoare de care dispunem împreună
cu Inteligenţa Infinită a Spiritului Suprem. (Herbert Harris)
Să ne înfrânăm de la gânduri, tot aşa cum ne înfrânăm şi de la de la fapte. (Evagrie Ponticul)
Să nu vă gândiţi niciodată că după moarte veţi moşteni împărăţia pe care n-aţi trăit-o încă de pe
pământ. (Părintele Arsenie Boca)
Secretul mântuirii este de fapt păstrarea minţii ocupate pentru a nu ne purta gândurile spre patimi; ori
munca ne concentrează gândurile spre ceea ce facem, iar rugăciunea ne înalţă mintea către
Dumnezeu. (Sfinţii Părinţi)
Străduiţi-vă să fiţi în acelaşi gând cu Dumnezeu. (Sfântul Ignatie Teoforul)
Strămoşul fiecărei acţiuni este un gând. (Ralph Waldo Emerson)
Succesul este un profesor slab, determină oamenii inteligenţi să se gândească la faptul că ar putea să
piardă. (Bill Gates)
Sufletul bun, gândul curat şi conştiinţa sănătoasă sunt cele mai bune jertfe care I se pot aduce lui
Dumnezeu. (Minucius Felix)
Sufletul omului este gândul lui şi unde îi este gândul, acolo şi sufletul. (Părintele Savatie Baştovoi)
Sufletul se formează prin deprinderi şi ajungi să gândeşti după cum trăieşti. (Demostene)
Sunt profund convins că Dumnezeu este iubire; acest gând are pentru mine o vitalitate lirică originară.
(Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Şi au zis iarăşi: "Haidem să ne facem un oraş şi un turn al cărui vârf să ajungă la cer şi să ne facem faimă
înainte de a ne împrăştia pe faţa a tot pământul!" Atunci S-a pogorât Domnul să vadă cetatea şi turnul
pe care-l zideau fiii oamenilor. Şi a zis Domnul: "Iată, toţi sunt de un neam şi o limbă au şi iată ce s-au
apucat să facă şi nu se vor opri de la ceea ce şi-au pus în gând să facă. Haidem, dar, să Ne pogorâm
şi să amestecăm limbile lor, ca să nu se mai înţeleagă unul cu altul". Şi i-a împrăştiat Domnul de acolo
în tot pământul şi au încetat de a mai zidi cetatea şi turnul. (Facerea 11.4-8)
Şi iată o femeie cu scurgere de sânge de doisprezece ani, apropiindu-se de El pe la spate, s-a atins de
poala hainei Lui. Căci zicea în gândul ei: Numai să mă ating de haina Lui şi mă voi face sănătoasă; iar Iisus, întorcându-Se şi văzând-o, i-a zis: Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit. Şi s-a
tămăduit femeia din ceasul acela. (Matei 9.20-22)
Şi prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi. (Luca 2.35)
Toţi se gândesc să schimbe lumea, dar nu se gândesc să se schimbe pe sine. (Lev Tolstoi)
Trebuie să citim Biblia aşa cum un tânăr citeşte scrisoarea de la iubita lui, bucurându-se la gândul că
aceasta este scrisă pentru el. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Trebuie să punem şi diagnoza gândurilor pătimaşe, prin care se săvârşeşte păcatul. Gândurile în care
se cuprind toate păcatele, sunt opt: al lăcomie pântecelui, al desfrânării, a iubirii de argint, al mâniei, al
întristării, al trândăviei, al slavei deşarte şi al mândriei. Ca aceste opt gânduri să ne tulbure, sau ca să
nu ne tulbure, nu atârnă de noi. Dar ca să stăruiască, sau ca să nu stăruiască, sau ca să stârnească patimile, sau ca să nu le stârnească, atârnă de noi. (Sfântul Ioan Damaschin)
Treptele rugăciunii (rugăciunea cu buzele, cu gândul, cu mintea coborâtă în inimă). 3.1
Un bătrân care păzea curmalele: fugiţi de aici gândurile mele cele dinăuntru şi păsările cele din afară.
(Patericul)
Un frate a venit în chilie la Avva Pimen, zicându-i: Multe gânduri am şi mi-e teamă de ele. Bătrânul a
scos pe frate afară şi i-a spus: Întinde-ţi mâinile şi opreşte vânturile, poţi? - Nu. - Dar te laşi
dus de ele? - Nu. - La fel nici gândurile nu le poţi opri. Altceva este însă să le stai împotrivă.
Un gând curat, chiar dacă a avut un rezultat îndoielnic sau chiar potrivnic, nu poate fi socotit vinovat.
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(Apuleius)
Un gând frumos poate fi ca o biserică în care omul îşi odihneşte sufletul. (Regina Maria a României)
Una din etapele fericirii trebuie să fie absenţa gândurilor. (Liviu Rebreanu)
Universul este un gând al lui Dumnezeu. (Friedrich von Schiller)
Universul mă încurcă şi nu pot gândi măcar, că ar putea exista ceasul fără un ceasornicar. (Voltaire)
Viclenia este o faptă rea, săvârşită cu gând ascuns, care se oferă semenului sub chipul unor binefaceri.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Vorba a fost dată omului pentru a-şi ascunde gândurile. (Talleyrand)
Vrei ca oamenii să gândească lucruri bune despre tine? Nu te lăuda. (Blaise Pascal)
Ziariştii – oameni care gândesc toată viaţa la profesia pe care ar fi trebuit s-o înveţe. (Mark Twain)
Gâtul/ Ascultă, fiul meu, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările maicii tale. Căci ele sunt ca o cunună pe capul tău Şi ca o salbă împrejurul gâtului tău. (Solomon 1.8, 9)
Cu o putere năpraznică, Dumnezeu mă tine de haină şi mă strânge de gât ca gulerul cămăşii. (Iov 30.18)
Fiul meu, să nu se depărteze acestea dinaintea ochilor tăi; păstrează înţelepciunea şi buna chibzuială, căci ele
sunt viaţa sufletului tău şi podoabă pentru gâtul tău. (Solomon 3.21, 22)
Iar cine va sminti pe unul dintr-aceştia mici care cred în Mine, mai bine i-ar fi lui să i se atârne de gât o
piatră de moară şi să fie afundat în adâncul mării. (Matei 18.6)
Mâini au şi nu vor pipăi; picioare au şi nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâtlejul lor. Asemenea lor să fie cei
ce-i fac pe ei şi toţi cei ce se încred în ei. (Psalmi 113.15, 16)
Mila şi adevărul să nu te părăsească; leagă-le împrejurul gâtului tău, scrie-le pe tabla inimii tale; atunci vei
afla har şi bunăvoinţă înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor. (Solomon 3.3, 4)
Mormânt deschis este gâtlejul lor; viclenii vorbit-au cu limbile lor; venin de viperă este sub buzele lor.
(Romani 3.13)
Nu te uita la vin cum este el de roşu, cum scânteiază în cupă şi cum alunecă pe gât, căci la urmă el ca un şarpe muşcă şi ca o viperă împroaşcă venin. (Solomon 23.31, 32)
Pentru ce dracii se tem de tine? De când m-am făcut călugăr, mă nevoiesc ca să nu las mânia să se suie
până la gâtlejul meu. (Avva Isidor)
Să ne aţintim privirile la cei care slujesc în chip desăvârşit măreţei slave a lui Dumnezeu. (Din Epistola către
Corinteni a Sfântului Clement Romanul, episcopul Romei. Împăratul Traian a poruncit să fie aruncat în mare cu o ancoră de gât, pentru că a adus la Hristos pe mulţi aristocraţi romani şi a refuzat să aducă jertfă zeilor. A fost contemporan cu Sfinţii Apostoli. La vârsta de 24 de ani s-a decis să plece şi să-şi caute părinţii
şi fraţii, care dispăruseră într-un naufragiu. Este momentul când îl întâlneşte pe Sfântul Barnaba şi pe fraţii
săi, deveniţi ucenicii Sfântului Petru. Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu îşi va întâlni şi părinţii. Dintre
toate operele puse sub numele Sfântului Clement, numai una este autentică şi anume: Scrisoarea întâi către
Corinteni. Este o operă care se păstrează în limba greacă, latină, siriacă şi coptă.)
Şi strângând Pavel grămadă de găteje şi punându-le în foc, o viperă a ieşit de căldură şi s-a prins de mâna lui.
Şi când locuitorii au văzut vipera atârnând de mâna lui, ziceau unii către alţii: Desigur că ucigaş este omul
acesta, pe care dreptatea nu l-a lăsat să trăiască, deşi a scăpat din mare. Deci el, scuturând vipera în foc,
n-a pătimit niciun rău. Iar ei aşteptau ca el să se umfle, sau să cadă deodată mort. Dar aşteptând ei mult
şi văzând că nu i se întâmplă nimic rău, şi-au schimbat gândul şi ziceau că el este un zeu.
(Faptele Apostolilor 28.3-6)
Gelozia e fiica iubirii pe care însă de multe ori o ucide cu veninul ei. (Lorenzo Stramusoli)
Gelozia/ Aceasta este rânduiala pentru femeia bănuită, care, fiind măritată, s-ar abate şi s-ar spurca, sau pentru omul, asupra căruia ar cădea duhul geloziei şi ar bănui pe femeia sa. Atunci să pună el pe femeie înaintea feţei Domnului şi să facă preotul cu ea după legea aceasta. Şi va fi bărbatul curat de păcat, iar femeia aceea îşi va purta păcatul ei". (Numerii 5.29-31)
Ar trebui să fiu gelos pe turn. E mai celebru decât mine. (Gustave Eiffel)
Atunci mi-a zis Domnul: "Fiul omului, ridică-ţi ochii spre miazănoapte!" Şi mi-am ridicat ochii spre miazănoapte şi iată acel idol al geloziei era la uşa dinspre miazănoapte a altarului, la intrare. (Iezechiel 8.5)
Ca pecete pe sânul tău mă poartă, poartă-mă pe mâna ta ca pe o brăţară! Că iubirea ca moartea e de tare
şi ca iadul de grozavă este gelozia. Săgeţile ei sunt săgeţi de foc şi flacăra ei ca fulgerul din cer.
(Cântări 8.6)
Doi dintre bărbaţi însă au rămas în tabără: pe unul îl chema Eldad şi pe celălalt îl chema Medad. Şi a odihnit
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şi peste ei duhul, căci erau din cei înscrişi, dar nu veniseră la cort, şi au proorocit şi ei acolo în tabără. Atunci a alergat un tânăr şi a spus lui Moise, zicând: "Eldad şi Medad proorocesc în tabără". Şi răspunzând, Iosua, fiul lui Navi, slujitorul lui Moise, unul din aleşii lui, a zis: "Domnul meu Moise, opreşte-i!"
Moise însă i-a zis: "Nu cumva eşti gelos pe mine? O, de ar fi toţi prooroci în poporul Domnului şi de ar
trimite Domnul duhul Său peste ei!" Apoi s-a întors Moise în tabără împreună cu bătrânii lui Israel.
(Numerii 11.26-30)
Durere inimii şi jale este femeia geloasă asupra altei femei şi viciul limbii în toate se amestecă.
(Ecclesiasticul 26.7)
Ei M-au întărâtat la gelozie prin cei ce nu sunt Dumnezeu şi au aprins mânia Mea prin idolii lor; îi voi întărâta şi Eu pe ei printr-un popor care nu e popor, le voi aprinde mânia printr-un neam fără pricepere.
(Deutoronomul 32.19)
Niciun duşman nu poate să abată atâta rău ca propriul suflet atunci când se tulbură de nemulţumire sau
gelozie. (Părintele Savatie Baştovoi)
O ureche geloasă aude totul şi sunetul şoaptelor nu-i scapă. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 1.10)
Generaţia/ Caracterul unui om se formează în generaţii şi se transmite genetic. (Platon)
Iată popoarele acelea pe care le-a lăsat Domnul ca să ispitească prin ele pe Israel şi pe toţi aceia care
nu cunoşteau toate războaiele Canaanului; pe care le lăsase numai pentru ca generaţiile viitoare
de oameni ale fiilor lui Israel să ştie şi să înveţe războiul pe care nu-l cunoscuseră mai înainte:
(Judecători 3.1, 2)
Mi-e teamă de ziua în care tehnologia va fi mai importantă decât relaţiile interumane. În lume va exista
o generaţie de idioţi. (Albert Einstein)
Mita e-n stare să pătrundă orişiunde în ţara aceasta, pentru mită capetele cele mai de sus ale administraţiei vând sângele şi averea unei generaţii. (Mihai Eminescu)
Politicianul se gândeşte la viitoarele alegeri, omul de stat la următoarele generaţii. (Otto von Bismarck)
Tinerii ştiu destule lucruri pentru a fi prudenţi, şi totuşi încearcă să realizeze imposibilul; şi îşi împlinesc
dorinţa, generaţie după generaţie. (Pearl Sydensricker Buck)
Geniul este abilitatea de a pune în practică ceea ce ai în minte. (Francis Scott Key Fitzgerald)
Geniul este abilitatea de a-ţi păstra viziunea neclintită până când devine realitate. (Benjamin Franklin)
Geniul este capacitatea de a suporta dureri infinite. (Thomas Carlyle)
Geniul este persistenţa copilăriei în maturitate. (Garabet Ibrăileanu)
Geniul este un procent inspiraţie şi nouăzeci şi nouă transpiraţie. (Thomas Alva Edison)
Geniul trebuie să aibă răbdare cu oamenii mediocrii, căci el gândeşte mult prea repede şi mult prea departe.
(Michelle Rosenberg)
Geniul, ca şi Soarele de darnic, împrumută şi altora lumina sa. (Carmen Sylva, poetă şi prima regină a României)
Geniul/ A face cu uşurinţă ceea ce e greu altuia, iată talentul; a face ce e imposibil talentului, iată geniul.
(Henri-Frédéric Amiel)
Bunul simţ este geniul îmbrăcat în haine de lucru. (Ralph Waldo Emerson)
Bunul simţ este instinct. Destul bun simţ este geniu. (George Bernard Shaw)
Cel mai bun caracter are momente de răutate şi cele mai mari genii, îngustimi de spirit.
(Arthur Schopenhauer)
Culmea umanului rămâne sfântul, geniul. (Nichifor Cainic)
Dovada că are geniu e că puţin îi pasă de asta. (Jules Renard)
Există o linie subţire între geniu şi nebunie. Iar eu am şters această linie. (Oscar Levant)
Forţa de a inventa, iată geniul! (Eugene Delacroix)
Genialitatea poate avea limitele sale, dar prostia nu are acest handicap. (Elbert Hubbard)
Genialitatea nu este altceva decât o mare aptitudine pentru răbdare. (Benjamin Franklin)
Genialitatea poate avea limitele sale, dar prostia nu are acest handicap. (Elbert Hubbard)
În faţa lui Dumnezeu, geniul este văr primar cu idiotul. (Petre Ţuţea)
În republica mediocrităţii, geniul e periculos. (Robert G. Ingersol)
Literatura este o investiţie de geniu care plăteşte dividente în toate vremurile ulterioare. (John Burroughs)
Mediocritatea poate vorbi, dar numai geniul observă. (Benjamin Disraeli)
Mozart – geniul său excepţional îl situează mai presus de orice maestru în toate domeniile artei.
(Richard Wagner)
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Nefericirea este moaşa geniului. (Napoleon Bonaparte)
Niciun grad înalt de inteligenţă sau imaginaţie, sau ambele laolaltă, nu alcătuiesc un geniu. Iubire, iubire,
iubire – acesta este sufletul unui geniu. (Wolfgang Amadeus Mozart)
Nu dispreţui sensibilitatea nimănui; sensibilitatea fiecăruia e propriul lui geniu. (Charles Baudelaire)
Nu există geniu fără un dram de nebunie. (Aristotel)
Nu putem fi toţi genii. Geniile sunt persoane de lux ale omenirii. (Bogumil Goltz)
Oamenii de geniu sunt meteori destinaţi să ardă pentru a-şi lumina secolul. (Napoleon Bonaparte)
Orice persoană care e alcătuită din mai multe persoane e o persoană la puterea a doua, sau un geniu.
(Novalis)
Oriunde e geniu, acolo-i mândrie. (Goldsmith)
Savanţii posedă o putere de concentrare mare şi o imaginaţie controlată, care trezesc geniul subconştient.
(Joseph Murphy)
Simplitatea este cel mai dificil lucru de asigurat în lume, este ultima limită a experienţei şi ultimul efort al
geniului. (George Sand)
Suntem nişte pigmei în comparaţie cu Puşkin. Nu mai există printre noi un asemenea geniu. (Dostoievski)
Talentul este muncă, geniul e creaţie. (Robert Schumann)
Talentul nu devine geniu decât atunci când a atins punctul la care cele mai profunde forme de percepţie
ale sale ating extazul. (George Bernard Shaw)
Un intelectual rezolvă problemele. Un geniu le evită. (Albert Einstein)
Un om de geniu nu face greşeli. Erorile lui sunt voluntare şi sunt portaluri ale descoperirii. (James Joyce)
Unde nu e luptă, nu e nici geniu. (Baudelaire)
Genunchii mei au slăbit de post şi trupul meu s-a istovit de lipsa untdelemnului şi eu am ajuns lor ocară. M-au văzut
şi au clătinat cu capetele lor. (Psalmi 108.23, 24)
Genunchii/ Ca întru numele lui Iisus tot genunchiul să se plece, al celor cereşti şi al celor pământeşti şi
al celor de dedesubt. (Filipeni 2.10)
Căci scris este: "Viu sunt Eu! - zice Domnul - Tot genunchiul să Mi se plece şi toată limba să dea
slavă lui Dumnezeu". (Romani 14.11)
Când Mântuitorul porunceşte iubirea de vrăjmaşi, El n-o face ca să te îngenuncheze în faţa celui rău, ci
ca să te elibereze de răul din tine şi în felul acesta să-l limiteze. (Părintele Arsenie Boca)
Crede-mă, fiule, dacă oamenii ar putea să vadă de aici moştenirea, slava şi odihna, pe care Dumnezeu
le-a pregătit pentru cei care-L iubesc, oricât de mult ar fi să rămână în această lume, şi chiar dacă ar fi
să trăiască într-o colibă întunecată, cu viermi până la genunchi, tot nu s-ar lăsa abătuţi de tristeţe. 1.1
Cuvintele tale au ţinut în sus pe cei ce erau să cadă şi tu ai întărit genunchii care se clătinau. (Iov 4.4)
De Dumnezeul meu nu mă voi lepăda, al lui Hristos am fost, sunt şi voi fi, şi idolilor nu voi jertfi, nici nu
le voi pleca genunchiul meu. (Sfântul Mucenic Mina, înainte de a fi decapitat)
"Doamne, pe proorocii Tăi i-au omorât, jertfelnicele Tale le-au surpat şi eu am rămas singur şi ei caută
să-mi ia sufletul!". Dar ce-i spune dumnezeiescul răspuns? "Mi-am pus deoparte şapte mii de
bărbaţi, care nu şi-au plecat genunchiul înaintea lui Baal". (Romani 11.3, 4)
E un mişel acela care-şi doreşte duşmanii îngenunchiaţi în nenorocire. (Nicolae Iorga)
Ei au băut vin şi au preamărit pe dumnezeii de aur, de argint, de aramă, de fier, de lemn şi de piatră. În aceeaşi clipă au ieşit degetele unei mâini de om, care au scris în faţa sfeşnicului celui mare pe tencuiala
peretelui palatului regal, şi regele a văzut vârful degetelor mâinii care scria. Atunci faţa regelui s-a îngălbenit şi gândurile lui s-au tulburat; încheieturile coapselor sale au slăbit, iar genunchii i se izbeau
unul de altul neîncetat. (Daniel 5.4-6)
Handel este cel mai mare compozitor care a trăit vreodată. Întotdeauna îmi voi scoate pălăria în faţa muzicii lui şi voi îngenunchia cu umilinţă la mormântul său. (Ludwig van Beethoven)
Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchii lui Iisus, zicând: Ieşi de la mine, Doamne, că sunt
om păcătos. Căci spaima îl cuprinsese pe el şi pe toţi cei ce erau cu el, pentru pescuitul peştilor pe
care îi prinseseră. (Luca 5.8, 9)
Înaintea lui vor îngenunchia etiopienii şi vrăjmaşii lui ţărâna vor linge. (Psalmi 71.9)
Întăriţi-vă voi, mâini slabe şi prindeţi putere genunchi slăbănogi. (Isaia 35.3)
Mai bine să mori în picioare decât să trăieşti în genunchi. (Emiliano Zapata)
Mâini leneşe şi genunchi slăbănogi este femeia rea, care nu-şi fericeşte bărbatul său.
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(Ecclesiasticul 25.26)
Omul nu e niciodată atât de mare ca atunci când se lasă în genunchi să ajute un copil. (Pitagora)
Paradox: Demnitari cu demnităţi corupte pun în genunchi demnitatea naţiei. (Vasile Ponea)
Pentru aceea, "îndreptaţi mâinile cele ostenite şi genunchii cei slăbănogiţi. Faceţi cărări drepte pentru
picioarele voastre", aşa încât cine este şchiop să nu se abată, ci mai vârtos să se vindece.
(Evrei 12.12, 13)
Şi îl băteau cu pietre pe Ştefan, care se ruga şi zicea: Doamne, Iisuse, primeşte duhul meu! Şi, îngenunchind, a strigat cu glas mare: Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta! Şi zicând acestea, a murit.
(Faptele Apostolilor 7.59, 60)
Şi împletind o cunună de spini, I-au pus-o pe cap şi în mâna Lui cea dreaptă trestie; şi, îngenunchind
înaintea Lui îşi băteau joc de El, zicând: Bucură-Te, regele iudeilor! Şi scuipând asupra Lui, au luat
trestia şi-L băteau peste cap. Iar după ce L-au batjocorit, L-au dezbrăcat de hlamidă, L-au
îmbrăcat cu hainele Lui şi L-au dus să-L răstignească. (Matei 27.29-31)
Şi un lepros a venit la El, rugându-L şi îngenunchind şi zicând: De voieşti, poţi să mă curăţeşti. Şi făcându-I-se milă, a întins mâna şi S-a atins de el şi i-a zis: Voiesc, curăţeşte-te. (Marcu 1.40, 41)
Germenii/ Ambiţia este germenele din care purcede toată creşterea măreţiei. (Thomas Dunn English)
Arta matematicii constă în găsirea acelui caz special, care conţine toţi germenii generalităţii.
(David Hilbert)
Natura conţine în sine germenii divini. 7.9
Glasul conştiiţei înăbuşite 6.6
Glasul/ Adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul şi acum este, când morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi
cei ce vor auzi vor învia. (Ioan 5.25)
Ascultaţi bubuitul glasului Său Şi tunetul care iese din gura Sa. Peste toată întinderea cerului El azvârle fulgerul Său şi fulgerul Său ajunge până la marginile pământului. În urma fulgerului, vine un muget prelung. El
tună cu glasul Lui zguduitor, El nu mai împiedică fulgerele cât timp glasul Lui răsună. (Iov 37.2-4)
Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Cain: "Unde este Abel, fratele tău?" Iar el a răspuns: "Nu ştiu! Au doară eu sunt păzitorul fratelui meu?" Şi a zis Domnul: "Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă către Mine din pământ. Şi acum eşti blestemat de pământul care şi-a deschis gura sa, ca să primească sângele fratelui tău din mâna ta. (Facerea 4.9-11)
Atunci li s-au deschis ochii la amândoi şi au cunoscut că erau goi, şi au cusut frunze de smochin şi şi-au făcut
acoperăminte. Iar când au auzit glasul Domnului Dumnezeu, Care umbla prin rai, în răcoarea serii, s-au
ascuns Adam şi femeia lui de faţa Domnului Dumnezeu printre pomii raiului. Şi a strigat Domnul Dumnezeu pe Adam şi i-a zis: "Adame, unde eşti?" Răspuns-a acesta: "Am auzit glasul Tău în rai şi m-am temut, căci sunt gol, şi m-am ascuns". Şi i-a zis Dumnezeu: "Cine ti-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care ti-am poruncit să nu mănânci?" Zis-a Adam: "Femeia care mi-ai dat-o să fie cu
mine, aceea mi-a dat din pom şi am mâncat". (Facerea 3.7-12)
Auzit-a din locaşul Lui cel sfânt glasul meu şi strigarea mea, înaintea Lui, va intra în urechile Lui.
(Psalmi 17.8)
Când însă s-a sfârşit apa din burduf, a lepădat ea copilul sub un mărăcine. Şi ducându-se, a şezut în preajma
lui, ca la o bătaie de arc, căci îşi zicea: "Nu voiesc să văd moartea copilului meu!" Şi, şezând ea acolo de
o parte, şi-a ridicat glasul şi a plâns. Şi a auzit Dumnezeu glasul copilului din locul unde era şi îngerul lui
Dumnezeu a strigat din cer către Agar şi a zis: "Ce e, Agar? Nu te teme, că a auzit Dumnezeu glasul copilului din locul unde este! (Facerea 21.15-17)
Cine iubeşte certurile iubeşte păcatul; cel ce ridică glasul îşi iubeşte ruina. (Solomon 17.19)
Conştiinţa este glasul lui Dumnezeu, care ne spune ce e bine şi ce e rău în noi. (Părintele Arsenie Boca)
Cu glasul meu către Domnul am strigat şi m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat şi am adormit; sculatu-m-am, că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare, care împrejur mă
împresoară. (Psalmi 3.4-6)
Eu pe câţi îi iubesc îi mustru şi îi pedepsesc; sârguieşte dar şi te pocăieşte. Iată, stau la uşă şi bat; de va auzi
cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine. Celui ce biruieşte îi voi
da să şadă cu Mine pe scaunul Meu, precum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui.
Cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor. (Apocalipsa 3.19-22)
Iar de la ceasul al şaselea, s-a făcut întuneric peste tot pământul, până la ceasul al nouălea. Iar în ceasul al
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nouălea a strigat Iisus cu glas mare, zicând: Eli, Eli, lama sabahtani? adică: Dumnezeul Meu,
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit? (Matei 27.45, 46)
Iar Iisus, strigând iarăşi cu glas mare, Şi-a dat duhul. Şi iată, catapeteasma templului s-a sfâşiat în două de
sus până jos, şi pământul s-a cutremurat şi pietrele s-au despicat; mormintele s-au deschis şi multe
trupuri ale sfinţilor adormiţi s-au sculat. (Matei 27.50-52)
Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu. Şi a căzut cu faţa la
pământ la picioarele lui Iisus, mulţumindu-I. Şi acela era samarinean. Şi răspunzând, Iisus a zis: Au nu zece
s-au curăţit? Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai
acesta, care este de alt neam? Şi i-a zis: Scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a mântuit. (Luca 17.15-19)
Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre
în împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este; şi ce este născut din Duh, duh este. Nu te
mira că ţi-am zis: Trebuie să vă naşteţi de sus. Vântul suflă unde voieşte şi tu auzi glasul lui, dar nu ştii
de unde vine, nici încotro se duce. Astfel este cu oricine e născut din Duhul. A răspuns Nicodim şi i-a
zis: Cum pot să fie acestea? Iisus a răspuns şi i-a zis: Tu eşti învăţătorul lui Israel şi nu cunoşti acestea?
(Ioan 3.5-10)
În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustia Iudeii, spunând: Pocăiţi-vă că s-a
apropiat împărăţia cerurilor. El este acela despre care a zis proorocul Isaia: "Glasul celui ce
strigă în pustie: Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui". (Matei 3.1-3)
Nebunul, când râde, îşi înalţă glasul, iar omul cuminte abia va zâmbi. (Ecclesiasticul 21.22)
Oare înţelepciunea nu strigă ea şi priceperea nu-şi ridică glasul său? (Solomon 8.1)
Şi deşteptându-se temnicerul şi văzând deschise uşile temniţei, scoţând sabia, voia să se omoare, socotind că
cei închişi au fugit. Iar Pavel a strigat cu glas mare, zicând: Să nu-ţi faci nici un rău, că toţi suntem aici.
Iar el, cerând lumină, s-a repezit înăuntru şi, tremurând de spaimă, a căzut înaintea lui Pavel şi a lui
Sila; şi scoţându-i afară (după ce pe ceilalţi i-a zăvorât la loc), le-a zis: Domnilor, ce trebuie să fac
ca să mă mântuiesc? (Faptele Apostolilor 16.27-30)
Şi răspunzând, Moise a zis: "Dar de nu mă vor crede şi nu vor asculta de glasul meu, ci vor zice: "Nu ţi S-a
arătat Domnul!", ce să le spun?" Zis-a Domnul către el: "Ce ai în mână?" Şi el a răspuns: "Un toiag!" "Aruncă-l jos!" îi zise Domnul. Şi a aruncat Moise toiagul jos şi s-a făcut toiagul şarpe şi a fugit Moise de el.
Şi a zis Domnul către Moise: "Întinde mâna şi-l apucă de coadă!" Şi şi-a întins Moise mâna şi l-a apucat
de coadă şi s-a făcut toiag în mâna lui. Apoi a zis Domnul: "Aşa să faci înaintea lor, ca să te creadă că ţi
S-a arătat Dumnezeul părinţilor lor, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov!"
(Ieşirea 4.1-5)
Şi, căzând la pământ, a auzit un glas, zicându-i: Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti? Iar el a zis: Cine eşti,
Doamne? Şi Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe Care tu Îl prigoneşti. Greu îţi este să izbeşti cu piciorul în
ţepuşă. Şi el, tremurând şi înspăimântat fiind, a zis: Doamne, ce voieşti să fac? Iar Domnul i-a zis:
Ridică-te, intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci. (Faptele Apostolilor 9.4-6)
Visurile vin din multele griji, iar glasul celui nebun din mulţimea de vorbe. (Ecclesiastul 5.2)
Gloria este o băutură veninoasă care face bine numai dacă e luată în doze mici. (Honoré de Balzac)
Gloria este trecătoare. Anonimatul este veşnic. (Napoleon Bonaparte)
Gloria este umbra virtuţii. (Seneca)
Gloria este un scop la care aspiră orice suflet deosebit, dar la care nu se ajunge cu dorinţa, ci cu capacitatea
. (Lorenzo Stramusoli)
Gloria lui Efraim va zbura ca o pasăre; şi nu vor mai fi nici naşteri, nici sarcini, nici zămisliri. Chiar când îşi fac mari
pe fiii lor, îi voi lăsa fără copii, lipsiţi de partea bărbătească; căci vai de ei, dacă Îmi voi întoarce privirea. Efraim, precum văd, a făcut din fiii săi un vânat; Efraim trebuie să-şi ducă fiii săi la junghiere. (Osea 9.11-13)
Gloria nu se obţine prin bani. (Socrate)
Gloria nu-l poate desfăta pe cel ce o câştigă prin furt şi nu prin vrednicie. ((Nicolai V. Gogol)
Gloria/ Aşa zice Domnul: "Iată voi restatornici corturile lui Iacov şi sălaşurile lui le voi milui; cetatea va fi zidită iar pe
dealul său şi templul se va zidi ca mai înainte. Se vor înălţa din ele mulţumiri şi glas de bucurie; îi voi înmulţi şi nu vor mai fi împuţinaţi, îi voi încununa cu glorie şi nu vor mai fi înjosiţi. (Ieremia 30.18, 19)
Care e diferenţa dintre un filosof şi un creştin? Unul este discipol al Greciei, celălalt al cerului. Unul care umblă după glorie, celălalt după mântuire. Unul mânuitor al vorbelor, celălalt al faptelor bune. Unul care
clădeşte şi altul care dărâmă. Unul iubitor de greşeală, celălalt duşman al ei. Unul care strică adevărul
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şi altul care-l restabileşte, lămurindu-l. Unul care fură şi altul care păzeşte să nu se fure. (Tertulian)
Dacă ştiinţa nu are patrie, omul de ştiinţă trebuie să se gândescă mereu la tot ceea ce poate face pentru
gloria patrie sale. (Louis Pasteur)
După glorie urmează invidia. (Sallustius)
Fazele unui proiect: 1 – entuziasm; 2 – deziluzie; 3 – panică; 4 – găsirea vinovatului; 5 – pedepsirea nevinovaţilor; 6 – glorie şi onoare celor care nu au participat. (Arthur Bloch)
În acelaşi timp mi-a venit mintea la loc şi, spre gloria regatului meu, mi-a venit iarăşi măreţia şi strălucirea şi
sfetnicii mei şi dregătorii cei mari m-au chemat şi regatul mi-a fost dat în stăpânire, iar puterea mea a
crescut şi mai mult. Acum, eu, Nabucodonosor, laud, înalţ şi preamăresc pe Împăratul cerului; toate
faptele Lui sunt adevărate şi căile Lui drepte, iar pe cei ce umblă mândri poate să-i smerească!"
(Daniel 4.33, 34)
Modestia este plasa cu care se prinde gloria. (Proverb arab)
Modestia este singura strălucire pe care ne este îngăduit să o adăugăm gloriei. (Charles Pinot Duclos)
Niciun drum înflorit nu duce spre glorie. (Jean de La Fontaine)
Nobleţea este un monument al virtuţii, nemuritoare ca şi gloria. (Luc de Clapiers (Vauvenargues))
O retragere înţeleaptă este la fel de glorioasă ca şi un atac cutezător. (Baltasar Gracian)
Succesele sunt de ajuns pentru reputaţie dar nu şi pentru glorie. (Voltaire)
Gluma e o trăsură bună pentru adevăr. (Francis Bacon)
Gluma este o sare ce trebuie întrebuinţată cu economie. (Pitagora)
Gluma este un fel de duel în care nu se varsă sânge. (Nicolas Chamfort)
Gluma/ Abilitatea prin care guşti o glumă făcută ţie, şi nu cea de a face o glumă, este cea care-ţi dovedeşte simţul
umorului. (Max Eastman)
Aşa e omul care înşală pe prietenul său şi zice: "Da, am glumit!" (Solomon 26.19)
Atunci a ieşit Lot şi a grăit cu ginerii săi, care luaseră pe fetele lui, şi le-a zis: "Sculaţi-vă şi ieşiţi din locul acesta, că va să piardă Domnul cetatea". Ginerilor însă li s-a părut că el glumeşte. (Facerea 19.14)
Divinitatea nu glumeşte! Universul nu a fost creat în glumă, ci cu mare seriozitate de către o Putere care
este fără măsură de tainică, sfântă şi primitoare. (Annie Dillard)
Felul meu de a glumi este să spun adevărul. Aceasta este cea mai nostimă glumă. (George Bernard Shaw)
Fiţi dar următori ai lui Dumnezeu, ca nişte fii iubiţi, şi umblaţi întru iubire, precum şi Hristos ne-a iubit pe
noi şi S-a dat pe Sine pentru noi, prinos şi jertfă lui Dumnezeu, întru miros cu bună mireasmă. Iar
desfrâu şi orice necurăţie şi lăcomie de avere nici să se pomenească între voi, cum se cuvine sfinţilor; nici vorbe de ruşine, nici vorbe nebuneşti, nici glume care nu se cuvin, ci mai degrabă mulţumire.
(Efeseni 5.1-4)
Glumeţii se dovedesc adesea profeţi. (William Shakespeare)
Glumind, putem spune orice, chiar şi adevărul. (Sigmund Freud)
Ironia este felul cel mai rafinat de a expune defectele altora. (John Locke)
Minciuna se naşte din vorbă multă şi din glumă prostescă. Dar acesta este doar un singur aspect al minciunii.
(Sfântul Ioan Scărarul)
Nu glumi cu omul rău crescut, ca să nu fie ocărâţi strămoşii tăi. (Ecclesiasticul 8.4)
Scopul unei glume nu este de a degrada fiinţa umană, ci de a ne reaminti că ea este deja degradată.
(George Orwell)
Seriozitatea o numim mai bună decât gluma şi veselia. (Aristotel)
Un om urâcios este ca o glumă proastă, repetată într-una de neghiobi. (Ecclesiasticul 20.20)
Vântul aduce ploaia, gluma – bătaia. (Proverb persan)
Zeflemistul este omul care vede mereu lucrurile numai la suprafaţă; de aceea este crud. (Honoré de Balzac)
Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. Atunci drepţii
Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau însetat şi Ţi-am dat să bei?
(Matei 25.36, 37)
Gol/ Atunci Iov s-a sculat şi-a sfâşiat veşmântul, s-a ras pe cap şi, căzând la pământ, s-a închinat, şi a rostit: "Gol
am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în pământ! Domnul a dat, Domnul a luat; fie numele Domnului binecuvântat!" Şi întru toate acestea, Iov nu a păcătuit şi nu a rostit nici un cuvânt de hulă
împotriva lui Dumnezeu. (Iov 1.20-22)
Atunci li s-au deschis ochii la amândoi şi au cunoscut că erau goi, şi au cusut frunze de smochin şi şi-au făcut
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acoperăminte. Iar când au auzit glasul Domnului Dumnezeu, Care umbla prin rai, în răcoarea serii, s-au ascuns Adam şi femeia lui de faţa Domnului Dumnezeu printre pomii raiului. Şi a strigat Domnul Dumnezeu
pe Adam şi i-a zis: "Adame, unde eşti?" Răspuns-a acesta: "Am auzit glasul Tău în rai şi m-am temut, căci
sunt gol, şi m-am ascuns". Şi i-a zis Dumnezeu: "Cine ti-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul
din care ti-am poruncit să nu mănânci?" Zis-a Adam: "Femeia care mi-ai dat-o să fie cu mine, aceea mi-a
dat din pom şi am mâncat". (Facerea 3.7-12)
Butoaiele goale fac gălăgie multă. (Sofocle)
Cel ce umblă întru neprihănire umblă pe cale sigură, iar cel ce umblă pe căi lăturalnice va fi dat de gol.
(Solomon 10.9)
Conceptul fără intuiţie e gol, intuiţia fără concept e oarbă. (Immanuel Kant)
Dacă ai multe fapte bune, poţi uşor să-ţi acoperi cu ele păcatele; dar dacă eşti gol de fapte bune, fiecare
păcat îţi face o rană de moarte. Ca să nu se întâmple asta, să ne înarmăm cu fapte bune.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
E mai grav să nu ai ce oferi cu inima şi mintea decât să ai mâinile goale. (Vladimir Ghika)
Iar femeia a zis către şarpe: "Roade din pomii raiului putem să mâncăm; numai din rodul pomului celui din mijlocul raiului ne-a zis Dumnezeu: "Să nu mâncaţi din el, nici să vă atingeţi de el, ca să nu muriţi!" Atunci şarpele
a zis către femeie: "Nu, nu veţi muri! Dar Dumnezeu ştie că în ziua în care veţi mânca din el vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul". De aceea femeia, socotind că rodul pomului este
bun de mâncat şi plăcut ochilor la vedere şi vrednic de dorit, pentru că dă ştiinţă, a luat din el şi a mâncat şi
a dat bărbatului său şi a mâncat şi el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi şi au cunoscut că erau goi, şi
au cusut frunze de smochin şi şi-au făcut acoperăminte. (Facerea 3.2-7)
Lepădarea de sine înseamnă să te goleşti de tine şi să te umpli de Dumnezeu. (Sfinţii Părinţi)
Noi nu vedem cu ochii, ci cu mintea. Dacă mintea e goală, ochii privesc fără să vadă. (Ştefan Odobleja)
O rugăciune făcută fără atenţie, înşirând doar cuvinte goale, e o batjocură la adresa lui Dumnezeu.
(Părintele Petroniu Tănase de la schitul Prodromul din muntele Athos)
Speranţa este valul naturii care acoperă nuditatea adevărului. (Alfred Nobel)
Şi când duhul necurat a ieşit din om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă şi nu găseşte. Atunci zice: Mă
voi întoarce la casa mea de unde am ieşit; şi venind, o află golită, măturată şi împodobită. Atunci se duce
şi ia cu sine alte şapte duhuri mai rele decât el şi, intrând, sălăşluiesc aici şi se fac cele de pe urmă ale
omului aceluia mai rele decât cele dintâi. Aşa va fi şi cu acest neam viclean. (Matei 12.43-45)
Trebuie să ne golim de prea plinul Eu, ca să intre în noi un pic de Dumnezeu. (Petre Ţuţea)
Un sac plin e greu, dar un sac gol e şi mai greu. (Proverb chinezesc)
Graba/ Adevărata dreptate este cereasca înţelepciune. Mai degrabă să ne lăsăm nedreptăţiţi, decât să nedreptăţim noi pe nedreptăţit, ci dimpotrivă, cel ce nedreptăţeşte va avea parte de pedeapsa cea mai cruntă.
(Eusebiu de Cezareea)
Atunci Faraon a chemat în grabă pe Moise şi pe Aaron şi le-a zis: "Greşit-am înaintea Domnului Dumnezeului vostru şi înaintea voastră! Iertaţi-mi acum încă o dată greşeala mea şi vă rugaţi Domnului Dumnezeului vostru să abată în orice chip de la mine prăpădul acesta!" Şi ieşind de la Faraon, Moise s-a rugat lui
Dumnezeu, şi Domnul a stârnit vânt puternic de la apus şi acesta a dus lăcustele şi le-a aruncat în Marea
Roşie şi n-a rămas nici o lăcustă în tot pământul Egiptului. Dar Domnul a învârtoşat inima lui Faraon şi
acesta n-a dat drumul fiilor lui Israel. (Ieşirea 10.16-20)
Bogăţia adunată în grabă se împuţinează, numai cel ce-o adună pe încetul o înmulţeşte. (Solomon 13.11)
Căci se cuvine ca episcopul să fie fără de prihană, ca un iconom al lui Dumnezeu, neîngâmfat, nu grabnic la
mânie, nu dat la băutură, paşnic, nepoftitor de câştig urât, ci iubitor de străini, iubitor de bine, înţelept,
drept, cuvios, cumpătat. (Tit 1.7, 8)
Cu cât mai grabnic vom muri, cu atât mai grabnic Îl vom vedea pe Dumnezeu. 11.13
Dar pentru că firea omenescă este trândavă şi se îndreaptă mai degrabă spre tihnă şi plăceri, de aceea Stăpânul cel iubitor de oameni, ca un Tată iubitor a dat leacul postului, ca să ne desprindă şi de plăceri şi
să ne şi ducă de la grijile lumeşti la lucrarea celor duhovniceşti. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Deci să nu ne mai judecăm unii pe alţii, ci mai degrabă judecaţi aceasta: Să nu daţi fratelui prilej de poticnire
sau de sminteală. (Romani 14.13)
Despre trei lucruri nu te grăbi să vorbeşti: despre Dumnezeu, până ce nu-ţi întăreşti credinţa în El; despre
păcatul altuia, până ce nu-l cunoşti pe al tău; şi despre ziua de mâine, până ce nu se luminează de ziuă.
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(Sfântul Nicolae Velimirovici)
Doamne, auzi rugăciunea mea, şi strigarea mea la Tine să ajungă! Să nu întorci faţa Ta de la mine; în orice zi
mă necăjesc, pleacă spre mine urechea Ta! În orice zi Te voi chema, degrabă auzi-mă!
(Psalmi 101.1-3)
Doresc mai degrabă să mor stăpân pe credinţa liberă a cugetului meu decât să vieţuiesc rob, încătuşat
de rătăcirea închinării la idoli. (Sfântul Sfinţit Mucenic Vasile preotul din Ancira, străpuns cu ţepuşe
înroşite în foc, la porunca împăratului Iulian Apostatul)
Este mai degrabă liber, cel ce se simte liber în inma sa. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Gândeşte-te să duci o viaţă binecredinciosă şi aşa crezând, te vei împărtăşi cu binecuvântarea care alungă
nu numai moartea, ci şi bolile din noi, căci venind Hristos în noi slăbeşte legea care stăpâneşte în mod
sălbatic în mădularele trupului nostru, înviorează evlavia faţă de Dumnezeu şi omoară patimile, neţinând seama de păcatele în care ne aflăm, ci videcându-ne mai degrabă ca pe nişte bolnavi. Căci întăreşte pe cel zdrobit, ridică pe cel căzut ca un păstor bun care-Şi pune sufletul pentru oile Sale.
(Sfântul Chiril al Alexandriei)
Iar plecând ele în grabă de la mormânt, cu frică şi cu bucurie mare au alergat să vestească ucenicilor Lui.
(Matei 28.8)
Împacă-te cu pârâşul tău degrabă, până eşti cu el pe cale, ca nu cumva pârâşul să te dea judecătorului,
şi judecătorul slujitorului şi să fii aruncat în temniţă. (Matei 5.25)
Mai degrabă puţin şi cu dreptate, decât agoniseală multă cu strâmbătate. (Solomon 16.8)
Mai degrabă să auzi certarea unui înţelept, decât să asculţi cântecul celor nebuni; (Solomon 7.5)
Mai degrabă să întâlneşti o ursoaică lipsită de puii ei, decât un nebun în nebunia lui. (Solomon 17.12)
Minciuna e grăbită. Adevărul întotdeauna aşteaptă. (Alexandru Vlahuţă)
Nu te grăbi cu pocăinţa, ai destulă vreme până la moarte! 9.21
Pentru a ne dovedi faptul că noi trebuie să primim cu mai multă plăcere îndrumările, decât să răspundem în
grabă, Creatorul ne-a dat două urechi şi numai o singură limbă. (Plutarh)
Să ştiţi, iubiţii mei fraţi: orice om să fie grabnic la ascultare, zăbavnic la vorbire, zăbavnic la mânie.
(Iacob 1.19)
Şi iată un înger al Domnului a venit deodată, iar în cameră a strălucit lumină. Şi lovind pe Petru în coastă,
îngerul l-a deşteptat, zicând: Scoală-te degrabă! Şi lanţurile i-au căzut de la mâini.
(Faptele Apostolilor 12.7)
Şi intrând îndată, cu grabă, la rege, i-a cerut, zicând: Vreau să-mi dai îndată, pe tipsie, capul lui Ioan
Botezătorul. (Marcu 6.25)
Şi în acele zile, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în ţinutul muntos într-o cetate a seminţiei lui Iuda. Şi
a intrat în casa lui Zaharia şi a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutul Mariei, pruncul
a săltat în pântecele ei şi Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt, şi cu glas mare a strigat şi a zis: Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău. Şi de unde mie aceasta, ca să
vină la mine Maica Domnului meu? (Luca 1.39-43)
Şi s-au stins în deşertăciune zilele lor şi anii lor degrabă. (Psalmi 77.3)
Şi să mănânce în noaptea aceea carnea lui friptă la foc; dar s-o mănânce cu azimă şi cu ierburi amare. Dar să
nu-l mâncaţi nefript deajuns sau fiert în apă, ci să mâncaţi totul fript bine pe foc, şi capul cu picioarele şi
măruntaiele. Să nu lăsaţi din el pe a doua zi şi oasele lui să nu le zdrobiţi. Ceea ce va rămâne pe a doua zi
să ardeţi în foc. Să-l mâncaţi însă aşa: să aveţi coapsele încinse, încălţămintea în picioare şi toiegele în
mâinile voastre; şi să-l mâncaţi cu grabă, căci este Paştile Domnului. (Ieşirea 12.8-11)
Zis-a Avva Petru: Nu se cade să ne înălţăm când Domnul va face ceva prin noi, ci mai degrabă să
mulţumim că ne-am învrednicit să fim chemaţi de Dumnezeu.
Grăsimea/ Ca de seu şi de grăsime să se sature sufletul meu şi cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea.
(Psalmi 62.6)
După aceea a cunoscut Adam pe Eva, femeia sa, şi ea, zămislind, a născut pe Cain şi a zis: "Am dobândit om de la Dumnezeu". Apoi a mai născut pe Abel, fratele lui Cain. Abel a fost păstor de oi, iar Cain
lucrător de pământ. Dar după un timp, Cain a adus jertfă lui Dumnezeu din roadele pământului. Şi a
adus şi Abel din cele întâi-născute ale oilor sale şi din grăsimea lor. Şi a căutat Domnul spre Abel şi
spre darurile lui, iar spre Cain şi spre darurile lui n-a căutat. Şi s-a întristat Cain tare şi faţa lui era posomorâtă. Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Cain: "Pentru ce te-ai întristat şi pentru ce s-a posomo-
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rât faţa ta? Când faci bine, oare nu-ţi este faţa senină? Iar de nu faci bine, păcatul bate la uşă şi caută
să te târască, dar tu biruieşte-l!" (Facerea 4.1-7)
Iar dacă este pârga (de făină) sfântă, şi frământătura este sfântă; şi dacă rădăcina este sfântă, şi ramurile
sunt. Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate, şi tu, care erai măslin sălbatic, ai fost altoit printre cele rămase, şi părtaş te-ai făcut rădăcinii şi grăsimii măslinului, nu te mândri faţă de ramuri; iar dacă te mândreşti, nu tu porţi rădăcina, ci rădăcina pe tine. (Romani 11.16-18)
Păzeşte-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor; cu acoperământul aripilor Tale acoperă-mă de faţa necredincioşilor care mă necăjesc pe mine. Vrăjmaşii mei sufletul meu l-au cuprins; cu grăsime
inima lor şi-au încuiat, gura lor a grăit mândrie. (Psalmi 16.8-10)
Politicianul este vulpe flămândă, în opoziţie, şi urs obez, la putere; suc gastric sau grăsime la creieri.
(Petre Pandrea)
Sătura-se-vor din grăsimea casei Tale şi din izvorul desfătării Tale îi vei adăpa pe ei. Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine şi dreptatea
Ta celor drepţi la inimă. (Psalmi 35.8-10)
Grăuntele/ Adevărat, adevărat zic vouă că dacă grăuntele de grâu, când cade în pământ, nu va muri, rămâne singur;
iar dacă va muri, aduce multă roadă. Cel ce îşi iubeşte sufletul îl va pierde; iar cel ce îşi urăşte sufletul
în lumea aceasta îl va păstra pentru viaţa veşnică. (Ioan 12.24, 25)
Atunci a zis Iesei către David, fiul său: "Ia pentru fraţii tăi o efă de grăunţe uscate şi aceste zece pâini şi
du-le cât mai degrabă în tabără la fraţii tăi; iar aceşti zece caşi du-i căpeteniei celei peste mia lor; cercetează de sănătatea lor şi află ce nevoi au". Atunci Saul şi ei şi toţi Israeliţii se aflau în Valea Stejarului şi se pregăteau de luptă cu Filistenii. (I Regi 17.17-19)
De aduci Domnului prinos de pâine din cele dintâi roade, adu ca dar din cele dintâi roade ale tale grăunţe din spice, prăjite pe foc şi pisate; toarnă peste ele untdelemn şi pune pe ele tămâie; acesta este prinos de pâine. Preotul să ardă, spre pomenire, o parte din grăunţe şi din untdelemn cu toată tămâia;
aceasta este jertfă Domnului". (Leviticul 2.14-16)
Fericirea poate fi întâlnită într-un simplu grăunte de nisip din deşert. (Paulo Coelho)
Invidia este un grăunte de nisip în ochi. (Proverb chinezesc)
Iosif era de treizeci de ani când s-a înfăţişat înaintea lui Faraon, regele Egiptului. Ieşind după aceea de la
faţa lui Faraon, Iosif s-a dus să vadă toată ţara Egiptului. Şi a rodit pământul în cei şapte ani de belşug
câte un pumn dintr-un grăunte. Şi a adunat Iosif în cei şapte ani, care au fost cu belşug în ţara Egiptului, toată pâinea de prisos şi a pus pâinea prin cetăţi; în fiecare cetate a strâns pâinea din ţinuturile dimprejurul ei. (Facerea 41.46-48)
Ironia e grăuntele de sare, datorită căruia mâncarea capătă gust. (Thomas Mann)
Numărul zilelor omului, cel mult o sută de ani. Ca o picătură de apă din mare şi ca un grăunte de nisip,
aşa sunt de puţini anii în ziua veacului. (Ecclesiasticul 18.8, 9)
Şi a grăit Domnul cu Moise şi a zis: "Am auzit cârtirea fiilor lui Israel. Spune-le dar: Diseară carne veţi
mânca, iar dimineaţă vă veţi sătura de pâine şi veţi cunoaşte că Eu, Domnul, sunt Dumnezeul vostru".
Iar, dacă s-a făcut seară, au venit prepeliţe şi au acoperit tabăra, iar dimineaţa, după ce s-a luat roua
dimprejurul taberei, iată, se afla pe faţa pustiei ceva mărunt, ca nişte grăunţe, şi albicios, ca grindina
pe pământ. Şi văzând fiii lui Israel, au zis unii către alţii: "Ce e asta?" Că nu ştiau ce e. Iar Moise le-a
zis: "Aceasta e pâinea pe care v-o dă Dumnezeu să o mâncaţi. Iată ce a poruncit Domnul: Adunaţi
fiecare cât să vă ajungă de mâncat; câte un omer de om, după numărul sufletelor voastre; fiecare câţi
are în cort, atâtea omere să adune!" (Ieşirea 16.11-16)
Şi zicea: Cum vom asemăna împărăţia lui Dumnezeu, sau în ce pildă o vom închipui? Cu grăuntele de
muştar care, când se seamănă în pământ, este mai mic decât toate seminţele de pe pământ; dar, după
ce s-a semănat, creşte şi se face mai mare decât toate legumele şi face ramuri mari, încât sub umbra
lui pot să sălăşluiască păsările cerului. (Marcu 4.30-32)
Grâul/ A răspuns Ioan tuturor, zicând: Eu vă botez cu apă, dar vine Cel ce este mai tare decât mine, Căruia nu sunt
vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintelor. El vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc, a Cărui lopată este
în mâna Lui, ca să cureţe aria şi să adune grâul în jitniţa Sa, iar pleava o va arde cu foc nestins.
(Luca 3.16, 17)
Adevărat, adevărat zic vouă că dacă grăuntele de grâu, când cade în pământ, nu va muri, rămâne singur; iar
dacă va muri, aduce multă roadă. Cel ce îşi iubeşte sufletul îl va pierde; iar cel ce îşi urăşte sufletul în
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lumea aceasta îl va păstra pentru viaţa veşnică. (Ioan 12.24, 25)
Aflând Iacov că este grâu în Egipt, a zis către fiii săi: "Ce vă uitaţi unul la altul? Iată, am auzit că este grâu în
Egipt. Duceţi-vă acolo şi cumpăraţi puţine bucate, ca să trăim şi să nu murim!" Atunci cei zece din fraţii lui
Iosif s-au dus să cumpere grâu din Egipt, iar pe Veniamin, fratele lui Iosif, nu l-a trimis Iacov cu fraţii lui,
căci zicea: "Nu cumva să i se întâmple vreun rău!" Au venit deci fiii lui Israel împreună cu alţii, care se pogorau să cumpere grâu, căci era foamete şi în pământul Canaanului. (Facerea 42.1-5)
Astfel a strâns Iosif grâu mult foarte, ca nisipul mării, încât nici seamă nu se mai ţinea, căci nu se mai putea
socoti. (Facerea 41.49)
Cel ce ţine grâul este blestemat de popor, iar binecuvântarea (se revarsă) peste capul celui ce îl vinde.
(Solomon 11.26)
Dat-ai veselie în inima mea, mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin şi de untdelemn ce s-a
înmulţit. (Psalmi 4.7)
După aceea a zis altuia: Dar tu, cât eşti dator? El i-a spus: O sută de măsuri de grâu. Zis-a iconomul: Ia-ţi zapisul şi scrie optzeci. Şi a lăudat stăpânul pe iconomul cel nedrept, căci a lucrat înţelepţeşte. Căci fiii veacului acestuia sunt mai înţelepţi în neamul lor decât fiii luminii. (Luca 16.7, 8)
Editorii de ziar sunt oameni care separă grâul de pleavă şi apoi tipăresc pleava. (Adlai Stevenson)
Îmbrăcatu-s-au păşunile cu oi şi văile vor înmulţi grâul; vor striga şi vor cânta. (Psalmi 64.14)
Mulţi zic: "Cine ne va arăta nouă cele bune?" Dar s-a însemnat peste noi lumina feţei Tale, Doamne! Dat-ai
veselie în inima mea, mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin şi de untdelemn ce
s-a înmulţit. (Psalmi 4.6, 7)
Să nu cumva să mijlociţi şi să fiu lipsit de bucuria de a fi mucenic. Sunt grâul lui Dumnezeu, lăsaţi-mă să fiu
măcinat de dinţii fiarelor, ca să mă fac pâine neprihănită lui Hristos. (Din Epistola către Romani a Sfântului
Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei, ucenicul Sfinţilor Ioan Evanghelistul şi Policarp al Smirnei. A scris 7
epistole, ce ne-au rămas de la el ca un testament al sfântului episcop şi mucenic. A adus la Hristos pe
Teofana şi Drosida, soţia şi fiica împăratului Traian. Amândouă au fost martirizate la porunca împăratului. În calendarul creştin-ortodox sunt prăznuite pe 16 decembrie, respectiv 22 martie.)
Şi a zis Domnul: Cine este iconomul credincios şi înţelept pe care stăpânul îl va pune peste slugile sale, ca să le
dea, la vreme, partea lor de grâu? Fericită este sluga aceea pe care, venind stăpânul, o va găsi făcând aşa.
(Luca 12.42, 43)
Şi a zis Domnul: Simone, Simone, iată satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu; iar Eu M-am rugat pentru
tine să nu piară credinţa ta. Şi tu, oarecând, întorcându-te, întăreşte pe fraţii tăi. Iar el I-a zis:
Doamne, cu Tine sunt gata să merg şi în temniţă şi la moarte. (Luca 22.31-33)
Unui om bogat i-a rodit din belsug ţarina. Şi el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n-am unde să adun roadele mele? Şi a zis: Aceasta voi face: Voi strica jitniţele mele şi mai mari le voi zidi şi voi strânge acolo tot
grâul şi bunătăţile mele. …. Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această noapte vor cere de la tine sufletul
tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi? Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună comori sieşi şi nu se îmbogăţeşte în Dumnezeu. (Luca 12.16-21)
Greu/ A face cu uşurinţă ceea ce e greu altuia, iată talentul; a face ce e imposibil talentului, iată geniul.
(Henri-Frédéric Amiel)
A te lupta cu tine însuţi este cel mai greu război – a te învinge este cea mai frumoasă victorie. (Friedrich von
Logau)
A te lupta cu tine însuţi este lupta cea mai grea. A te învinge pe tine însuţi este biruinţa cea mai frumoasă.
(Gottfried Wilhelm von Leibniz)
Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu; şi, dacă a adormit, a luat una din coastele lui
şi a plinit locul ei cu carne. Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie şi a adus-o la
Adam. Şi a zis Adam: "Iată aceasta-i os din oasele mele şi carne din carnea mea; ea se va numi femeie,
pentru că este luată din bărbatul său. (Facerea 2.21-23)
Aurul şi argintul fals sunt pagube pe care le poţi îndura şi un bărbat priceput uşor descoperă falsul. Dar dacă
gândul mincinos al unui prieten stă ascuns în pieptul său şi dacă are viclenie în inima sa, acela e cel mai
fals dintre muritorii făcuţi de Dumnezeu, iar dintre toate falsurile, acesta este cel mai greu de cunoscut.
(Poetul Teognist, citat de Cuviosul Clement Alexandrinul)
Băţul scurt se rupe greu. (Proverb)
Căci trupul cel putrezitor îngreuiază sufletul şi locuinţa cea pământească împovărează mintea cea plină de
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grijă. Cu greu ne dăm seama despre cele ce sunt pe pământ şi cu osteneală găsim cele ce sunt chiar în
mâna noastră; atunci, cine a putut să pătrundă cele ce sunt în ceruri?
(Cartea înţelepciunii lui Solomon 8.15, 16)
Ce este greu? Să păstrezi un secret. (Chilon din Lacedemona)
Ce este mai greu decât plumbul şi cum se cheamă el? Nebunul. (Ecclesiasticul 22.15)
Ce uşor e să-i faci pe oameni să creadă o minciună şi ce greu e să le-o scoţi din cap. (Mark Twain)
Cel care învaţă pe cel nebun este ca şi cel care lipeşte hârbul şi deşteaptă din somn greu pe cel care doarme.
(Ecclesiasticul 22.7)
Cel mai greu e să te ierţi pe tine însuţi. 11.6
Ci, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuţii. Iar Iisus a zis ucenicilor Săi: Adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în împărăţia cerurilor. (Matei 19.22, 23)
Credinţa dă stabilitate şi sens vieţii lăuntrice. Omul credincios stă în preajma valorilor permanente, este
bun şi bogat. Când trece peste el o încercare a vieţii, nu se năruie, ci creşte. Omul credincios
se aseamănă copiilor, râde cu lacrimi pe obraz. Încercările, necazurile, greutăţile prin care
trece omul, în momentul în care Îl află pe Hristos, sunt depăşite. (Ernest Bernea)
Cu cât un lucru este mai greu de făcut, cu atât cere mai multă artă şi virtute. (Aristotel)
Dacă nu poţi sta lângă un om când îi este greu, nu ai dreptul să stai lângă el când îi este bine. (Paulo Coelho)
Dacă ştii să te bucuri de viaţă, nu-ţi este greu să păstrezi sentimentul de uimire. (Ray Bradbury)
De aceea, o mulţime de oameni care nu se mai roagă, suportă cu greu suferinţa, suportă cu greu boala şi
mulţi dintre ei, din deznădejde, se sinucid. Sunt studii ştiinţifice care arată că omul credincios trece
mai uşor prin greutăţile vieţii decât cel necredincios. (Patriarhul Daniel)
De asemenea, Mântuitorul Hristos ne dăruieşte harul, mila şi iertarea păcatelor, ca medicamente contra sentimentelui de vinovăţie şi izbăvirea de greutatea copleşitoare a conştiinţei vinovate, tuturor celor care cu pocăinţă se apropie de Dumnezeu şi de tainele Sale în Sfânta Biserică. Împotriva tristeţii mai putem lupta prin
pocăinţă, unul din cele mai puternice mijloace de vindecare a acestei boli spirituale. (vezi Tristeţea/ )
Deci mulţi din ucenicii Lui, auzind, au zis: Greu este cuvântul acesta! Cine poate să-l asculte? Iar Iisus, ştiind
în Sine că ucenicii Lui murmură împotriva Lui, le-a zis: Vă sminteşte aceasta? (Ioan 6.60, 61)
Două feluri de greutăţi de cântărit şi de măsurat sunt urâciune înaintea Domnului. (Solomon 20.10)
Dragă, mie mi-ar fi greu să nu postesc! (Părintele Teofil Pârâian, 10.10)
E mai greu să-l convingi pe un om că e prost decât să-l minţi că e deştept. (Jean d`Ormesson)
El închide apele în norii Săi şi norii nu se rup sub greutatea apelor. (Iov 26.8)
Este extrem de greu să convingi un elev de liceu că va întâlni o mulţime de probleme mult mai dificile decât
cele din algebră şi geometrie. (E. W. Howe)
Este greu să pierzi, dar mult mai rău este să nu fi încercat niciodată să reuşeşti. (Theodore Roosevelt)
Este o logică a inimii, foarte grea, care n-a fost scrisă. (Nicolae Iorga)
Inteligenţa este cel mai greu şi cel mai înalt produs al naturii, creaţiunea cea mai rară şi cea mai preţioasă
din câte există pe lume. (Arthur Schopenhauer)
La bine nu poţi respira de prieteni, la greu rămâi doar cu Dumnezeu! (Vladimir Ghika)
Lacrimile invizibile sunt cel mai greu de şters. (Terri Guillemets)
Lenea şi mândria ne apasă mai greu decât guvernele şi parlamentele. Să ne lecuim de primele şi le vom suporta mai uşor pe cele din urmă. (Benjamin Franklin)
Leneşul bagă mâna în blid, dar cu mare greutate o duce la gură. (Solomon 26.15)
Mai bine să te lupţi din greu cu duşman cinstit decât să învingi uşor nişte ticăloşi. (Baltasar Gracian)
Nimic nu este prea dificil dacă împarţi în paşi mici ceea ce ai de făcut. (Henry Ford)
Nu există bucurie mai mare ca aceea pe care o simţi atunci când învingi dificultătile. (Samuel Johnson)
Nu există succes fără muncă grea. (Sofocle)
Nu te certa cu omul bogat, ca nu cumva să fie mai greu decât tine. Că pe mulţi i-a pierdut aurul şi inimile
regilor le-a aplecat. (Ecclesiasticul 8.2)
Piatra este grea şi nisipul cu anevoie de ridicat; însă furia nebunului este mai grea decât amândouă.
(Solomon 27.3)
Preceptele lui Dumnezeu apasă pe umerii noştri, dar e o greutate de aripi. (Vladimir Ghika)
Preferă să ai un nume bun decât bogăţie. Este greu de purtat o faimă rea şi este greu să scapi de ea.(Hesiod)
Răzbunarea e o pată greu de şters de-a lungul vieţii. (Lope de Vega)
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Rugăciunea este un lucru deosebit de greu. Stările duhului nostru sunt într-o necontenită schimbare; câteodată
rugăciunea curge în noi ca un râu prea puternic, altădată însă inima pare a fi uscată. A te ruga – adesea –
înseamnă a-I grăi lui Dumnezeu despre starea noastră dezastruoasă: neputinţă, mâhnire, îndoială, frică,
tristeţe, deznădejde – într-un cuvânt, despre tot ceea ce ţine de conditiile existenţei noastre. Să ne exprimăm fără a căuta expresii elegante sau chiar o succesiune logică. Adesea acest mod de a ne adresa lui
Dumnezeu este începutul rugăciunii – conversaţie. (Din cartea “Despre rugăciune”, pagina 8,
a Arhimandritului Sofronie Saharov)
Rugăciunea nu-i un lucru greu. Este o lucrare interioară, o puternică concentrare a sufletului. (Sfântul Antim
din Chios)
Se ştie că un profesor bun e cel care te face ca lucrurile grele să ţi se pară uşoare. (Grigore Moisil)
Simplitatea spiritului este lucrul cel mai mare şi mai greu de dobândit; pentru a fi simplu trebuie să fi trecut
prin mari experienţe. (Krishnamurti, filosof indian)
Succesul nu e greu de obţinut. Greutatea este să-l meriţi. (Albert Camus)
Şi a ascultat Moise glasul socrului său şi a făcut toate câte i-a zis. A ales deci Moise din tot Israelul oameni
destoinici şi i-a pus căpetenii în popor: peste mii, peste sute, peste cincizeci, peste zeci. Şi judecau aceştia
poporul în toată vremea; toate pricinile grele le aduceau la Moise, iar pe cele mai uşoare le judecau ei
toate. După aceea a petrecut Moise pe socrul său şi acesta s-a dus în ţara lui. (Ieşirea 18.24-27)
Şi, căzând la pământ, a auzit un glas, zicându-i: Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti? Iar el a zis: Cine eşti,
Doamne? Şi Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe Care tu Îl prigoneşti. Greu îţi este să izbeşti cu piciorul în
ţepuşă. Şi el, tremurând şi înspăimântat fiind, a zis: Doamne, ce voieşti să fac? Iar Domnul i-a zis:
Ridică-te, intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci. (Faptele Apostolilor 9.4-6)
Un gram de experienţă este mai valoros decât o tonă de teorie. (John Dewey)
Un om deştept poate să înveţe şi de la un prost. Invers e mai greu. (François Rabelais)
Un sac plin e greu, dar un sac gol e şi mai greu. (Proverb chinezesc)
Unde-i multă ezitare, este greu de ştiut momentul potrivit. (Pindar)
Vai ce grea e apărarea faimei! (Publilius Syrus)
Vai de aceia care portă crucea şi nu-I urmează lui Hristos. Cât de grea este crucea lor!
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen, dar aţi lăsat
părţile mai grele ale Legii: judecata, mila şi credinţa; pe acestea trebuia să le faceţi şi pe acelea
să nu le lăsaţi. (Matei 23.32)
Zis-a deci Domnul: "Strigarea Sodomei şi a Gomorei e mare şi păcatul lor cumplit de greu. Pogorî-Mă-voi
deci să văd dacă faptele lor sunt cu adevărat aşa cum s-a suit până la Mine strigarea împotriva lor,
iar de nu, să ştiu". (Facerea 18.20, 21)
Grija pentru mântuirea sufletului 4.11
Grijile nu sunt altceva decât o deprindere mentală foarte dăunătoare, iar eu îmi pot schimba orice deprindere cu
ajutorul lui Dumnezeu. (Norman Vincent Peale)
Grijile vieţii 1.4, 9.14
Grijile/ Ai grijă de nume, că acesta-ţi va rămâne mai mult decât o mie de comori mari de aur. Viaţa cea bună are
zilele numărate; iar numele cel bun în veci rămâne. (Ecclesiasticul 41.16)
Aruncă spre Domnul grija ta şi El te va hrăni; nu va da în veac clătinare dreptului. (Psalmi 54.25)
Că fărădelegea mea eu o voi vesti şi mă voi îngriji pentru păcatul meu; (Psalmi 37.17)
Căci dacă nu ştie cineva să-şi rânduiască propria lui casă, cum va purta grijă de Biserica lui Dumnezeu?
Episcopul să nu fie de curând botezat, ca nu cumva, trufindu-se, să cadă în osânda diavolului.
(I Timotei 3.5, 6)
Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate celelalte se vor adăuga vouă. 1.4
Cât de fericiţi ar trăi mulţi oameni, dacă s-ar ocupa de treburile altora la fel de puţin pe cât se îngrijesc de
ale lor. (Georg Christoph Lichtenberg)
Cel care îşi bate capul cu înţelepciunea îndeplineşte desăvârşirea minţii şi cel care îşi pierde somnul pentru
ea va fi în curând fără de grijă. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 6.15)
Cel ce nu poartă grijă după puterea lui de toate virtuţile, săvârşeşte un păcat anevoie de iertat; dar
rugăciunea şi milostenia întorc pe cel ce nu poartă de grijă. (Sfântul Marcu Ascetul)
Dacă o faci pe grijuliul, fii grijuliu mai întâi cu tine însuţi, unde păcatul este şi mai vădit şi mai mare. Iar
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dacă nu eşti grijuliu cu tine însuţi, apoi lămurit lucru este că şi pe fratele tău nu-l judeci pentru că
te îngrijeşti de soarta lui, ci pentru că îl urăşti şi vrei să-l faci de ocară. Dacă aproapele tău trebuie judecat, apoi s-o facă unul care nu are astfel de păcate. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dar grijile veacului şi înşelăciunea bogăţiei şi poftele după celelalte, pătrunzând în ei, înăbuşă cuvântul şi îl
fac neroditor. (Marcu 4.19)
De ai slugă, îngrijeşte-o ca şi pe tine însuţi, deoarece, ca de sufletul tău, vei avea nevoie de ea. De o vei
necăji şi va fugi, în care parte de loc o vei căuta? (Ecclesiasticul 33.36, 37)
De ce te tulburi de grija unei zile, pe care nu eşti sigur c-o mai ajungi? (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Că după toate
acestea se străduiesc neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele. Căutaţi mai
întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă. (Matei 6.31-33)
Diavolul ne aduce în minte, în timpul rugăciunii, toate lucrările şi părerile oamenilor, îngrămădeşte toate grijile
şi ne aduce cele mai bune soluţii ale problemelor care ne preocupă. 9.10
Dumnezeu acolo toarnă darul evlaviei, unde găseşte vase deşarte de grijile omeneşti. (Fericitul Augustin)
Dumnezeu vrea să se folosească încă de sufletele alese, îi coboară pe treapta a doua şi-i menţine în har,
pentru a purta grija de fraţii lor mai slabi. 11.17
Economia este arta de a obţine maximum de la viaţă. Grija de economie este rădăcina tuturor virtuţilor.
(Geoge Bernard Shaw)
Este foarte important să ne reculegem înainte de a ne ruga, să petrecem câteva clipe în linişte,
gândindu-ne numai la Dumnezeu şi dând la o parte toate grijile şi problemele de peste zi.
(Evagrie Ponticul)
Fericirea înseamnă să nu ai dureri în trup şi griji în minte. (Thomas Jefferson)
Fericit e sufletul care zi şi noapte nu are în gândurile sale altă grijă decât a şti cum va sta în faţa
judecătorului. (Sfântul Vasile cel Mare)
Fii treaz, sfătuieşte-te, păzeşte cele prezente, poartă grijă de cele viitoare. (Sfântul Vasile cel Mare)
Fuga de răutate, exerciţiul cel mai la îndemână în timpul postului. Răutatea este o dispoziţie internă a sufletului
de a face rău, opusă bunătăţii. Termenul a fost folosit de mai multe ori vizând oameni şi lucruri în Noul Testament. Mântuitorul spunea în predica de pe munte: Ajunge zilei răutatea ei. Aici se înţelege prin răutate grija, munca şi necazurile, care se repetă zilnic fără încetare, destul deci pentru o singură zi, aşa ca să nu mai
adăugăm şi grija zilei de mâine, s-o încărcăm prea mult încât să nu putem avea posibilitatea îndeletnicirii
şi cu lucruri spirituale. Nu numai vicleşugul este numit răutate, ci şi cele amintite mai sus (Teologul Teoclitos)
Grija de multe. 2.9
Grija de trup să nu o faceţi spre poftă. 5.10
Grija pentru mântuirea sufletului 4.11
Grija şi spaima dispar atunci când omul crede din adâncul sufletului că Dumnezeu îl poate ajuta. 11.9
Iar când vă vor duce în sinagogi şi la dregători şi la stăpâniri nu vă îngrijiţi cum sau ce veţi răspunde, sau ce
veţi zice, că Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela, ce trebuie să spuneţi. (Luca 12.11, 12)
Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiţi? Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc.
Şi vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia.
(Matei 6.28, 29)
În toate trebuie să luăm aminte, cu grijă, cum umblăm şi ce hotărâm despre noi.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Înfrânarea, prin grija lui Dumnezeu. 8.10
Însă cei drepţi vor fi vii în veacul veacului şi răsplata lor este la Domnul şi Cel Atotputernic are grijă de ei.
(Cartea înţelepciunii lui Solomon 5.15)
Înţelepciunea cărturarului pe încet se câştigă şi cel care nu ia aminte prea mult la grijile vieţii se va înţelepţi.
(Ecclesiasticul 38.26)
Înţelepciunea înalţă pe fiii săi, şi poartă grijă celor care o caută. (Ecclesiasticul 4.12)
Medicul îngrijeşte, natura vindecă. (Hipocrate)
Nepurtarea de grijă pentru viaţa materială. 1.4
Nimeni din cei ce vin la biserică să nu târască cu el grijile lumeşti, pentru ca atunci când se întoarce acasă
să ia cu el răsplata vrednică de ostenelile sale. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nu chezăşui peste puterea ta; iar dacă ai dat chezăşie, fii cu grijă că va trebui să plăteşti.
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(Ecclesiasticul 8.13)
Nu te deznădăjdui pentru că Dumnezeu este milostiv, dar nici nu fii fără grijă pentru că El este şi drept
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nu vă îngrijiţi de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale. 12.15
O altă emoţie negativă care îţi poate afecta atitudinea este îngrijorarea. (Herbert Harris)
Omul nu ajunge să trăiască nici o sută de ani, dar se frământă şi îşi face griji pentru o mie de ani.
(Mitropolitul Filaret)
Orice prisos de virtute am adăuga astăzi, el e o dovadă a negrijii trecute, nu un drept la răsplată.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Pentru a întreprinde anumite lucruri, metoda nimerită este o dezordine îngrijită. (Herman Melville)
Pizma şi mânia împuţinează zilele şi grija aduce bătrâneţile mai înainte de vreme. (Ecclesiasticul 30.25)
Să nu trecem cu vederea cele sperate, de grija celor pezente. (Sfântul Vasile cel Mare)
Săvârşeşte tu mai întâi fapte bune şi aşa treci la purtarea de grijă a celorlalţi. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Să umblăm cuviincios, ca ziua: nu în ospeţe şi în beţii, nu în desfrânări şi în fapte de ruşine, nu în ceartă şi în
pizmă; ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Iisus Hristos şi grija de trup să nu o faceţi spre pofte.
(Romani 13.13, 14)
Sufletul trebuie tratat ca pământul, să i se dea ce-i trebuie spre a fi productiv. (Constantin Noica)
Şi cele semănate între spini sunt cei ce ascultă cuvântul, dar grijile veacului şi înşelăciunea bogăţiei şi poftele
după celelalte, pătrunzând în ei, înăbuşă cuvântul şi îl fac neroditor. (Marcu 4.18, 19)
Şi ridicându-şi Avraam ochii, a privit, şi iată la spate un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiş. Şi ducânduse, Avraam a luat berbecul şi l-a adus jertfă în locul lui Isaac, fiul său. Avraam a numit locul acela
Iahve-ire, adică, Dumnezeu poartă de grijă şi de aceea se zice astăzi: "În munte Domnul Se arată".
(Facerea 22.13, 14)
Trebuie să ai grijă cu inginerii; ei încep cu maşina de cusut şi termină cu bomba atomică. (Marcel Pagnol)
Visurile vin din multele griji, iar glasul celui nebun din mulţimea de vorbe. (Ecclesiastul 5.2)
Groapa/ A auzit rugăciunea mea. M-a scos din groapa ticăloşiei şi din tina noroiului (Psalmi 39.2)
Atunci regele a dat poruncă să aducă pe Daniel şi 1-a aruncat în groapa cu lei. După acestea regele a
prins a grăi şi a zis lui Daniel: "Dumnezeul tău pe Care tu Îl cinsteşti fără încetare, Acela te va scăpa!"
Apoi s-a adus o piatră care a fost pusă peste gura gropii, iar regele a pecetluit-o cu inelul său şi cu inelul
dregătorilor săi, aşa ca nimic să nu se schimbe cu privire la Daniel. Pe urmă, împăratul s-a dus în palatul
său şi a petrecut noaptea în post şi nu au adus lângă el concubine, iar somnul nu l-a mai prins. Apoi regele s-a sculat dis-de-dimineaţă, în revărsat de zori şi a venit în grabă la groapa cu lei. Şi când s-a apropiat de groapă, a strigat pe Daniel cu glas tare. Atunci regele a prins a grăi şi a zis lui Daniel: "Daniel,
slujitorul Dumnezeului celui viu, Dumnezeul tău, Căruia te închini neîncetat, oare a putut să te scape de
lei?" Apoi Daniel a vorbit cu regele: "O, rege, în veci să trăieşti! Dumnezeu a trimis pe îngerul Său şi a
astupat gura leilor, şi ei nu mi-au făcut nici un rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea Lui, precum
şi în faţa ta, rege, n-am făcut nici un rău!" Regele s-a bucurat foarte şi a poruncit să scoată pe Daniel
din groapă şi Daniel a fost scos din groapă şi nici o rană nu i-a fost găsită, căci nădăjduise în Dumnezeul lui. Atunci a poruncit regele să aducă pe bărbaţii aceia care defăimaseră pe Daniel şi au fost aruncaţi
în groapa cu lei, ei, fiii lor şi femeile lor, şi nici nu au ajuns bine în fundul gropii, că leii s-au şi năpustit
asupra lor şi le-au sfărâmat toate oasele. (Daniel 6.17-25)
Calea păcătoşilor este netezită cu pietre, la sfârşitul ei este groapa iadului. (Ecclesiasticul 21.11)
Căzut-au neamurile în groapa pe care au făcut-o; în cursa aceasta, pe care au ascuns-o, s-a prins piciorul
lor. (Psalmi 9.15)
Cel ce rătăceşte pe cei drepţi pe o cale rea va cădea în groapa (pe care a săpat-o); cei fără prihană vor
fi fericiţi. (Solomon 28.10)
Cel ce umblă fără prihană va fi mântuit, iar cine apucă pe căi strâmbe va cădea într-o groapă.
(Solomon 28.18)
Cine sapă groapa (altuia) cade singur în ea şi cel ce rostogoleşte o piatră se prăvăleşte (tot) peste el.
(Solomon 26.27)
Doamne, scos-ai din iad sufletul meu, mântuitu-m-ai de cei ce se coboară în groapă. (Psalmi 29.3)
Eşecul ar trebui să ne fie profesor, nu gropar. (John C. Maxwell)
Iar cel ce luase un talant s-a dus, a săpat o groapă în pământ şi a ascuns argintul stăpânului său.
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(Matei 25.18)
Iată a poftit nedreptatea, a zămislit silnicia şi a născut nelegiuirea. Groapă a săpat şi a adâncit-o şi
va cădea în groapa pe care a făcut-o. (Psalmi 7.14, 15)
Lăsaţii pe ei; sunt călăuze oarbe, orbilor; şi dacă orb pe orb va călăuzi, amândoi vor cădea în groapă.
(Matei 15.14)
Mare întărire spre a nu păcătui este citirea Scripturilor. Mare prăpastie şi adâncă groapă este neştiinţa
Scripturilor. (Sfântul Epifanie, episcopul Ciprului)
Modestia nu trebuie să îngroape mândria. (Fabrizio Frizzi)
O groapă fără fund este gura femeilor străine; cel ce este lovit de mânia Domnului cade în ea.
(Solomon 22.14)
Orgoliul îngroapă fericirea. (Valeria Mahok)
Pusu-m-au în groapa cea mai de jos, întru cele întunecate şi în umbra morţii. (Psalmi 87.6)
Săpat-au înaintea mea groapă şi au căzut în ea. (Psalmi 56.9)
Şi iată un om având mâna uscată. Şi L-au întrebat, zicând: Cade-se, oare, a vindeca sâmbăta? Ca să-L
învinuiască. El le-a zis: Cine va fi între voi omul care va avea o oaie şi, de va cădea ea sâmbăta în
groapă, nu o va apuca şi o va scoate? Cu cât se deosebeşte omul de oaie! De aceea se cade
a face bine sâmbăta. (Matei 12.10-12)
Un altul dintre ucenici I-a zis: Doamne, dă-mi voie întâi să mă duc şi să îngrop pe tatăl meu. Iar Iisus i-a
zis: Vino după Mine şi lasă morţii să-şi îngroape morţii lor. (Matei 8.21, 22)
Groaza/ Căci Dumnezeu nu este un om ca mine, ca să stau cu El de vorbă şi ca să mergem împreună la judecată. Între noi nu se află un al treilea care să-şi pună mâna peste noi amândoi şi care să depărteze varga Sa
de deasupra capului meu, aşa încât groaza Lui să nu mă mai tulbure; atunci aş vorbi şi nu m-aş mai
teme de El.Dar nu este aşa şi eu sunt singur cu mine însumi. (Ioan 9.32-35)
De la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, care a pierit între altar şi templu. Adevărat vă spun: Se va
cere de la neamul acesta. Vai vouă, învăţătorilor de Lege! Că aţi luat cheia cunoştinţei; voi înşivă n-aţi
intrat, iar pe cei ce voiau să intre i-aţi împiedecat. Iar ieşind El de acolo, cărturarii şi fariseii au început
să-L urască groaznic şi să-L silească să vorbească despre multe, pândindu-L şi căutând să prindă
ceva din gura Lui, ca să-I găsească vină. (Luca 11.51-54)
E trist când lumea te bârfeşte, dar când nu te bârfeşte nimeni e groaznic! (Oscar Wilde)
În faţa iubirii, groaza şi întunericul nu au nicio putere. (Henrik Ibsen)
Mai tare mă clatină groaza căderii decât lovitura. (Michel de Montaigne)
Măreţia Lui oare nu vă înfricoşează şi groaza Lui nu va cădea oare peste voi? (Iov 13.11)
Mânia zgomotoasă înfurie, mânia mută îngrozeşte. (Carmen Sylva, poetă şi prima regină a României)
Secerişul a trecut, vara este pe sfârşite şi noi tot nu suntem izbăviţi: De durerea fiicei poporului meu sunt îndurerat, umblu posomorât şi groaza m-a cuprins. Au doară nu mai este balsam în Galaad? Au doară
nu mai este acolo doctor? De ce dar nu se vindecă fiica poporului Meu? (Ieremia 8.20-22)
Şi a binecuvântat Dumnezeu pe Noe şi pe fiii lui şi le-a zis: "Naşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l stăpâniţi! Groază şi frică de voi să aibă toate fiarele pământului; toate păsările cerului, tot ce se mişcă pe pământ şi toţi peştii mării; căci toate acestea vi le-am dat la îndemână. Tot ce se mişcă şi ce trăieşte să vă fie
de mâncare; toate vi le-am dat, ca şi iarba verde. Numai carne cu sângele ei, în care e viaţa ei,
să nu mâncaţi. (Facerea 9.1-4)
Uitaţi-vă la mine şi miraţi-vă foarte şi puneţi mâna la gură. Căci, când mă gândesc, mă apucă groaza şi toată carnea de pe mine tremură. Pentru ce ticăloşii au viaţă, ajung la adânci bătrâneţe şi sporesc în putere?
Urmaşii lor se ridică voinici în faţa lor şi odraslele lor dăinuiesc sub ochii lor. (Iov 21.5-8)
Grozav/ Eu voi trimite înaintea ta pe îngerul Meu şi va izgoni pe Canaanei, pe Amorei, pe Hetei, pe Ferezei, pe Gherghesei, pe Hevei şi pe Iebusei, şi te voi duce în ţara unde curge lapte şi miere. Dar Eu nu voi merge în mijlocul vostru, ca să nu vă pierd pe cale, pentru că sunteţi popor îndărătnic! Auzind însă acest cuvânt
grozav, poporul a plâns cu jale şi nimeni n-a mai pus pe sine podoabele sale. (Ieşirea 33.2-4)
Experienţa este un profesor grozav. (John Legend)
Murdăria ta e atât de grozavă, că oricât te voi curăţi, tu tot necurată vei fi; de acum înainte nu te vei mai
curăţi de murdăria ta, până ce nu-Mi voi potoli urgia Mea asupra ta. (Iezechiel 24.13)
O vedenie grozavă mi s-a descoperit: jefuitorul jefuieşte şi pustiitorul pustieşte. Avântă-te, Elame! Împresuraţi pe Mezi, n-aveţi nici o milă! (Isaia 21.2)
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O, rege! Tu priveai şi iată un chip - acest chip era peste măsură de mare şi strălucirea lui neobişnuită stătea
înaintea ta şi înfăţişarea lui era grozavă. Acest chip avea capul de aur curat, pieptul şi braţele de argint,
pântecele şi coapsele de aramă, pulpele de fier, iar picioarele o parte de fier şi o parte de lut.
(Daniel 2.30-32)
Potrivnica ei însă o amăra grozav, aţâţând-o ca să cârtească din pricină că nu i-a dat Domnul prunci.
(I Regi 1.6)
Să complici ce este simplu este banal; să redai simplu ce este complicat, grozav de simplu – asta – este
creativitate. (Charles Mingus)
Strigăte se aud din Horonaim, căci e pustiire şi dărâmare grozavă. Moab e zdrobit şi copiii lui au ridicat
bocet. (Ieremia 48.3, 4)
Şi va da Domnul pe Israel împreună cu tine în mâinile Filistenilor; mâine tu şi fiii tăi veţi fi cu mine şi tabăra
lui Israel o va da Domnul în mâinile Filistenilor". Atunci Saul a căzut deodată cu tot trupul său la pământ,
căci se spăimântase grozav de cuvintele lui Samuel; afară de aceasta şi puterile îl părăsiseră, căci nu
mâncase pâine toată ziua aceea şi toată noaptea. Şi s-a apropiat femeia aceea de Saul şi văzând că este
tare înspăimântat, a zis: "Iată roaba ta a ascultat glasul tău şi şi-a pus viaţa în primejdie şi a împlinit
porunca ce i-ai dat. (I Regi 28.19-21)
Gura celui drept rodeşte înţelepciune, iar limba urzitoare de rele aduce pierzare. (Solomon 10.31)
Gura lumii este gura diavolului. (Sfinţii Părinţi)
Gura lumii numai pământul o astupă. (Anton Pann)
Gura ta a înmulţit răutate şi limba ta a împletit vicleşug. (Psalmi 49.20)
Gura/ Aruncă un om norocos în mare şi el va ieşi cu un peşte în gură. (Proverb arab)
Bună e la gust pâinea agonisită cu înşelăciune, dar după aceea gura se umple de pietricele.(Solomon 20.17)
Cei înţelepţi ascund ştiinţa, iar gura celui fără de socotinţă este o nenorocire apropiată. (Solomon 10.14)
Chiar şi nebunul, când tace, trece drept înţelept; când închide gura este asemenea unui om cuminte.
(Solomon 17.28)
Cine îşi păzeşte gura îşi păzeşte sufletul său; cel ce deschide prea tare buzele o face spre pieirea lui.
(Solomon 13.3)
De eşti aşa de nebun ca să te laşi mânat de mânie, bate-te cu mâna peste gură. (Solomon 30.32)
De eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini. Iar El, răspunzând, a zis: Scris este: "Nu
numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu". (Matei 4.3, 4)
Deschide gura să-ţi dau papa! – Nu e papa, e Doamne-Doamne! (Cuvintele unui copil de 3-4 ani
care se împărtăşea)
Din aceeaşi gură ies binecuvântarea şi blestemul. Nu trebuie, fraţii mei, să fie acestea aşa. Oare izvorul aruncă din aceeaşi vână, şi apa dulce şi pe cea amară? (Iacob 3.10, 11)
Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile
de tot nu le vei binevoi. (Psalmi 50.16, 17)
Doamne, Părintele şi Stăpânul vieţii mele, nu mă lăsa să mă ducă gura mea cum va vrea ea şi nu îngădui să
alunec din pricina ei! (Ecclesiasticul 23.1)
Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-dimineaţă. Însetat-a de Tine sufletul meu, suspinat-a după Tine trupul meu, în pământ pustiu şi neumblat şi fără de apă. Aşa în locul cel sfânt m-am arătat Ţie, ca
să văd puterea Ta şi slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viaţa; buzele mele Te vor lăuda. Aşa Te
voi binecuvânta în viaţa mea şi în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu şi de grăsime să se sature
sufletul meu şi cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. (Psalmi 62.1-6)
E mai bine să taci din gură şi să-i laşi pe ceilalţi să creadă că eşti prost, decât să vorbeşti şi să înlături orice
îndoială. (Mark Twain)
Extazul este un pahar cu ceai şi o bucăţică de zahăr în gură. (Puşkin)
Foamea îndeamnă pe lucrător la muncă, fiindcă gura lui îl sileşte. (Solomon 16.26)
Fiul meu, mănâncă miere, căci e bună şi un fagure de miere este dulce gurii tale. Să ştii că înţelepciunea este
la fel pentru sufletul tău; dacă o dobândeşti, ai un viitor, iar nădejdea ta nu este pierdută.
(Solomon 24.13, 14)
Frica de Dumnezeu este urgisirea răului. Mândria şi obrăznicia, calea răutăţii şi gura cea aprigă le urăsc eu.
(Solomon 8.13)
Greşalele drepţilor sunt împrejurul buzelor, iar ale păcătoşilor izvorăsc din tot trupul. Pentru aceea cântă
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David: “Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele, şi: zis-am,
păzi-voi căile Tale, ca să nu greşesc cu limba mea!” (Sfântul Epifanie, episcopul Ciprului)
Iar îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: Acestea zice Cel ce este Amin, martorul cel credincios şi adevărat,
începutul zidirii lui Dumnezeu: Ştiu faptele tale; că nu eşti nici rece, nici fierbinte. O, de ai fi rece sau
fierbinte! Astfel, fiindcă eşti căldicel - nici fierbinte, nici rece - am să te vărs din gura Mea.
(Apocalipsa 3.14-16)
Iar un oarecare Anania, bărbat evlavios, după Lege, mărturisit de toţi iudeii care locuiau în Damasc, venind la
mine şi stând alături, mi-a zis: Frate Saule, vezi iarăşi! Şi eu în ceasul acela l-am văzut. Iar el a zis: Dumnezeul părinţilor noştri te-a ales de mai înainte pe tine ca să cunoşti voia Lui şi să vezi pe Cel Drept şi să auzi
glas din gura Lui; că martor vei fi Lui, în faţa tuturor oamenilor, despre cele ce ai văzut şi auzit. Şi acum de
ce zăboveşti? Sculându-te, botează-te şi spală-ţi păcatele, chemând numele Lui.
(Faptele Apostolilor 22.12-16)
Izvor de viaţă este gura celui drept, dar gura celor fără de lege, izvor de nedreptate. Ura aduce ceartă, iar
dragostea acoperă toate cusururile. (Solomon 10.11, 12)
Limba celor înţelepţi picură ştiinţă, iar gura celor nebuni revarsă prostie. (Solomon 15.2)
Limba mincinoasă urăşte adevărul şi gura linguşitorilor pricinuieşte prăbuşirea. (Solomon 26.28)
Nu îngădui gurii tale să tragă spre păcat trupul tău şi înaintea trimisului lui Dumnezeu nu spune: "A fost o
rătăcire!" Pentru ce să Se mânie Dumnezeu de cuvântul tău şi să nimicească lucrul mâinilor tale?
(Ecclesiastul 5.5)
Nu înţelegeţi că tot ce intră în gură se duce în pântece şi se aruncă afară? Iar cele ce ies din gură pornesc
din inimă şi acelea spurcă pe om. (Matei 15.17, 18)
Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. 5.10
Nu te duce la preot ca să-ţi speli conştiinţa; aceasta e grija ta. (Pitagora)
Nu te lăuda cu ziua de mâine, că nu ştii la ce poate da naştere. Să te laude altul şi nu gura ta, un străin şi nu
buzele tale. (Solomon 27.1, 2)
Nu umbla după ştiri din viaţa lumească pentru că din aşa ceva nu vei avea niciun folos, după cum spune psalmistul: “Să nu grăiască gura mea lucruri omeneşti.” Căci cel căruia îi place să vorbească bucuros despre
treburile oamenilor păcătoşi, acela repede trezeşte în sine pofte spre plăceri. Mai curând fii dornic să cunoşti viaţa oamenilor drepţi, căci aceasta îţi va fi de mare ajutor. (Sfântul Vasile cel Mare)
Păziţi-vă deci de vorbele cârtitoare şi deşarte şi feriţi limba voastră de clevetire, fiindcă vorba cea mai tainică
nu va trece fără pedeapsă şi gura mincinoasă aduce sufletului moarte. (Cartea înţelepciunii lui
Solomon 1.11)
Pentru că puterea cailor este în gura lor şi în cozile lor; căci cozile lor sunt asemenea şerpilor, având capete,
şi cu acestea vatămă. (Apocalipsa 9.19)
Pentru robii stomacului, pântecele este Dumnezeu sensibil. Prin lăcomie, omul aduce jertfă pântecelui şi
gurii sale, în loc să aducă jertfă curată lui Dumnezeu. (Sfântul Grigorie Palama)
Pune Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire, împrejurul buzelor mele. Să nu abaţi inima mea spre
cuvinte de vicleşug, ca să-mi dezvinovăţesc păcatele mele; iar cu oamenii cei care fac fărădelege
nu mă voi însoţi cu aleşii lor. (Psalmi 140.3, 4)
Şi cuvintelor tale fă jug şi cumpănă şi gurii tale fă-i uşă şi încuietoare. (Ecclesiasticul 28.28)
Şi după ce a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, la urmă a flămânzit. Şi apropiindu-se, ispititorul a
zis către El: De eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini. Iar El, răspunzând, a
zis: Scris este: "Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu".
(Matei 4.2-4)
Şi m-am dus la înger şi i-am zis să-mi dea cartea. Şi mi-a răspuns: Ia-o şi mănânc-o şi va amărî pântecele tău,
dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Atunci am luat cartea din mâna îngerului şi am mâncat-o; şi era în gura
mea dulce ca mierea, dar, după ce-am mâncat-o pântecele meu s-a amărât. Şi apoi mi-a zis: Tu trebuie să
prooroceşti, încă o dată, la popoare şi la neamuri şi la limbi şi la mulţi împăraţi. (Apocalipsa 10.9-12)
Te-a smerit, te-a pedepsit cu foamea şi te-a hrănit cu mana pe care nu o cunoşteai şi pe care nu o cunoşteau
nici părinţii tăi, ca să-ţi arate că nu numai cu pâine trăieşte omul, ci că omul trăieşte şi cu tot
Cuvântul ce iese din gura Domnului. (Deutoronomul 8.3)
Un prost găseşte totdeuna pe altul mai prost care să-l asculte cu gura căscată. (Mihail Sadoveanu)
Zis-a Avva Pimen: Învaţă-ţi gura să vorbească cele ale inimii!
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Gustul/ Bună e la gust pâinea agonisită cu înşelăciune, dar după aceea gura se umple de pietricele.
(Solomon 20.17)
Caracterul unui om poate fi judecat după gusturile sale muzicale. (Platon)
"Cine este neînţelept să intre la mine!" Şi celui lipsit de buna-chibzuială îi zice: "Apa furată e mai plăcută şi
pâinea mâncată pe furiş are gust mai bun". (Solomon 9.16, 17)
Dar pe poporul Tău l-ai hrănit cu hrană îngerească şi i-ai trimis din cer pâine gata, fără de osteneală, şi care avea toată dulceaţa şi plăcea tuturor. Şi pâinea aceasta arăta către fii bunătatea Ta faţă de ei, iar
pentru cel care o mânca avea gustul mâncării pe care o poftea. (Cartea înţelepciunii lui
Solomon 16.20, 21)
Hristos, Arhiereul jerfelor noastre, ocrotitorul şi ajutorul slăbiciunii noastre, prin El vedem ca-ntr-o oglindă,
nepătata şi preaînalta Lui Faţă, prin El s-au deschis ochii inimii noastre, prin El nepriceputa şi întunecata
noastră minte înfloreşte la lumina Lui, prin El Stăpânul a voit să gustăm cunoştinţa cea nemuritoare.
(Sfântul Clement Romanul)
Iar, până să se facă ziuă, Pavel îi ruga pe toţi să mănânce, zicându-le: Paisprezece zile sunt azi de când n-aţi
mâncat, aşteptând şi nimic gustând. De aceea, vă rog să mâncaţi, căci aceasta este spre scăparea voastră. Că nici unuia din voi un fir de păr din cap nu-i va pieri. Şi zicând acestea şi luând pâine, a mulţumit
lui Dumnezeu înaintea tuturor şi, frângând, a început să mănânce. (Faptele Apostolilor 27.33-35)
Ironia e grăuntele de sare, datorită căruia mâncarea capătă gust. (Thomas Mann)
Împarte-ţi mâncarea cu cei în nevoie şi vei vedea că mâncarea ta are gust mai bun. (Mehmet Murat Ildan)
Ospeţele se fac pentru a gusta plăcerea; vinul înveseleşte viaţa şi banii răspund la toate.
(Ecclesiastul 10.19)
Pentru cine sunt suspinele, pentru cine văicărelile, pentru cine gâlcevile, pentru cine plânsetele, pentru cine
rănile fără pricină, pentru cine ochii întristaţi? Pentru cei ce zăbovesc pe lângă vin, pentru cei ce vin să
guste băuturi cu mirodenii. (Solomon 23.29, 30)
Răzbunarea este mereu dulce, gustul de după este amar. (Joshua Caleb)
Şi a zis stăpânul către slugă: Ieşi la drumuri şi la garduri şi sileşte să intre, ca să mi se umple casa, căci zic
vouă: Nici unul din bărbaţii aceia care au fost chemaţi nu va gusta din cina mea. (Luca 14.23, 24)
Şi când nunul a gustat apa care se făcuse vin şi nu ştia de unde este, ci numai slujitorii care scoseseră apa
ştiau, a chemat nunul pe mire, şi i-a zis: Orice om pune întâi vinul cel bun şi, când se ameţesc, pune
pe cel mai slab. Dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum. (Ioan 2.9, 10)
Şi El îţi va da ploaie pentru semănătura ta pe care vei fi semănat-a pe pământ şi pâinea pe care o va rodi
pământul va fi gustoasă şi hrănitoare. Turmele tale vor paşte în ziua aceea pe pajişti întinse.
(Isaia 30..23)
Şi le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii, din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea, până ce
nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu, venind întru putere. (Marcu 9.1)
Unul moare, în plinătatea puterii sale, când este înconjurat de fericire şi de pace, când găleţile îi sunt pline
de lapte şi oasele pe care le suge, pline cu măduvă. Altul moare, cu sufletul copleşit de amărăciune,
fără să fi gustat vreo fericire. (Iov 21.23-25)
Guvernarea/ Adevărata măsură după care se judecă orice putere: cât de bine a făcut pe lume, nu după cât zgomot
a făcut. (Alexandru Vlahuţă)
Arta de a guverna e în România sinonomă cu arta de a amăgi poporul. (Mihai Eminescu)
Arta de a guverna este în România sinonimă cu arta de a amăgi poporul, de a-l cloroformiza cu utopii
demagogice. (Mihai Eminescu)
Conştiinţa domneşte, dar nu guvernează. (Paul Valery)
Este imposibil să guvernezi lumea fără Dumnezeu şi fără Biblie. (George Washington)
Există două impulsuri contrare care guvernează mintea umană – unul care determină un comportament
normal, sănătos şi un altul responsabil de comportamentul excentric. Cele două alternează la
intervale regulate. (Franz Schubert)
Lenea şi mândria ne apasă mai greu decât guvernele şi parlamentele. Să ne lecuim de primele şi le
vom suporta mai uşor pe cele din urmă. (Benjamin Franklin)
Mita e-n stare să pătrundă orişiunde în ţara aceasta, pentru mită capetele cele mai de sus ale administraţiei vând sângele şi averea unei generaţii. (Mihai Eminescu)
O ţară de oi merită un guvern de lupi. (Edward R. Murrow)
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Prăbuşirea Imperiului Roman este o meritată pedeapsă a Cerului şi o dovadă elocventă a guvernării
lui Dumnezeu în lume. (Salvianus, scriitor bisericesc din veacul al cincilea)
Pune Guvernul să conducă deşertul Sahara şi în 5 ani vei descoperi că este lipsă de nisip. (Milton
Friedman)
Haina de nuntă din Evanghelia de astăzi (Matei 22.2-14) este veşmântul credinţei şi al faptelor bune, care luminează
sufletul. (Patriarhul Daniel)
Haina de nuntă este nepătimirea sufletului raţional care s-a lepădat de poftele lumeşti. (Evagrie Ponticul)
Haina/ A fost întrebat avva Mios de un ostaş dacă primeşte Dumnezeu pocăinţa. – Spune-mi, iubitule, de ţi se va
rupe haina, o lepezi afară? – Nu, ci o cos şi o port. – Deci, dar, dacă îţi este milă de haină,
lui Dumnezeu nu-I va fi milă de zidirea Sa?
Acest fel de haină trebuie călugărul să poarte, încât să o pună afară de chilie trei zile şi nimeni să nu i-o ia.
(Avva Pambo)
Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui; peste munţi vor sta ape. (Psalmi 103.7)
Adesea, sub haine zdrenţuite se ascunde o inimă de aur. (Cicero)
Atunci ei au luat haina lui Iosif şi, junghiind un ied, au muiat haina în sânge; apoi au trimis după haina cea
lungă şi aleasă şi au adus-o la tatăl lor, spunând. "Am găsit aceasta; vezi de este haina fiului tău sau nu!"
Şi a cunoscut-o Iacov şi a zis: "Este haina fiului meu! L-a mâncat o fiară sălbatică; o fiară l-a sfâşiat pe
Iosif!" Atunci şi-a rupt Iacov hainele sale şi-a acoperit cu sac coapsele şi a plâns pe fiul său zile multe.
(Facerea 37.31-34)
Aţi auzit că s-a zis: "Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte". Eu însă vă spun vouă: Nu vă împotriviţi celui rău;
iar cui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt. Celui ce voieşte să se judece cu tine şi săţi ia haina, lasă-i şi cămaşa. Iar de te va sili cineva să mergi o milă, mergi cu el două. (Matei 5.38-41)
Bunul simţ este geniul îmbrăcat în haine de lucru. (Ralph Waldo Emerson)
Cei ce rabdă neagoniseala, necaz adevărat au cu trupul, dar odihnă cu sufletul. Căci precum hainele cele
vârtoase, călcându-se şi cu sila făcându-se se spală, aşa şi sufletul cel tare, prin sărăcia cea de bună
voie, mai mult se întăreşte. (Amma Singlitichia)
Celui ce te loveşte peste obraz, întoarce-i şi pe celălalt; pe cel ce-ţi ia haina, nu-l împiedica să-ţi ia şi cămaşa; oricui îţi cere, dă-i; şi de la cel care ia lucrurile tale, nu cere înapoi. (Luca 6.29, 30)
Cu îmbrăcămintea hainelor să nu te lauzi, nici în ziua măririi să nu te trufeşti, că minunate sunt lucrurile Domnului şi ascunse faptele Lui între oameni. (Ecclesiasticul 11.4)
Cu o putere năpraznică, Dumnezeu mă tine de haină şi mă strânge de gât ca gulerul cămăşii. (Iov 30.18)
Dar Iisus tăcea. Şi arhiereul I-a zis: Te jur pe Dumnezeul cel viu, să ne spui nouă de eşti Tu Hristosul, Fiul lui
Dumnezeu. Iisus i-a răspuns: Tu ai zis. Şi vă spun încă: De acum veţi vedea pe Fiul Omului şezând de-a
dreapta puterii şi venind pe norii cerului. Atunci arhiereul şi-a sfâşiat hainele, zicând: A hulit! Ce ne mai
trebuie martori? Iată acum aţi auzit hula Lui. (Matei 26.63-65)
David s-a sculat şi a tăiat încetişor poala hainei de deasupra a lui Saul. (I Regi 24.6)
Din cauza păcatului neascultării protopărinţilor nostri, Adam si Eva, am pierdut haina de lumină
protectoare dumnezeiască. 4.12
Dintru început Tu, Doamne, pământul l-ai întemeiat şi lucrul mâinilor Tale, sunt cerurile. Acelea vor pieri, iar
Tu vei rămâne şi toţi ca o haină se vor învechi şi ca un veşmânt îi vei schimba şi se vor schimba.
(Pslami 101.26, 27)
După ce au răstignit pe Iisus, ostaşii au luat hainele Lui şi le-au făcut patru părţi, fiecărui ostaş câte o parte,
şi cămaşa. Dar cămaşa era fără cusătură, de sus ţesută în întregime. Deci au zis unii către alţii: Să n-o
sfâşiem, ci să aruncăm sorţii pentru ea, a cui să fie; ca să se împlinească Scriptura care zice: "Împărţitau hainele Mele loruşi, şi pentru cămaşa Mea au aruncat sorţii". Aşadar ostaşii acestea au făcut.
(Ioan 19.23, 24)
Evanghelia Duminicii a 14-a după Rusalii (Matei 22.2-14), ne vorbeşte despre pilda nunţii fiului de împărat
şi ea ne arată în esenţă că haina de nuntă cerească este lumina sufletului curat. (Patriarhul Daniel)
Faţa Lui s-a făcut albă ca lumina şi hainele străluceau ca zăpada. 12.9
Foc! Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac şi al lui Iacov, nu dumnezeul filosofilor şi al înţelepţilor! ( Aceste
cuvinte au fost scrise pe o bucată de hârtie, găsită cusută în căptuşeala hainei lui Blaise Pascal,
după moartea sa, şi sună pentru noi ca un scurt testament)
Iar când Sila şi Timotei au venit din Macedonia, Pavel era prins cu totul de cuvânt, mărturisind iudeilor că
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Iisus este Hristosul. Şi stând ei împotrivă şi hulind, el, scuturându-şi hainele, a zis către ei: Sângele
vostru asupra capului vostru! Eu sunt curat. De acum înainte mă voi duce la neamuri.
(Faptele Apostolilor 18.5, 6)
Împărţit-au hainele mele loruşi şi pentru cămaşa mea au aruncat sorţi. (Psalmi 21.20)
În osteneală şi în trudă, în privegheri adeseori, în foame şi în sete, în posturi de multe ori, în frig şi în lipsă de
haine. (II Corinteni 11.27)
Întru strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat; Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină; Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui; Cel ce pui norii suirea Ta; Cel
ce umbli peste aripile vânturilor; Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc; Cel ce ai
întemeiat pământul pe întărirea lui şi nu se va clătina în veacul veacului. (Psalmi 103.2-6)
Mulţumesc vouă, fraţilor, că strunjind trupul meu cel vechi şi bătrân m-aţi înnoit, îmbrăcându-mi sufletul cu
haina cea nouă a suferinţelor pentru Hristos. (Sfântul Sfinţit Mucenic Haralambie, episcopul cetăţii
Magnesia din Asia Mică. A murit în închisoare în urma torturilor, la anul 202, în vârstă de 113 ani)
Patruzeci de ani v-a purtat prin pustie şi hainele de pe voi nu s-au învechit, nici încălţămintele voastre nu sau stricat în picioarele voastre. (Deutoronomul 29.5)
Podoaba voastră să nu fie cea din afară: împletirea părului, podoabele de aur şi îmbrăcarea hainelor scumpe, ci să fie omul cel tainic al inimii, întru nestricăcioasa podoabă a duhului blând şi liniştit, care este
de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. (I Petru 3.3, 4)
Postul păstrează, în cel care-l păzeşte, darurile lui Dumnezeu şi-l îmbracă în haina luminii dumnezeieşti. 6.17
Să nu aveţi nici aur, nici arginţi, nici bani în cingătorile voastre; nici traistă pe drum, nici două haine, nici
încălţăminte, nici toiag; că vrednic este lucrătorul de hrana sa. (Matei 10.9, 10)
Smerenia este haina lui Dumnezeu. (Sfântul Isaac Sirul)
Smirna şi aloea îmbălsămează veşmintele Tale; din palate de fildeş cântări de alăută Te veselesc; fiice de împăraţi întru cinstea Ta; stătut-a împărăteasa de-a dreapta Ta, îmbrăcată în haină aurită şi prea înfrumuseţată.
(Psalmi 44.10, 11)
Stătut-a împărăteasa de-a dreapta Ta, îmbrăcată în haină aurită şi prea înfrumuseţată. (Psalmi 44.11)
Şi a zis către ei: Să nu luaţi nimic pe drum, nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani şi nici să nu aveţi câte
două haine. (Luca 9.3)
Şi i-a zis: Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a tăcut. Atunci împăratul a zis slugilor:
Legaţi-l de picioare şi de mâini şi aruncaţi-l în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea
şi scrâşnirea dinţilor. Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi. (Matei 22.12-14)
Şi iată o femeie cu scurgere de sânge de doisprezece ani, apropiindu-se de El pe la spate, s-a atins de poala
hainei Lui. Căci zicea în gândul ei: Numai să mă ating de haina Lui şi mă voi face sănătoasă; iar Iisus,
întorcându-Se şi văzând-o, i-a zis: Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit. Şi s-a tămăduit femeia
din ceasul acela. (Matei 9.20-22)
Şi împletind o cunună de spini, I-au pus-o pe cap şi în mâna Lui cea dreaptă trestie; şi, îngenunchind înaintea Lui îşi băteau joc de El, zicând: Bucură-Te, regele iudeilor! Şi scuipând asupra Lui, au luat trestia
şi-L băteau peste cap. Iar după ce L-au batjocorit, L-au dezbrăcat de hlamidă, L-au îmbrăcat cu
hainele Lui şi L-au dus să-L răstignească. (Matei 27.29-31)
Şi le zicea în învăţătura Sa: Luaţi seama la cărturari cărora le place să se plimbe în haine lungi şi să li se plece
lumea în pieţe, şi să stea în băncile dintâi în sinagogi şi să stea în capul mesei la ospeţe, ei, care secătuiesc
casele văduvelor şi de ochii lumii se roagă îndelung, îşi vor lua mai multă osândă. (Marcu 12.38-40)
Şi le-a poruncit să nu ia nimic cu ei, pe cale, ci numai toiag. Nici pâine, nici traistă, nici bani la cingătoare;
ci să fie încălţaţi cu sandale şi să nu se îmbrace cu două haine. (Marcu 6.8, 9)
Şi le-a zis: Când v-am trimis pe voi fără pungă, fără traistă şi fără încălţăminte, aţi avut lipsă de ceva? Iar ei
au zis: De nimic. Şi El le-a zis: Acum însă cel ce are pungă să o ia, tot aşa şi traista, şi cel ce nu are
sabie să-şi vândă haina şi să-şi cumpere. (Luca 22.35, 36)
Şi oriunde intra în sate sau în cetăţi sau în sătuleţe, puneau la răspântii pe cei bolnavi, şi-L rugau să le îngăduie
să se atingă măcar de poala hainei Sale. Şi câţi se atingeau de El se vindecau. (Marcu 6.56)
Şi s-a sculat şi mulţimea împotriva lor. Şi judecătorii, rupându-le hainele, au poruncit să-i bată cu vergi. Şi,
după ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniţă, poruncind temnicerului să-i păzească cu grijă.
(Faptele Apostolilor 16.22, 23)
Şi scoţându-l afară din cetate, îl băteau cu pietre. Iar martorii şi-au pus hainele la picioarele unui tânăr,
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numit Saul. (Faptele Apostolilor 7.58)
Şi strigând ei şi aruncând hainele şi azvârlind pulbere în aer, comandantul a poruncit să-l ducă în fortăreaţă,
spunând să-l ia la cercetare, cu biciul, ca să cunoască pentru care pricină strigau aşa împotriva lui. Şi
când l-au întins ca să-l biciuiască, Pavel a zis către sutaşul care era de faţă: Oare vă este îngăduit să
biciuiţi un cetăţean roman şi nejudecat? (Faptele Apostolilor 22.23-25)
Tot trupul ca o haină se învecheşte, că legătură din veac este cu moarte a muri. (Ecclesiasticul 14.17)
Harul 6.15, 7.8
Harul Sfântului Duh, care-l păzeşte de orice păcat. 2.14
Harul care te umbreşte. 5.1
Harul devine lucrător, atunci când se întâlneşte cu dorinţa omului. 1.11
Harul dumnezeiesc 6.4
Harul dumnezeiesc completa prin foarte multe binefaceri insuficienţa naturii noastre. 4.12
Harul este ca un rai plin de binecuvântări; şi milostenia în veac rămâne. (Ecclesiasticul 40.19)
Harul lui Dumnezeu 9.8, 9.11, 9.22
Harul lui Dumnezeu, care să mă îndumnezeiască, care să mă sfinţească. 5.12
Harul lui Dumnezeu nu se dă pentru mulţimea ostenelilor, ci pentru smerenia care se naşte din multa osteneală.
(Sfântul Isaac Sirul)
Harul nu e ceva ca un polen auriu care ar ninge din stele peste noi, ci o putere dinamică ce mistuie răul ca un foc
curăţitor. (Nichifor Cainic)
Harul se poate traduce prin puterea de a ne ierta greşiţii. 12.16
Harul/ A iubi pe cel drag este un lucru al firii; a iubi pe vrăjmaş este un lucru al harului. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Această smerenie este cea care i-a făcut dumnezei după har. 5.14
Acest har este împărăţia lui Dumnezeu. 2.8
Apoi Domnul S-a arătat iarăşi lui Avraam la stejarul Mamvri, într-o zi pe la amiază, când şedea el în uşa cortului său. Atunci ridicându-şi ochii săi, a privit şi iată trei Oameni stăteau înaintea lui; şi cum l-a văzut, a alergat din pragul cortului său în întâmpinarea Lor şi s-a închinat până la pământ. Apoi a zis: "Doamne, de
am aflat har înaintea Ta, nu ocoli pe robul Tău! (Facerea 18.1-3)
Ardoarea în rugăciune vine de la propia voinţă, pe când bucuria vine de la har. (Sfântul Macarie Egipteanul)
Arta nu este nimic altceva decât contemplarea lumii impregnate de har, luminată din interior. A revela prezenţa lui Dumnezeu îndărătul oricărui obiect, aceasta este funcţia artei. (Hermann Hesse)
Care om, îndestulat cu hrană îmbelşugată şi trăit într-o necontenită desfătare, a primit vreun har duhovnicesc?
(Sfântul Vasile cel Mare)
Căci eu sunt cel mai mic dintre apostoli, care nu sunt vrednic să mă numesc apostol, pentru că am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt; şi harul Lui care este în mine n-a
fost în zadar, ci m-am ostenit mai mult decât ei toţi. Dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine.
(I Corinteni 15.9, 10)
Căci lauda noastră aceasta este: mărturia conştiinţei noastre că am umblat în lume, şi mai ales la voi, în sfinţenie şi în curăţie dumnezeiască, nu în înţelepciune trupească, ci în harul lui Dumnezeu.
(II Corinteni 1.12)
Că mila şi adevărul iubeşte Domnul; Dumnezeu har şi slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăţi pe cei
ce umblă întru nerăutate. (Psalmi 83.12)
Când Dumnezeu vede strădania omului, îi dă harul Său. 9.8
Cel bun dobândeşte har de la Domnul, iar pe omul viclean îl osândeşte Domnul. (Solomon 12.2)
Cu cât eşti mai mare, cu atât mai mult te smereşte şi înaintea Domnului vei afla har. Că mulţi oameni mari şi
slăviţi sunt, dar tainele se descopăr celor smeriţi. Că mare este puterea Domnului şi El este
preaslăvit de cei smeriţi. (Ecclesiasticul 3.18, 19)
Cugetarea smerită nu e o osândire a noastră din partea conştiinţei, ci cunoaşterea harului lui Dumnezeu
şi a compătimirii Lui. (Sfântul Marcu Ascetul)
Cuvântul rău asupra celor drepţi este ars de harul lui Dumnezeu. 10.3
Cuvântul tăcerii se sprijină pe harul lui Dumnezeu. 7.5
Dacă Dumnezeu este iubire, cel care nu are iubire este lipsit de harul dumnezeiesc. (Sfântul Vasile cel Mare)
Dacă oamenii ar şti ce mare lucru este a fi în harul lui Dumnezeu, nu s-ar înspăimânta de nicio suferinţă şi ar
suporta în linişte orice durere, deoarece harul este rodul răbdării. (Sfânta Roza de Lima, patroana
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Americii Latine, a statului Peru şi a Insulelor Filipine)
De cei batjocoritori El râde, iar celor smeriţi le dă har. (Solomon 3.34)
Doamne, dacă îţi cer uneori o dovadă sensibilă a harulu Tău, n-o fac pentru a fi mai sigur de Tine, ci pentru
a fi mai sigur de mine. (Vladimir Ghika)
Dumnezeu dăruieşte harul Său celor care se smeresc prin multe osteneli. (Sfântul Isaac Sirul)
Dumnezeu vrea să se folosească încă de sufletele alese, îi coboară pe treapta a doua şi-i menţine în har,
pentru a purta grija de fraţii lor mai slabi. 11.17
Energia divină, harul care izvorăşte din Dumnezeu. 1.11
Energia harică 5.6
Fără ajutor haric, nu poţi birui nici măcar o patimă. 7.13
Fără har nu se poate face nimic. (Sfântul Simeon Noul Teolog)
Fără har, omul este numai pământ şi păcat. (Cuviosul Siluan Athonitul)
Focul harului ceresc în sufletul omului. 4.7
Focul harului trebuie întreţinut prin rugăciune. 4.7
Graiurile gurii celui înţelept sunt har, iar buzele celui nebun îl doboară. (Ecclesiastul 10.12)
I-a părut rău şi s-a căit Dumnezeu că a făcut pe om pe pământ. Şi a zis Domnul: "Pierde-voi de pe faţa pământului pe omul pe care l-am făcut! De la om până la dobitoc şi de la târâtoare până la păsările cerului,
tot voi pierde, căci Îmi pare rău că le-am făcut". Noe însă a aflat har înaintea Domnului Dumnezeu.
(Facerea 6.6-8)
Iertarea vine prin har. 12.16
Împodobit eşti cu frumuseţea mai mult decât fiii oamenilor; revărsatu-s-a har pe buzele tale. Pentru aceasta
te-a binecuvântat pe tine Dumnezeu, în veac. (Psalmi 44.3)
Îndumnezeirea după har. 6.8
La capătul puterilor vine harul lui Dumnezeu. (Sfinţii Părinţi)
Lumina harului, strălucitoare şi răcoroasă. 2.7
Mă bucur că sunt chemată la cununa muceniciei şi mulţumesc lui Dumnezeu din toată inima că m-a învrednicit
de un asemenea har. (Sfânta Muceniţă Teodosia fecioara, torturată şi apoi aruncată în mare, la anul 308)
Pierderea harului Duhului Sfânt. 10.4
Pierderea harului de către Adam. 10.17
Poetul e un dansator pe funie, un jongler de cuvinte, un inventator de rime rare, plin de ingenuitate şi de har.
(Nicolae Manolescu)
Prin egoism şi tendinţa de dominare, omul e lup pentru om; prin virtute şi luminarea harului, omul e Hristos
pentru om. (Valeriu Gafencu)
Râvna, lucrarea harului. 10.5
Smerenia este cea care deschide poarta harului lui Dumnezeu. 8.1
Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl,
plin de har şi de adevăr. (Ioan 1.14)
Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti
tu între femei. (Luca 1.28)
Şi pentru ca să nu mă trufesc cu măreţia descoperirilor, datu-mi-s-a mie un ghimpe în trup, un înger al satanei,
să mă bată peste obraz, ca să nu mă trufesc. Pentru aceasta de trei ori am rugat pe Domnul ca să-l îndepărteze de la mine; şi mi-a zis: Îţi este de ajuns harul Meu, căci puterea Mea se desăvârşeşte în slăbiciune.
Deci, foarte bucuros, mă voi lăuda mai ales întru slăbiciunile mele, ca să locuiască în mine puterea lui
Hristos. (II Corinteni 12.7-9)
Toată munca mea misionară este răspunsul la o poruncă dumnezeiască şi că aversiunea mea faţă de
pelaghiari se întemeiază pe adevărul teologic, potrivit căruia harul divin este necesar pentru
mântuirea şi desăvârşirea omului. (Sfântul Patriciu, patronul Irlandei)
Umilinţa este un văl necesar pentru toate celelalte haruri. (William Gurnall)
Unde este smerenie este şi harul lui Hristos. 2.8
Hotarul/ Atunci tot poporul, răspunzând într-un glas, a zis: "Toate câte a zis Domnul vom face şi vom fi ascultători!"
Şi a dus Moise cuvintele poporului la Domnul. Iar Domnul a zis către Moise: "Iată voi veni la tine în
stâlp de nor des, ca să audă poporul că Eu grăiesc cu tine, şi să te creadă pururea". Iar Moise a spus
Domnului cuvintele poporului. Zis-a Domnul către Moise: "Pogoară-te de grăieşte poporului să se ţi-
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nă curat astăzi şi mâine, şi să-şi spele hainele, ca să fie gata pentru poimâine, căci poimâine Se va pogorî Domnul înaintea ochilor a tot poporul pe Muntele Sinai. Să-i tragi poporului hotar împrejurul muntelui şi să-i spui: Păziţi-vă de a vă sui în munte şi de a vă atinge de ceva din el, că tot cel ce se va atinge
de munte va muri. (Ieşirea 19.8-12)
De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoşa. Se suie munţi şi se coboară văi, în locul în
care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece şi nici nu se vor întoarce să acopere
pământul. (Psalmi 103.8-10)
El a tras un cerc pe suprafaţa apelor, până la hotarul dintre lumină şi întuneric. (Iov 26.10)
Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte şi, trimiţând a ucis pe toţi pruncii care erau
în Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai jos, după timpul pe care îl aflase de la magi.
(Matei 2.16)
Iar păzitorii au fugit şi, ducându-se în cetate, au spus toate cele întâmplate cu demonizaţii. Şi iată toată cetatea a ieşit în întâmpinarea lui Iisus şi, văzându-L, L-au rugat să treacă din hotarele lor. (Matei 8.33, 34)
Omul a pus hotare întunericului şi cercetează până în cele mai depărtate adâncuri, sfredelind piatra ascunsă
în umbră şi în beznă. (Iov 28.3)
Şi a bătut viile lor şi smochinii lor şi a sfărâmat pomii hotarelor lor. (Psalmi 104.32)
Şi a intrat Moise şi Aaron la Faraon şi i-au zis: "Aşa grăieşte Domnul Dumnezeul Evreilor: Până când nu
vei vrea să te smereşti înaintea Mea? Lasă pe poporul Meu, ca să-Mi slujească! Iar de nu vei lăsa pe
poporul Meu, iată mâine, pe vremea asta, voi aduce lăcuste multe în toate hotarele tale;
(Ieşirea 10.3, 4)
Şi durerea are hotarele ei. (Thomas Mann)
Ştiinţa se opreşte la hotarele logicii. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)
Hotărârea/ A şti să iei o hotărâre este o mare artă.(Stendhal)
Adu-ţi aminte că moartea nu zăboveşte şi hotărârea morţii nu ţi s-a arătat. (Ecclesiasticul 14.12)
Când te vei hotărî să faci un lucru, lucrul îl vei izbuti şi lumina va străluci pe toate drumurile tale, fiindcă
Dumnezeu smereşte pe mândri şi mândria, şi mântuieşte pe acela care-şi pleacă ochii în pământ.
(Iov 22.28, 29)
Dar ei stăruiau, cerând cu strigăte mari ca El să fie răstignit, şi strigătele lor au biruit. Deci Pilat a hotărât să se împlinească cererea lor. (Luca 23.23, 24)
Deci, din ziua aceea, s-au hotărât ca să-L ucidă. (Ioan 11.53)
Dreptatea judecăţii dumnezeieşti dă simţirii omeneşti faţă de cei în suferinţă, o întărire înaltă, încât îl face
pe om în oarecare fel judecător al său propriu sau astfel simţirea lui dă prin judecata făcută supuşilor o hotărâre asupra lui însuşi. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Drumul spre fericire presupune trei secrete: hotărâre, efort şi timp. (Dalai Lama)
E mult mai uşor să iei o hotărâre decât să o pui în practică. (William Somerset Maugham)
Hotărăşte-te să îţi doreşti mai mult decât îţi permite frica. (Bill Cosby)
În toate trebuie să luăm aminte, cu grijă, cum umblăm şi ce hotărâm despre noi.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Mintea bine aşezată nu şovăie în hotărâre. (Publilius Syrus)
Îngerii nu au nevoie de limbă şi de auz, ci îşi transmit unii altora propriile lor gândiri şi hotărâri, fără să
rostească nici măcar un cuvânt. (Sfântul Ioan Damaschin)
Nu te judeca cu un judecător, căci hotărârea va fi în folosul lui. (Ecclesiasticul 8.14)
Păziţi toate poruncile Mele şi toate hotărârile să le ţineţi, căci omul care le plineşte va trăi prin ele: Eu
sunt Domnul Dumnezeul vostru. (Leviticul 18.5)
Pentru mulţi oameni, propriile lor hotărâri sunt pricina nenorocirii lor. (Esop)
Prima cauză de prăbuşire a diavolului a fost trufia, prin care a meritat să fie numit şarpe, iar prăbuşirea
a doua a urmat din cauza invidiei. Între cele două prăbuşiri el încă putea să se ridice şi să vorbească
cu oamenii în tovărăşie cu ei, dar hotărârea dreaptă a Domnului l-a aruncat atât de jos, încât de aici
încolo n-a mai putut să privească în sus şi nici să meargă cu statura dreaptă, ci să se târască pe pământ umilit şi să se hrănească din lucrarea viciilor pământeşti. La început era vrăjmaş ascuns al omului, dar Dumnezeu l-a dat pe faţă ca fiind duşman primejdios, să nu mai poată face rău omului prin
prietenii înşelătoare. (Sfântul Ioan Casian)
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Sufletul este fiinţă înţelegătoare şi raţională având ca putere mintea, ca mişcare - cugetarea, iar ca efect
înţelegerea. De aceea tot ce facem se datorează fiecăruia în parte. Fiecare dintre noi este înzestrat cu
aceste puteri prin care poate să decidă asupra hotărârilor pe care le ia. Însă el, omul, poate să aleagă bine sau poate să aleagă rău, iar asta depinde tot de sufletul său, mai exact de simţurile sufletului
său, deoarece, potrivit spuselor Sfântului Macarie Egipteanul, dacă cele cinci simţuri ale sufletului şi
anume inteligenţa, cunoaşterea, discernământul, răbdarea şi mila primesc harul cel de sus şi sfinţirea
duhului sunt cu adevărat fecioare înţelepte, iar dacă se mărginesc la firea lor sunt cu adevărat fecioare neînţelepte şi fiice ale acestei lumi. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Verdictul dat de un singur înţelept cântăreşte mai mult decât toate părerile proştilor. (Robert Browning)
Hoţia/ A iubi pe duşmani nu înseamnă a iubi răul, nici necredinţa sau desfrânarea sau hoţia, ci înseamnă a iubi
pe hoţ, pe necredincios, pe desfrânat nu pentru că păcătuiesc, că prin asta întinează numele de om,
ci pentru că sunt oameni şi făpturi ale lui Dumnezeu. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce nu intră pe uşă, în staulul oilor, ci sare pe aiurea, acela este fur şi tâlhar.
Iar cel ce intră prin uşă este păstorul oilor. Acestuia portarul îi deschide şi oile ascultă de glasul lui, şi
oile sale le cheamă pe nume şi le mână afară. (Ioan 10.1-3)
Căci dinăuntru, din inima omului, ies cugetele cele rele, desfrânările, hoţiile, uciderile, adulterul, lăcomiile,
vicleniile, înşelăciunea, neruşinarea, ochiul pizmaş, hula, trufia, uşurătatea. Toate aceste rele ies
dinăuntru şi spurcă pe om. (Marcu 7.21-23)
Cel ce fură să nu mai fure, ci mai vârtos să se ostenească lucrând cu mâinile sale, lucrul cel bun, ca să aibă
să dea şi celui ce are nevoie. (Efeseni .28)
Cel ce împarte cu hoţul îşi urăşte sufletul lui, fiindcă aude blestemul, dar nu zice nimic. (Solomon 29.24)
Dacă toată bogăţia unui om se află în mintea sa, nimeni nu va putea să i-o fure. (Benjamin Franklin)
De vedeai furul, alergai cu el şi cu cel desfrânat partea ta puneai. (Psalmi 49.19)
Deci tu, cel care înveţi pe altul, pe tine însuţi nu te înveţi? Tu cel care propovăduieşti: Să nu furi - şi tu furi?
Tu, cel care zici: Să nu săvârşeşti adulter, săvârşeşti adulter? Tu cel care urăşti idolii, furi cele sfinte?
(Romani 2.21, 22)
Iar Iuda Iscarioteanul, unul dintre ucenicii Lui, care avea să-L vândă, a zis: Pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu trei sute de dinari şi să-i fi dat săracilor? Dar el a zis aceasta, nu pentru că îi era grijă de săraci, ci
pentru că era fur şi, având punga, lua din ce se punea în ea. (Ioan 12.4-6)
Iar ziua Domnului va veni ca un fur, când cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile, arzând, se vor desface, şi
pământul şi lucrurile de pe el se vor mistui. (II Petru 3.10)
Furul nu vine decât ca să fure şi să junghie şi să piardă. Eu am venit ca viaţă să aibă şi din belşug să aibă.
Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale. (Ioan 10.10, 11)
Gloria nu-l poate desfăta pe cel ce o câştigă prin furt şi nu prin vrednicie. ((Nicolai V. Gogol)
Hoţul, până când şi raiul l-a furat. (Sfântul Ioan Gură de Aur, despre tâlharul de pe cruce care s-a pocăit)
Iar aceasta să ştiţi că, de ar şti stăpânul casei în care ceas vine furul, ar veghea şi n-ar lăsa să i se spargă casa. Deci şi voi fiţi gata, că în ceasul în care nu gândiţi Fiul Omului va veni. (Luca 12.39, 40)
Luaţi aminte să nu vă fure minţile cineva cu filozofia şi cu deşarta înşelăciune din predania omenească, după
înţelesurile cele slabe ale lumii şi nu după Hristos. Căci întru El locuieşte, trupeşte, toată plinătatea Dumnezeirii, şi sunteţi deplini întru El, Care este cap a toată domnia şi stăpânirea. (Coloseni 2.8-10)
Meseria nu se învaţă; meseria se fură. (Proverb)
Nici furii, nici lacomii, nici beţivii, nici batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu.
(I Corinteni 6.10)
Nicio pasiune nu fură minţii toate puterile aşa de bine cum o face frica. (Edmund Burke)
Nimeni nu dispreţuieşte un hoţ pentru că a furat ca să-şi astâmpere foamea; dar când a fost prins, el dă înapoi înşeptit, întoarce tot ceea ce are în casa lui. (Solomon 6.30, 31)
Pe hoţii mărunţi îi trimitem la închisoare, iar pe cei mari îi numim în funcţii publice. (Esop)
Şi nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de fermecătoriile lor, nici de desfrânarea lor, nici de furtişagurile lor.
(Apocalipsa 9.21)
Ştii poruncile: Să nu ucizi, să nu săvârşeşti adulter, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb, să nu înşeli pe nimeni,
cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta. Iar el I-a zis: Învăţătorule, acestea toate le-am păzit din tinereţile mele.
Iar Iisus, privind la el cu dragoste, i-a zis: Un lucru îţi mai lipseşte: Mergi, vinde tot ce ai, dă săracilor şi vei
avea comoară în cer; şi apoi, luând crucea, vino şi urmează Mie.(Marcu 10.19-21)
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Hoţul crede că toată lumea fură. (E. W. Howe)
Un politician bun este la fel de neconceput ca un hoţ cinstit. (Scriitorul american Henry Louis Mencken)
Un popor care alege politicieni corupţi, impostori, hoţi şi trădători, nu este victimă, ci complice.
(George Orwel)
Vindeţi averile voastre şi daţi milostenie; faceţi-vă pungi care nu se învechesc, comoară neîmpuţinată în ceruri,
unde fur nu se apropie, nici molie nu o strică. (Luca 12.33)
Hrana sufletului, citirea Sfintei Scripturi. 3.2
Hrana/ Adevărul lucrurilor este hrana de bază a intelectelor superioare. (Leonardo da Vinci)
Apa este cel mai neglijat nutrient în dieta noastră, dar unul dintre cele mai vitale. (Kelly Barton)
Apoi a zis Dumnezeu: "Iată, vă dau toată iarba ce face sămânţă de pe toată faţa pământului şi tot pomul ce
are rod cu sămânţă în el. Acestea vor fi hrana voastră. Iar tuturor fiarelor pământului şi tuturor păsărilor
cerului şi tuturor vietăţilor ce se mişcă pe pământ, care au în ele suflare de viată, le dau toată iarba verde
spre hrană. Şi a fost aşa. (Facerea 1.29, 30)
Bogaţii procură săracilor mijloace pentru hrană, iar săracii mijloace pentru mântuirea lor. (Sfântul Ioan Gură
de Aur)
Care om, îndestulat cu hrană îmbelşugată şi trăit într-o necontenită desfătare, a primit vreun har duhovnicesc? (Sfântul Vasile cel Mare)
Că Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor şi Stăpânul stăpânilor, Dumnezeu mare şi puternic şi minunat, Care nu caută la faţă, nici nu ia mită; care face dreptate orfanului şi văduvei şi iubeşte pe
pribeag şi-i dă pâine şi hrană. (Deutoronomul 10.17, 18)
Căci voi, care de multă vreme s-ar fi cuvenit să fiţi învăţători, aveţi iarăşi trebuinţă ca cineva să vă înveţe cele
dintâi începuturi ale cuvintelor lui Dumnezeu şi aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte, nu de hrană tare. Pentru că oricine se hrăneşte cu lapte este nepriceput în cuvântul dreptăţii, de vreme ce este prunc. Iar hrana tare este pentru cei desăvârşiţi, care au prin obişnuinţă simţurile învăţate să deosebească binele şi răul.
(Evrei 5.12-14)
Ceea ce este hrana trupească pentru întreţinerea puterilor noastre, acelaşi lucru este citirea SfinteiScripturi
pentru suflet. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Cei mai buni medici din lume sunt: dr. Dietă, dr. Linişte şi dr. Veselie. (Jonathan Swift)
Cel care ia aproapelui hrana trebuitoare este ca şi cel care omoară pe aproapele său, şi cel care opreşte
simbria slugii, ca acel care varsă sânge. (Ecclesiasticul 34.24)
Cel ce dă hrană la tot trupul, că în veac este mila Lui. (Psalmi 135.25)
Conversaţia este hrană pentru suflet. (Proverb mexican)
Dar pe poporul Tău l-ai hrănit cu hrană îngerească şi i-ai trimis din cer pâine gata, fără de osteneală, şi care avea toată dulceaţa şi plăcea tuturor. Şi pâinea aceasta arăta către fii bunătatea Ta faţă de ei, iar
pentru cel care o mânca avea gustul mâncării pe care o poftea. (Cartea înţelepciunii lui
Solomon 16.20, 21)
De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi
îmbrăca; au nu este sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea? Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitniţe, şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. Oare
nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele? (Matei 6.25, 26)
De la muntele Hor au apucat pe calea Mării Roşii, ca să ocolească pământul lui Edom, dar pe drum poporul
a început să-şi piardă răbdarea. Şi grăia poporul împotriva lui Dumnezeu şi împotriva lui Moise, zicând:
"La ce ne-ai scos din pământul Egiptului, ca să ne omori în pustiu, că aici nu este nici pâine, nici apă şi sufletul nostru s-a scârbit de această hrană sărăcăcioasă". Atunci a trimis Domnul asupra poporului şerpi
veninoşi, care muşcau poporul, şi a murit mulţime de popor din fiii lui Israel. (Numerii 21.4-6)
Du-te, leneşule, la furnică şi vezi munca ei şi prinde minte! Ea, care nu are nici mai-mare peste ea, nici îndrumător, nici sfătuitor, îşi pregăteşte de cu vară hrana ei şi îşi strânge la seceriş mâncare. Sau mergi
la albină şi vezi cât e de harnică şi ce lucrare iscusită săvârşeşte. Munca ei o folosesc spre sănătate şi
regii şi oamenii de rând. Ea e iubită şi lăudată de toţi, deşi e slabă în putere, dar e minunată cu
iscusinţa. (Solomon 6.6-8)
El este acela despre care a zis proorocul Isaia: "Glasul celui ce strigă în pustie: Pregătiţi calea Domnului,drepte faceţi cărările Lui". Iar Ioan avea îmbrăcămintea lui din păr de cămilă, şi cingătoare de piele împrejurul
mijlocului, iar hrana era lăcuste şi miere sălbatică. Atunci a ieşit la el Ierusalimul şi toată Iudeea şi toată
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împrejurimea Iordanului. (Matei 3.3-5)
Experienţa este hrană pentru creier. (Bill Watterson)
Fiule, să nu laşi pe cel sărac lipsit de hrană şi ochii celor nevoiaşi nu-i face să aştepte. (Ecclesiasticul 4.1)
Instruirea minţii este la fel de necesară ca hrana pentru corp. (Cicero)
Marea aceasta este mare şi largă; acolo se găsesc târâtoare, cărora nu este număr, vietăţi mici şi mari. Acolo
corăbiile umblă; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea. Toate către Tine
aşteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. (Psalmi 103.26-28)
Nimeni să nu se ruşineze de cruce, simbolul sfânt al mântuirii noastre, capul bunătăţilor pentru care trăim şi
pentru care suntem. Ca pe o cunună, aşa să purtăm crucea lui Hristos. Prin cruce se săvărşesc toate cele
ale noastre. Dacă trebuie să te naşti din nou, crucea este alături. Dacă trebuie să te hrăneşti cu hrana cea
tainică, dacă trebuie să te hirotoneşti, dacă trebuie să faci orice, pretutindeni este alături de noi crucea,
semnul biruinţei. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Orice plantăm în subconştientul nostru şi hrănim prin repetiţie şi emoţii va deveni într-o zi realitate.(Earl
Nightingale)
Pâine cu sare e gata mâncare. (Anton Pann)
Rar se întâlneşte un om căruia îi place mâncarea de regim. Şi mai rar se întâlneşte omul care ştie să spună
sau să audă un adevăr neplăcut. (Proverb sanscrit)
Postiţi post sfânt, strângeţi obşte de prăznuire, adunaţi pe bătrâni, pe toţi locuitorii ţării în templul Dumnezeului vostru şi strigaţi către Domnul rugându-L: "O, ce zi! Căci aproape este ziua Domnului şi vine ca o pustiire de la Cel Atotputernic. Oare nu ni s-a luat hrana de sub ochii noştri, bucuria şi veselia din templul
Dumnezeului nostru? … (Ioil 1.14-20)
Postul trupului este hrana sufletului. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Rugăciunea - hrana sufletului, văzduhul şi lumina lui. 7.13
Rugăciunea este pentru suflet, ceea ce este hrana pentru trup. 4.3
Să nu aveţi nici aur, nici arginţi, nici bani în cingătorile voastre; nici traistă pe drum, nici două haine, nici încălţăminte, nici toiag; că vrednic este lucrătorul de hrana sa. (Matei 10.9, 10)
Să strângă aceia toată pâinea de prisos în aceşti ani buni ce vin şi s-o adune în cetăţile pâinii, sub mâna lui
Faraon, şi să o păstreze spre hrană; hrana aceasta va fi de rezervă în ţară pentru cei şapte ani de foamete,
care vor urma în ţara Egiptului, ca să nu piară ţara de foame". Aceasta a plăcut lui Faraon şi tuturor dregătorilor lui. Şi a zis Faraon către toţi dregătorii săi: "Am mai putea găsi, oare, un om, ca el, în care să fie duhul lui Dumnezeu?" Apoi a zis Faraon către Iosif: "De vreme ce Dumnezeu ţi-a descoperit toate acestea,
nu se află om mai înţelept şi mai priceput decât tine. Să fii dar tu peste casa mea. De cuvântul tău se va povăţui tot poporul meu şi numai prin tronul meu voi fi mai mare decât tine!" (Facerea 41.35-40)
Simplitatea este în sine o complexitate – şi trebuie să te hrăneşti cu esenţa, ca să poţi să îi înţelegi valoarea.
(Constantin Brâncuşi)
Sminteală, urâciune şi ruşine este când femeia hrăneşte pe bărbatul său. (Ecclesiasticul 25.24)
Te-a smerit, te-a pedepsit cu foamea şi te-a hrănit cu mana pe care nu o cunoşteai şi pe care nu o cunoşteau nici părinţii tăi, ca să-ţi arate că nu numai cu pâine trăieşte omul, ci că omul trăieşte şi cu tot
Cuvântul ce iese din gura Domnului. (Deutoronomul 8.3)
Toate către Tine aşteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor, vor aduna, deschizând Tu
mâna Ta, toate se vor umple de bunătăţi; dar întorcându-ţi Tu faţa Ta, se vor tulbura; lua-vei duhul lor
şi se vor sfârşi şi în ţărână se vor întoarce. (Psalmi 103.28-30)
Viaţa este mai mult decât hrana şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea. (Luca 12.23)
Iadul 4.7, 4.8, 4.15
Iadul este adevărul înţeles prea târziu. (H. G. Adams)
Iadul este locul unde nu iubeşti şi nu poţi iubi. (Sfinţii Părinţi)
Iadul este neputinţa de a iubi. (Sfinţii Părinţi)
Iadul spiritual 6.15
Iadul şi adâncul sunt cunoscute Domnului, cu atât mai vârtos inimile fiilor oamenilor. (Solomon 15.11)
Iadul/ Am stat lângă multe persoane care şi-au dat sfârşitul, am stat lângă mulţi muribunzi, i-am vegheat până la capăt.
Toţi, invariabil toţi, cereau o clipă în plus de viaţă, ca să-şi rezolve criza, problema lăuntrică. (Un duhovnic
în vârstă, pomenit de părintele Arsenie Papacioc. Din păcate nu-i ştim numele.) Este cutremurător! Şi spunea: Care este clipa? Este clipa pe care tu acum o pierzi, care a trecut pe lângă tine. Cum a definit
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Dostoievski infernul?: “Prea târziu, când nu mai poţi face nimic.” (Părintele Vasile Gavrilă)
Calea păcătoşilor este netezită cu pietre, la sfârşitul ei este groapa iadului. (Ecclesiasticul 21.11)
Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul, puţin de nu s-ar fi sălăşluit în iad sufletul meu. (Psalmi 93.16)
Că mare este mila Ta spre mine şi ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. (Psalmi 85.12)
Cei care îşi aduc aminte de iad, nu vor ajunge acolo. Cei care nu-şi aduc aminte nu, vor scăpa de el.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Dacă nu deznădăjduim şi asumăm tot ceea ce ni se întâmplă în credinţă, iadul deznădejdii se transformă în
rai de nădejde. (Părintele Alexandru Barna, tâlcuind învăţătura Cuviosului Siluan Athonitul:
“Ţine-ţi mintea ta în iad şi nu deznădăjdui.”)
Dar Dumnezeu va izbăvi sufletul meu din mâna iadului, când mă va apuca. (Psalmi 48.16)
Durerile iadului m-au înconjurat; întâmpinatu-m-au laţurile morţii. (Psalmi 17.6)
El s-a rostogolit până în fundul iadului şi împreună cu mine se va cufunda în ţărână". (Iov 17.16)
Fără toleranţă, lumea noastră se transformă într-un iad. (Friedrich Durrenmatt)
Frica de iad este semnul înţelegerii adevăratei vieţi. 7.12
Infernul este când rugăciunea este de neconceput. (Emil Cioran)
Intrarea în iad este pe gratis, dar intrarea în rai se face cu multă osteneală. (autor necunoscut)
În iad s-a pogorât mărirea ta în cântecul harfelor tale. Sub tine se vor aşterne viermii şi viermii vor fi acoperământul tău. (Isaia 14.11)
Înţeleptul merge pe cărarea vieţii ce duce în sus, ca să ocolească drumul iadului care merge în jos.
(Solomon 15.24)
Lacrimile sunt în stare să stingă şi focul iadului. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Lanţurile iadului mă încătuşaseră şi eram prins în lanţurile morţii. (II Regi 22.6)
Luaţi unui creştin frica de iad şi îi luaţi credinţa. (Denis Diderot)
Nu-ţi abate privirea spre exemplul celor mulţi, care merg pe calea lată, căci în iad va fi locul celor mulţi.
(Mitropolitul Filaret)
Pe scara mândriei putem urca atât de sus, încât ne trezim direct în iad. (Sfinţii Părinţi)
Pedeapsa care face ca iadul să fie iad este durerea că sufletul L-a pierdut pe Dumnezeu. (Sfântul Alfons
de Liguori)
Prefer să fiu în iad cu Dumnezeu decât în rai fără Dumnezeu. (Sfinţii Părinţi)
Raiul este bucuria comuniunii de iubire a oamenilor cu Dumnezeu şi cu semenii lor, iar iadul este suferinţa
neîmplinirii sau durerea vidului spiritual din sufletul omului, pentru că nu a răspuns iubirii milostive
a lui Dumnezeu cât timp a trăit pe pământ. (Patriarhul Daniel)
Raiul sau iadul încep din lumea aceasta în inima omului, potrivit relaţiei omului cu Dumnezeu, izvorul vieţii
veşnice, relaţii de credinţă şi iubire sau relaţii de necrediţă şi respingere a lui Dumnezeu. (Dostoievski)
Răutatea e o stare de iad. (Părintele Teofil Pârâian)
Smerenia este iadul diavolilor. (Klaus Kenneth)
Suferinţele din iad nu au autor pe Dumnezeu, ci pe noi înşine. (Sfântul Vasile cel Mare)
Sufletul mort este scos din împărăţia cerurilor şi îngropat în întunericul iadului. 6.1
Şi Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui.
(Matei 16.18)
Şi tu, Capernaume: N-ai fost înălţat până la cer? Până la iad te vei coborî. Căci de s-ar fi făcut în Sodoma
minunile ce s-au făcut în tine, ar fi rămas până astăzi. Dar zic vouă că pământului Sodomei îi va fi mai
uşor în ziua judecăţii decât ţie. (Matei 11.23, 24)
Ţine-ţi mintea ta în iad şi nu deznădăjdui. 6.15, 12.1
Zis-a Avva Xantie: Tâlharul pe cruce era şi cu un cuvânt s-a îndreptat, iar Iuda apostol împreună era numărat
şi într-o noapte a pierdut toată osteneala, coborându-se din cer în iad. Drept aceea, nimeni făcând bine să nu se fălească, fiindcă toţi cei ce au nădăjduit în sineşi au căzut.
Iarba/ Apoi a zis Dumnezeu: "Iată, vă dau toată iarba ce face sămânţă de pe toată faţa pământului şi tot pomul ce
are rod cu sămânţă în el. Acestea vor fi hrana voastră. Iar tuturor fiarelor pământului şi tuturor păsărilor
cerului şi tuturor vietăţilor ce se mişcă pe pământ, care au în ele suflare de viată, le dau toată iarba verde
spre hrană. Şi a fost aşa. Şi a privit Dumnezeu toate câte a făcut şi iată erau bune foarte. Şi a fost seară
şi a fost dimineaţă: ziua a şasea. (Facerea 1.29-31)
Că o mie de ani înaintea ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri, care a trecut şi ca straja nopţii. Nimicnicie vor fi anii
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lor; dimineaţa ca iarba va trece. Dimineaţa va înflori şi va trece, seara va cădea, se va întări şi se va usca.
(Psalmi 89.4-6)
Căci a răsărit soarele arzător şi a uscat iarba şi floarea ei a căzut şi frumuseţea feţei ei a pierit; tot aşa se va
veşteji şi bogatul în alergăturile sale. (Iacob 1.11)
Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu
mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor? (Matei 6.30)
În orice zi Te voi chema, degrabă auzi-mă! Că s-au stins ca fumul zilele mele şi oasele mele ca uscăciunea s-au
făcut. Rănită este inima mea şi s-a uscat ca iarba; că am uitat să-mi mănânc pâinea mea. De glasul suspinului meu, osul meu s-a lipit de carnea mea. (Psalmi 101.3-6)
Nu râvni la cei ce viclenesc, nici nu urma pe cei ce fac fărădelegea. Căci ca iarba curând se vor usca şi ca
verdeaţa ierbii degrab se vor trece. (Psalmi 36.1, 2)
Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului; aşa va înflori. Că vânt a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se va
mai cunoaşte încă locul său. (Psalmi 102.15, 16)
Până când omul nu va duplica un fir de iarbă, natura poate râde în hohote la aşa numita lui cunoştinţă
ştiinţifică. (Thomas Alva Edison)
Pentru că tot trupul este ca iarba şi toată slava lui ca floarea ierbii: uscatu-s-a iarba şi floarea a căzut, iar
cuvântul Domnului rămâne în veac. Şi acesta este cuvântul, care vi s-a binevestit. (I Petru 1.24, 25)
Şi a binecuvântat Dumnezeu pe Noe şi pe fiii lui şi le-a zis: "Naşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l stăpâniţi! Groază şi frică de voi să aibă toate fiarele pământului; toate păsările cerului, tot ce se mişcă pe pământ şi toţi peştii mării; căci toate acestea vi le-am dat la îndemână. Tot ce se mişcă şi ce trăieşte să vă fie
de mâncare; toate vi le-am dat, ca şi iarba verde. Numai carne cu sângele ei, în care e viaţa ei,
să nu mâncaţi. (Facerea 9.1-4)
Zilele mele ca umbra s-au plecat şi eu ca iarba m-am uscat. (Psalmi 101.12)
Icoana 9.16
Icoana, canal haric. (Părintele Dumitru Megheşan)
Icoana, prin reprezentanţii ei, sfinţeşte pe cei care se închină la ea. 9.16
Icoana/ Cel ce se închină la icoană, se închină la ipostasul celui zugrăvit în ea. (Sfântul Teodor Studitul)
Cuvioasa Maria Egipteanca este o icoană sau o pildă a pocăinţei şi a înnoirii duhovniceşti a omului,
prin rugăciune, smerenie şi prin post. (Patriarhul Daniel)
Familia este icoana Bisericii. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Înjurăturile sunt ca procesiunile cu icoane, care se întorc totdeauna la biserica de unde au pornit.
(Arthur Schopenhauer)
Nu am văzut vreodată o imagine mai frumoasă decât aceea a unui bătrânel de la ţară, care se închină la
icoana Maicii Domnului. (Petre Ţuţea)
Zis-a Avva Isidor: Viaţa fără cuvânt mai mult foloseşte decât cuvântul fără viaţă. Căci viaţa chiar şi în
tăcere foloseşte. Cuvântul chiar şi strigând supără. Dar dacă şi cuvântul şi
viaţa se vor întâlni, fac o icoană a toată înţelepciunea.
Ideile înseamnă putere. (Paulo Coelho)
Ideile mari pornesc totdeauna din suflete mari. (Vasile Conta)
Ideile sunt rădăcinile creaţiei. (Ernest Dimnet)
Ideile sunt un vânat rar în pădurea cuvintelor. (Victor Hugo)
Ideile/ Cel mai bun mod de a crea o idee de calitate înaltă este să creezi o mare cantitate de idei. (Joey Reiman)
Faptele de azi nu sunt decât ideile de ieri. (Vladimir Ghika)
Lucrul cel mai important nu este numărul de idei adunate în mintea ta, ci legile care le uneşte.
(Titu Maiorescu)
Nevoia este îndemn către idee, şi ideea, îndemn către acţiune. (John Ernst Steinbeck)
O minte religioasă este o minte echilibrată, sănătoasă, activă; ea înfruntă fapte, nu idei. (Krishnamurti,
filosof indian)
Oamenii nu suportă ideea sfârşitului lor şi de aceea încearcă să se amăgească cu iluziii deşarte. (John
Galsworthy)
Un om de ştiinţă bun este o persoană cu ideii originale. Un inginer bun este o persoană care face un proiect
care funcţionează cu cât mai puţine idei originale posibil. (Freeman Dyson)
Ieri/ Azi este elevul lui ieri. (Thomas Fuller)
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Că o mie de ani înaintea ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri, care a trecut şi ca straja nopţii. Nimicnicie vor fi anii
lor; dimineaţa ca iarba va trece. Dimineaţa va înflori şi va trece, seara va cădea, se va întări şi se va usca.
(Psalmi 89.4-6)
Faptele de azi nu sunt decât ideile de ieri. (Vladimir Ghika)
Iar David a răspuns preotului şi i-a zis: "Femei n-am avut cu noi nici ieri, nici alaltăieri, de când am plecat, şi
vasele (trupurile) oamenilor sunt curate; deşi călătoria nu este după orânduială religioasă, pâinea va rămâne curată în vasele (trupurile) lor". Şi i-a dat preotul pâinea sfinţită, căci nu avea altă pâine, afară de pâinile punerii înainte, care fuseseră luate de la faţa Domnului, ca să se pună în locul lor pâini proaspete.
(I Regi 21.5, 6)
Iisus i-a zis: Mergi, copilul tău trăieşte. Şi omul a crezut cuvântului pe care i l-a spus Iisus şi a plecat. Iar pe
când cobora, slugile lui, l-au întâmpinat spunându-i că fiul lui trăieşte. Şi cerea, deci, să afle de la ele ceasul în care i-a fost mai bine. Deci i-au spus că ieri, în ceasul al şaptelea, l-au lăsat frigurile. (Ioan 4.50-52)
Nu cumva vrei să mă omori, cum ai omorât ieri pe egiptean? La acest cuvânt, Moise a fugit şi a trăit ca străin
în ţara Madian, unde a născut doi fii. Şi după ce s-au împlinit patruzeci de ani, îngerul Domnului i s-a arătat în pustiul Muntelui Sinai, în flacăra focului unui rug. Iar Moise, văzând, s-a minunat de vedenie, dar
când s-a apropiat ca să ia seama mai bine, a fost glasul Domnului către el: "Eu sunt Dumnezeul părinţilor
tăi, Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov". Şi Moise, tremurând, nu îndrăznea să privească; iar Domnul i-a zis: "Dezleagă încălţămintea picioarelor tale, căci locul pe care stai este
pământ sfânt. Privind, am văzut asuprirea poporului Meu în Egipt şi suspinul lor l-am auzit şi M-am pogorât ca să-i scot. Şi acum vino, să te trimit în Egipt". (Faptele Apostolilor 7.28-34)
Să nu te jenezi niciodată să recunoşti că ai greşit. Asta înseamnă că ai evoluat şi azi eşti mai înţelept decât ieri.
(Jonathan Swift)
Iertarea 5.13, 10.4, 11.1
Iisus Hristos 12.11
Iisus Hristos a murit şi a înviat pentru noi. 10.20
Iisus Hristos a plătit cu moartea pentru Adam, ca să-l izbăvească. 11.14
Iisus Hristos este ascuns în poruncile Sale. (Sfântul Marcu Ascetul)
Iisus Hristos este numit cu două nume: cu numele Iisus, pentru că mântuieşte, şi cu numele Hristos, pentru că este
mare Preot. (Sfântul Chiril al Alezandriei)
Iisus Hristos se ruga des, lăsându-ne pildă ca să păşim pe urmele Lui. 9.3
Iisus Hristos, lumina lumii. 1.2
Iisus Hristos, măsura tuturor gândurilor. 4.14
Iisus Hristos/ „A arătat cu certitudine că Evanghelia lui Hristos este actuală şi vie“. Fragment din predica părintelui
Boris Bobrinskoi la înmormântarea lui Olivier Clément (Ziarul Lumina din 23.12.2014)
A zis acestea, şi după aceea le-a spus: Lazăr, prietenul nostru, a adormit; Mă duc să-l trezesc. Deci Iau zis ucenicii: Doamne, dacă a adormit, se va face bine. Iar Iisus vorbise despre moartea lui, iar
ei credeau că vorbeşte despre somn ca odihnă. Deci atunci Iisus le-a spus lor pe faţă: Lazăr a
murit. Şi Mă bucur pentru voi, ca să credeţi că n-am fost acolo. Dar să mergem la el.
(Ioan 11.11-15)
A zis deci iarăşi Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă: Eu sunt uşa oilor. Toţi câţi au venit mai înainte de
Mine sunt furi şi tâlhari, dar oile nu i-au ascultat. Eu sunt uşa: de va intra cineva prin Mine,
se va mântui; şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla. (Ioan 10.7-9)
A-L păstra pe Hristos în inimă este chiar viaţa. 7.7
Aceasta este viaţa cea veşnică, să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat. 12.8
Acela (Ioan) era făclia care arde şi luminează, şi voi aţi voit să vă veseliţi o clipă în lumina lui. Iar Eu am
mărturie mai mare decât a lui Ioan; căci lucrurile pe care Mi le-a dat Tatăl ca să le săvârşesc, lucrurile acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis. (Ioan 5.35, 36)
Acest neam de demon nu iese decât numai cu rugăciune şi cu post. 2.10
Acum este judecata acestei lumi; acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Iar Eu, când Mă
voi înălţa de pe pământ, îi voi trage pe toţi la Mine. (Ioan 12.31, 32)
Adam a greşit şi a murit, Hristos n-a greşit şi totuşi a murit. 11.14
Adevărata cinstire pe care o acordăm Fiului lui Dumnezeu, ca şi cea pe care o aducem lui Dumnezeu,
ca părinte, constă mai ales într-o viaţă cinstită. (Origen)
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Adevărata libertate se regăseşte în Hristos, iar liber este cel care nu s-a supus păcatului. (Sfinţii Părinţi)
Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţă veşnică, şi s-a mutat din moarte la viaţă. 5.17
Am venit când M-ai chemat cu adevărat. 4.9
Astăzi sufăr eu pentru mine, dar mâine va suferi Hristos pentru mine. (Sfânta Felicitas, în preziua
execuţiei)
Atunci Iisus le-a zis: Voi toţi vă veţi sminti întru Mine în noaptea aceasta căci scris este:
"Bate-voi păstorul şi se vor risipi oile turmei". (Matei 26.31)
Auzind Iisus i-a zis: Încă una îţi lipseşte: Vinde toate câte ai şi le împarte săracilor şi vei avea comoară
în ceruri; şi vino de urmează Mie. Iar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat.
(Luca 18.22, 23)
Biserica, trupul lui Hristos. 5.12
Bucuraţi-vă pururea. Rugaţi-vă neîncetat. Daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta este voia lui
Dumnezeu, întru Hristos Iisus, pentru voi. (I Tesaloniceni 5.16-18)
Bucură-te foarte, fiica Sionului, veseleşte-te, fiica Ierusalimului, căci iată Împăratul tău vine la tine drept
şi biruitor; smerit şi călare pe asin, pe mânzul asinei. (Zaharia 9.9)
Bucurie se face în cer pentru un păcătos care se căieşte. 11.1
Calea lui Hristos este Crucea de fiecare zi. Nimeni nu s-a urcat vreodată la cer prin comoditate.
(Sfântul Isaac Sirul)
Că pe aceasta Dumnezeu a împlinit-o cu noi, copiii lor, înviindu-L pe Iisus, precum este scris şi în Psalmul al doilea: "Fiul Meu eşti Tu; Eu astăzi Te-am născut". (Faptele Apostolilor 13.33)
Că şi Hristos n-a căutat plăcerea Sa, ci, precum este scris: "Ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine, au
căzut asupra Mea". (Romani 15.3)
Căci căruia dintre îngeri i-a zis Dumnezeu vreodată: "Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut";
şi iarăşi: "Eu Îi voi fi Lui Tată şi El Îmi va fi Mie Fiu"? (Evrei 1.5)
Căci şi când ne aflam la voi, v-am dat porunca aceasta: dacă cineva nu vrea să lucreze, acela nici să
nu mănânce. Pentru că auzim că unii de la voi umblă fără rânduială, nelucrând nimic, ci iscodind.
Dar unora ca aceştia le poruncim şi-i rugăm, în Domnul Iisus Hristos, ca să muncească în linişte
şi să-şi mănânce pâinea lor. (I Timotei 3.10-12)
Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Sfântul Duh, şi Aceşti trei Una sunt. Şi trei sunt
care mărturisesc pe pământ:Duhul şi apa şi sângele, şi aceşti trei mărturisesc la fel. (I Ioan 5.7, 8)
Căutarea lui Hristos 1.3
Când dăm celor săraci, să avem o astfel de stare sufletească, ca şi când I-am da lui Hristos.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Când Mântuitorul porunceşte iubirea de vrăjmaşi, El n-o face ca să te îngenuncheze în faţa celui rău,
ci ca să te elibereze de răul din tine şi în felul acesta să-l limiteze. (Părintele Arsenie Boca)
Când soarele s-a întunecat; iar catapeteasma templului s-a sfâşiat pe la mijloc. Şi Iisus, strigând cu glas
tare, a zis: Părinte, în mâinile Tale încredinţez duhul Meu. Şi acestea zicând, Şi-a dat duhul. Iar
sutaşul, văzând cele ce s-au făcut, a slăvit pe Dumnezeu, zicând: Cu adevărat, Omul Acesta
drept a fost. (Luca 23.45-47)
Când vă urmăresc pe voi în cetatea aceasta, fugiţi în cealaltă; adevărat grăiesc vouă: nu veţi sfârşi cetăţile lui Israel, până ce va veni Fiul Omului. (Matei 10.23)
Câţiva au auzit cuvintele lui Hristos, dar foarte puţini au auzit tăcerea Lui. 9.12
Ceea ce n-a împlinit Adam, săvârşeşte Iisus Hristos pentru toti. 10.4
Ceea ce primeşte săracul, primeşte Hristos. 6.11
Cei smeriţi sunt mai puternici decât cei puternici, căci poartă jugul lui Hristos. (Evagrie Ponticul)
Cel blând pentru Dumnezeu este mai înţelept decât înţelepţii şi cel smerit cu inima e mai puternic decât
cei puternici pentru că poartă jugul lui Hristos. (Sfântul Marcu Ascetul)
Cel care a împlinit o poruncă, să aştepte ispita pentru ea. Căci dragostea faţă de Hristos se probează
prin cele potrivnice. (Sfântul Marcu Ascetul)
Celui ce biruieşte îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu, precum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl
Meu pe scaunul Lui. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor. (Apocalipsa 3.21, 22)
Cercetaţi Scripturile, că ele vorbesc despre Mine! 11.18
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Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu
ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. (Matei 24.35, 36)
Ci în acele zile, după necazul acela, soarele se va întuneca şi luna nu-şi va mai da lumina ei. Şi stelele
vor cădea din cer şi puterile care sunt în ceruri se vor clătina. Atunci vor vedea pe Fiul
Omului venind pe nori, cu putere multă şi cu slavă. (Marcu 13.24-26)
Cine din voi este fără de păcat, să arunce primul cu piatra. 11.7
Cine doreşte Biserica, pe Hristos Îl doreşte. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Cine este Histos pentru mine? 10.19
Cine nu primeşte pe Hristos în inima sa încă din viaţa aceasta, nu va avea parte de El nici în veşnicie.6.1
Cine vrea să-I împărtăşească slava lui Hristos, trebuie să-I împărtăşească şi viaţa.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Cine-L cunoaşte pe Hristos, cunoaşte rostul tuturor lucrurilor. (Blaise Pascal)
Coborârea Fiului lui Dumnezeu este singurul leac al bolii noastre. Prin iconomie, singurul doctor înţelept al sufletelor noastre, primind în Sine pătimirile noastre, a vindecat boala tuturor.
(Leonţiu de Bizanţ, unul dintre marii scriitori bisericeşti)
Comunismul a lucrat cu înverşunarea drăcească şi violentă să izgonească pe Hristos din viaţa noastră şi
să crească atei liberi-cugetători şi indiferenţi. Şi au rămas încă urme, răni încă nevindecate de
credinţa noastră. (Părintele Constantin Voicescu)
Copiii mei, acestea vi le scriu, ca să nu păcătuiţi, şi dacă va păcătui cineva, avem mijlocitor către Tatăl,
pe Iisus Hristos cel drept. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru
păcatele noastre, ci şi pentru ale lumii întregi. Şi întru aceasta ştim că L-am cunoscut, dacă păzim
poruncile Lui. (I Ioan 2.1-3)
Credinţa dă stabilitate şi sens vieţii lăuntrice. Omul credincios stă în preajma valorilor permanente, este
bun şi bogat. Când trece peste el o încercare a vieţii, nu se năruie, ci creşte. Omul credincios
se aseamănă copiilor, râde cu lacrimi pe obraz. Încercările, necazurile, greutăţile prin care
trece omul, în momentul în care Îl află pe Hristos, sunt depăşite. (Ernest Bernea)
Credinţa înseamnă să punem toate poverile noastre în mâinile lui Hristos. (Augustin Păunoiu)
Credinţa neclintită este un turn întărit, iar Hristos se face toate celui care crede. (Sfântul Marcu Ascetul)
Crucea este puterea lui Hristos care, asumată de noi, poate transforma lumea în paradis.
(Părintele Dumintru Stăniloae)
Cu o pâine hrăneşti un om, cu Pâinea Hristos hrăneşti omenirea întreagă! (Părintele Dumitru Păduraru)
Cunosc un om în Hristos, care acum paisprezece ani - fie în trup, nu ştiu; fie în afară de trup, nu ştiu,
Dumnezeu ştie - a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Şi-l ştiu pe un astfel de om – fie
în trup, fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie - Că a fost răpit în rai şi a auzit cuvinte de nespus, pe care nu se cuvine omului să le grăiască. (II Corinteni 12.2-4)
Da, avem mulţi savanţi şi oameni de ştiinţă, dar atât de ignoranţi în realităţile divine; avem o mulţime de
filosofi, dar atât de puţini oameni ai lui Dumnezeu, pentru care Hristos este totul şi care pot să
arate semenilor drumul drept spre mântuire. (Sadhu Sundar Singh, un vestit hindus convertit
la creştinism în secolul trecut)
Dacă dorim să facem ceva pentru sufletul nostru, trebuie să primim jugul Mântuitorului. (Părintele
Dumitru Păduraru)
Dacă Iisus nu este Dumnezeu, atunci eu nu mă pot îndumnezei. (Sfântul Atanasie cel Mare)
Dacă în lume este mai întâi viaţa şi apoi moartea, în Biserica lui Hristos este întâi moartea şi apoi viaţa.
(Fericitul Augustin)
Dacă orice credinţă mântuieşte, atunci jertfa lui Hristos este fără rost. Dacă orice interpretare a Bibliei
este corectă, atunci toată istoria Bisericii este o absurditate. (Părintele Constantin Necula)
Dacă te-ai lepădat de tine şi te-ai dedicat lui Iisus, El te-a schimbat în izvor de apă vie. Numai aşa
poate sufletul să ajungă la sine însuşi, la el, cel adevărat, lepădându-se de sine şi
strămutându-se în Dumnezeu. (Părintele Arsenie Boca, 9.7)
Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-si ia crucea în fiecare zi şi să-Mi
urmeze Mie. (Luca 9.23)
Dacă vrei să biruieşti mânia, câştigându-ţi blândeţea şi îndelunga răbdare, adu-ţi aminte de Domnul
Iisus Hristos. (Sfântul Efrem Sirul)
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Dar ca să ştiţi că putere are Fiul Omului pe pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogului: Scoală-te, ia-ţi
patul şi mergi la casa ta. Şi, sculându-se, s-a dus la casa sa. (Matei 9.6, 7)
Dar El a luat asupră-Şi durerile noastre şi cu suferinţele noastre S-a împovărat. Şi noi Îl socoteam pedepsit, bătut şi chinuit de Dumnezeu, dar El fusese străpuns pentru păcatele noastre şi zdrobit pentru
fărădelegile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră şi prin rănile Lui noi toţi ne-am vindecat. Toţi umblam rătăciţi ca nişte oi, fiecare pe calea noastră, şi Domnul a făcut să cadă asupra Lui fărădelegile noastre ale tuturor. Chinuit a fost, dar S-a supus şi nu şi-a deschis gura Sa; ca un miel spre
junghiere s-a adus şi ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, aşa nu Şi-a deschis gura Sa. Întru
smerenia Lui judecata Lui s-a ridicat şi neamul Lui cine îl va spune? Că s-a luat de pe pământ viaţa
Lui! Pentru fărădelegile poporului Meu a fost adus spre moarte. Mormântul Lui a fost pus lângă cei
fără de lege şi cu cei făcători de rele, după moartea Lui, cu toate că nu săvârşise nici o nedreptate şi
nici înşelăciune nu fusese în gura Lui. Dar a fost voia Domnului să-L zdrobească prin suferinţă. Şi
fiindcă Şi-a dat viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea pe urmaşii Săi, îşi va lungi viaţa şi lucrul Domnului în mâna Lui va propăşi. Scăpat de chinurile sufletului Său, va vedea rodul ostenelilor Sale şi de
mulţumire Se va sătura. Prin suferinţele Lui, Dreptul, Sluga Mea, va îndrepta pe mulţi, şi fărădelegile
lor le va lua asupra Sa. (Isaia 53.4-11)
Dar Iisus a zis: Vezi aceste mari clădiri? Nu va rămâne piatră peste piatră să nu se risipească.
(Marcu 13.2)
Dar mă tem ca nu cumva, precum şarpele a amăgit pe Eva în viclenia lui, tot aşa să se abată şi gândurile voastre de la curăţia şi nevinovăţia cea în Hristos. (II Corinteni 11.3)
Dar una fac: uitând cele ce sunt în urma mea, şi tinzând către cele dinainte, alerg la ţintă, la răsplata chemării de sus, a lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus. (Filipeni 3.14)
De 86 de ani Îl slujesc pe Hristos şi nu mi-a făcut niciodată niciun rău. Cum aş putea blestema pe Binefăcătorul şi Mântuitorul meu? (Sfântul Sfinţit Mucenic Policarp al Smirnei, ucenicul Sfântului Ioan
Evanghelistul, înainte de a fi ars de viu. A scris 5 epistole, dar patru dintre ele s-au pierdut)
De aceea ne şi străduim ca, fie că petrecem în trup, fie că plecăm din el, să fim bineplăcuţi Lui. Pentru
că noi toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, ca să ia fiecare
după cele ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău. (II Corinteni 5.9, 10)
De cel ce se leapădă de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda şi Eu înaintea Tatălui Meu, Care
este în ceruri. 12.7
De Dumnezeul meu nu mă voi lepăda, al lui Hristos am fost, sunt şi voi fi, şi idolilor nu voi jertfi, nici nu
le voi pleca genunchiul meu. (Sfântul Mucenic Mina, înainte de a fi decapitat)
De eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini. Iar El, răspunzând, a zis: Scris este:
"Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu". (Matei 4.3, 4)
De ai primit a fi creştin, sârguieşte-te să te faci asemenea cu Dumnezeu, îmbracă-te în Hristos.
(Sfântul Vasile cel Mare)
De-ar fi să-mi zdrobeşti toate oasele, nu voi înceta să mărturisesc că numai credinta în Hristos duce pe
oameni la mântuire. (Sfântul Sfinţit Mucenic Teodot, episcopul Chiriniei)
Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar
ei, plecând, au propovăduit pretutindeni şi Domnul lucra cu ei şi întărea cuvântul, prin semnele
care urmau. Amin. (Luca 16.19, 20)
Deci Iisus, când a văzut-o plângând şi pe iudeii care veniseră cu ea plângând şi ei, a suspinat cu
duhul şi S-a tulburat întru Sine. Şi a zis: Unde l-aţi pus? Zis-au Lui: Doamne, vino şi vezi.
Şi a lăcrimat Iisus. Deci ziceau iudeii: Iată cât de mult îl iubea. (Ioan 11.33-36)
Deşi sunt simplu şi smerit, pentru credinţa şi mărturisirea lui Hristos sunt mai presus şi mai puternic decât împăraţii lumii. (Sfântul Sfinţit Mucenic Teodot, episcopul Ancirei. A fost chinuit cumplit şi
decapitat, în timpul împăratului Diocleţian)
Doamne, dă-mi puterea să primesc cu suflet liniştit tot ce-mi aduce ziua care începe. Dă-mi puterea să
mă las cu totul în voia Ta cea sfântă şi în fiecare clipă stai în preajma mea şi mă întăreşte. Orice veste va aduce ziua care începe, bună sau rea, învaţă-mă să o primesc cu inima împăcată şi cu credinţa
neclintită ca voia Ta stă deasupra tuturor. Fie ca, în tot ceea ce fac şi în tot ceea ce spun, voia Ta sămi stăpânească cugetul şi simţirea, iar când asupra mea vor veni împrejurări neaşteptate, ajută-mă să
le împlinesc, după voia Ta. Dă-mi puterea să lucrez cu tărie şi înţelepciune, fără să stânjenesc sau să
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amărăsc pe aproapele meu. Ajută-mă, Doamne, să pot duce povara zilei care începe, cu toate câte
le va aduce ea. Struneşte-mi voinţa şi învaţă-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să rabd, să
iubesc şi să iert; iar când mă rog, fie ca Tu Însuţi să fii Cel ce se roagă în inima mea. Amin!
(Rugăciune către Domnul Iisus Hristos, de la Mânăstirea Optina din Ucraina)
Doamne, Iisuse Hristoase, magii Ţi-au adus aur, smirnă şi tămâie. Eu ce pot să-Ţi dau?
- Păcatele tale! (Fericitul Ieronom)
Doamne, Iisuse Hristoase, pentru Tine am lăsat toate şi pe Tine Te-am căutat toată viaţa. Trimite pe
îngerul Tău cel blând să primească sufletul meu. (Sfânta Cuvioasa Parascheva de la Iaşi)
Duhovnicul îi pregăteşte pe fiii săi spirituali pentru întâlnirea cu Domnul Hristos Euharistic, şi-i pregăteşte, determinându-i la o sinceră şi eficientă pocăinţă. (Părintele Andrei Scrima)
Duhovnicul, Hristos nevăzut la mărturia lui sufletească. 11.20
Dumnezeu n-a venit în lume ca să pună capăt suferinţei umane. El n-a venit în lume nici măcar să
explice suferinţa. Dumnezeu a venit în lume să umple suferinţa umană de prezenţa Lui.
(Paul Claudel)
El va fi pentru voi piatră de încercare şi stâncă de poticnire pentru cele două case ale lui Israel, cursă
şi laţ pentru cei ce locuiesc în Ierusalim. (Isaia 8.14)
Este Cel care a murit în contul păcatelor noastre pentru a ne da viaţă veşnică. Acelaşi Om, Hristos,
este Dumnezeu şi suferă mereu. Oricine crede în El va avea viaţă veşnică. Cine se leapădă de
El va fi în veci pedepsit. …. Am ales moartea pentru a trăi veşnic cu sfinţii. (Sfântul Mucenic
Iuliu Veteranul, decapitat la anul 304)
Eu nu pot cinsti pe zeii voştri surzi şi muţi, închipuiţi prin metale, piatră sau marmură şi cinstesc pe
Domnul meu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Care este Adevăratul şi Atotputernicul
Dumnezeu. (Sfântul Mucenic Donat diaconul, torturat şi decapitat, anul 307)
Fără Hristos am fost ca un peşte pe uscat, cu El sunt într-un ocean de dragoste. (Sadhu Sundar Singh)
Fără Histos nu-i posibil a-L cunoaşte pe Dumnezeu. [Sfântul Irineu de Lugdunum (Lyon), ucenicul
Sfântului Sfinţit Mucenic Policarp al Smirnei]
Fără legătura cu Hristos nu există mântuire. 10.19
Faţa Lui s-a făcut albă ca lumina şi hainele străluceau ca zăpada. 12.9
Fericiţi veţi fi când oamenii vă vor urî pe voi şi vă vor izgoni dintre ei, şi vă vor batjocori şi vor lepăda
numele voastre ca rău din pricina Fiului Omului. (Luca 6.22)
Fiule al lui David, miluieşte-mă! 9.10
Fraţilor, Hristos a înviat! Adevărat a înviat! 11.18
Hristos era pomul vieţii. L-am pierdut prin neascultare şi-L primim prin ascultare şi pocăinţă, prin
Sfânta Euharistie. (Sfântul Simeon Noul Teolog)
Hristos este Dumnezeul tuturor. (Sfântul Sfinţit Mucenic Elefterie, episcopul Iliriei, torturat şi condamnat la moarte prin decapitare pentru că L-a propovăduit pe Hristos. Toate acestea s-au întâmplat
în jurul anului 120)
Hristos este prezent în potirul din Sfântul Altar, dar şi în fiecare om sărac, umilit, în fiecare om care suferă şi aşteaptă de la noi un semn al iubirii frăţeşti milostive. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Hristos nu S-a făcut cunoscut când S-a născut, ci când S-a botezat. (Sfântul Vasile cel Mare)
Hristos, Arhiereul jerfelor noastre, ocrotitorul şi ajutorul slăbiciunii noastre, prin El vedem ca-ntr-o
oglindă, nepătata şi preaînalta Lui Faţă, prin El s-au deschis ochii inimii noastre, prin El nepriceputa şi întunecata noastră minte înfloreşte la lumina Lui, prin El Stăpânul a voit să gustăm
cunoştinţa cea nemuritoare. (Sfântul Clement Romanul)
Hristos, prin naştere, nu a pierdut nimic din ce era, şi pogorându-Se la noi vrea să ne înalţe la El.
(Fericitul Augustin)
Hristos, regele lui Israel, să Se coboare de pe cruce, ca să vedem şi să credem. Şi cei împreună
răstigniţi cu El Îl ocărau. (Marcu 15.32)
Hristos, soarele dreptăţii 4.1
Hristos suferă cu fiecare om care suferă. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Ia seama ca lumina din tine să nu fie întuneric. 2.7, Luca 11.35
Iar după El venea mulţime multă de popor şi de femei, care se băteau în piept şi Îl plângeau.
(Luca 23.27)
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Iar El a zis: Mergeţi în cetate, la cutare şi spuneţi-i: Învăţătorul zice: Timpul Meu este aproape; la tine
vreau să fac Paştile cu ucenicii Mei. (Matei 26.18)
Iar Iisus, privind la el cu dragoste, i-a zis: Un lucru îţi mai lipseşte: Mergi, vinde tot ce ai, dă săracilor
şi vei avea comoară în cer; şi apoi, luând crucea, vino şi urmează Mie. (Marcu 10.21)
Iar Iisus, strigând iarăşi cu glas mare, Şi-a dat duhul. Şi iată, catapeteasma templului s-a sfâşiat în două
de sus până jos, şi pământul s-a cutremurat şi pietrele s-au despicat; mormintele s-au deschis
şi multe trupuri ale sfinţilor adormiţi s-au sculat. (Matei 27.50-52)
Iar în ziua cea din urmă - ziua cea mare a sărbătorii - Iisus a stat între ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de
apă vie vor curge din pântecele lui. (Ioan 7.37, 38)
Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine şi binecuvântând, a frânt şi, dând ucenicilor, a zis: Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu. Şi luând paharul şi mulţumind, le-a dat, zicând: Beţi dintru acesta toţi,
că acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor.
(Matei 26.26-28)
Iar poruncile, ca nişte jaloane, ne ajută să nu rătăcim într-o parte sau într-alta, ci să facem din
sufletele noastre o iesle curată în care să Se nască Domnul Iisus Hristos. (Mitropolitul Andrei)
Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchii lui Iisus, zicând: Ieşi de la mine, Doamne, că sunt
om păcătos. Căci spaima îl cuprinsese pe el şi pe toţi cei ce erau cu el, pentru pescuitul
peştilor pe care îi prinseseră. (Luca 5.8, 9)
Iar sutaşul, văzând cele ce s-au făcut, a slăvit pe Dumnezeu, zicând: Cu adevărat, Omul Acesta drept
a fost. Şi toate mulţimile care veniseră la această privelişte, văzând cele întâmplate,
se întorceau bătându-şi pieptul. (Luca 23.47, 48)
Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu. Şi a căzut cu faţa la pământ la picioarele lui Iisus, mulţumindu-I. Şi acela era samarinean. Şi răspunzând, Iisus a zis:
Au nu zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta, care este de alt neam? Şi i-a zis: Scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a mântuit.
(Luca 17.15-19)
Iar voi să nu vă căsătoriţi după trup, ci după Hristos. (Sfântul Ignatie Teoforul)
Iertarea păcatelor 1.11
Iertaţi, şi veţi fi iertaţi. 4.5
Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să
intre în împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este; şi ce este născut din Duh, duh
este. Nu te mira că ţi-am zis: Trebuie să vă naşteţi de sus. Vântul suflă unde voieşte şi tu auzi glasul lui, dar nu ştii de unde vine, nici încotro se duce. Astfel este cu oricine e născut din Duhul. A
răspuns Nicodim şi i-a zis: Cum pot să fie acestea? Iisus a răspuns şi i-a zis: Tu eşti învăţătorul lui
Israel şi nu cunoşti acestea? (Ioan 3.5-10)
Iisus a tămăduit orbirea ochilor, dar n-a putut tămădui orbia răutăţii. Orbia răutăţii nu are leac, dar are
pedeapsă. (Părintele Arsenie Boca)
Iisus a văzut pe Natanael venind către El şi a zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleşug. Natanael I-a zis: De unde mă cunoşti? A răspuns Iisus şi i-a zis: Mai înainte de a te chema
Filip, te-am văzut când erai sub smochin. Răspunsu-I-a Natanael: Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu,
Tu eşti regele lui Israel. Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de acum
veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul
Omului. (Ioan 1.47-51)
Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.
(Ioan 14.6)
Iisus le-a zis: De ce vă este frică, puţin credincioşilor? S-a sculat atunci, a certat vânturile şi marea şi
s-a făcut linişte deplină. Iar oamenii s-au mirat, zicând: Cine este Acesta că şi vânturile şi
marea ascultă de El? (Matei 8.26, 27)
Iisus, zicând acestea, S-a tulburat cu duhul şi a mărturisit şi a zis: Adevărat, adevărat zic vouă că
unul dintre voi Mă va vinde. (Ioan 13.21-26)
Istoricul rugăciunii lui Iisus 1.3
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Împărţit-au hainele mele loruşi şi pentru cămaşa mea au aruncat sorţi. (Psalmi 21.20)
În aşa fel că lanţurile mele, pentru Hristos, au ajuns cunoscute în tot pretoriul şi tuturor celorlalţi; şi cei
mai mulţi dintre fraţii întru Domnul, îmbărbătaţi prin lanţurile mele, au mai multă îndrăzneală să
propovăduiască fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. (Filipeni 1.13, 14)
În ceasul acela, a zis Iisus mulţimilor: Ca la un tâlhar aţi ieşit cu săbii şi cu ciomege, ca să Mă prindeţi.
În fiecare zi şedeam în templu şi învăţam şi n-aţi pus mâna pe Mine. Dar toate acestea s-au
făcut ca să se împlinească Scripturile proorocilor. Atunci toţi ucenicii, lăsându-L, au fugit.
(Matei 26.55, 56)
În fiecare om, să-L vezi pe Hristos. (Sfinţii Părinţi)
În fiecare zi şi în fiecare ceas, să avem înaintea ochilor scaunul de judecată al lui Hristos.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
În Hristos putem să cunoaştem această sfântă bucurie. 11.19
În Hristos, şi nu în lege, este desăvârşirea. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
În toate pătimind necaz, dar nefiind striviţi; lipsiţi fiind, dar nu deznădăjduiţi; prigoniţi fiind, dar nu părăsiţi; doborâţi, dar nu nimiciţi; purtând totdeauna în trup omorârea lui Iisus, pentru ca şi viaţa lui
Iisus să se arate în trupul nostru. (II Corinteni 4.8-10)
Întâi ştim că Dumnezeu este începutul, mijlocul şi sfârşitul oricărui bine; iar binele este cu neputinţă să
fie crezut şi săvârşit altfel decât în Hristos Iisus şi Duhul Sfânt. (Sfântul Marcu Ascetul)
Începutul trufiei omului este a părăsi pe Dumnezeu şi a-şi întoarce inima sa de la Cel care l-a făcut.
(Ecclesiasticul 10.11)
Învăţătorule, care poruncă este mai mare în Lege? El i-a răspuns: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău,
cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. Aceasta este marea şi întâia poruncă.
Iar a doua, la fel ca aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. (Matei 22.36-39)
Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică? 9.17
Învierea lui Hristos aduce în inima omului nădejdea mântuirii 11.21
Învierea trupului la a doua venire a lui Hristos. 11.14
Învăţaţi de la smochin pilda: Când mlădiţa lui se face fragedă şi înfrunzeşte, cunoaşteţi că vara este
aproape. Tot aşa şi voi, când veţi vedea împlinindu-se aceste lucruri, să ştiţi că El este aproape,
lângă uşi. (Marcu 13.28, 29)
Îţi faci semnul crucii, să-l faci corect, nu repezit, schilodit, aşa ca să nu se ştie ce înseamnă, ci un
semn al crucii adevărat, lent, mare, de la frunte la piept, de la un umăr la celălalt. Concentrează-te
bine, adună-ţi toate gândurile şi întreaga ta persoană în acest semn. Simţi cum te cuprinde în
întregime? De ce? Este semnul Universului şi este semnul mântuirii. Pe cruce, Domnul nostru
Iisus Hristos i-a mântuit pe oameni. El îl sfinţeşte pe om în întregime până la cea din urmă fibră a
fiinţei sale. De aceea facem semnul crucii înainte de rugăciune, ca să ne ordoneze şi să ne adune,
să ne cuprindă gândurile şi inima şi voinţa în Dumnezeu. După rugăciune, ca să rămână în noi
ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu, ca să ne apere de primejdii. (Romano Guardini, 8.7)
Lepădarea de sine este cuvânt unic. Până la Hristos nu l-a rostit nimeni. (Sfinţii Părinţi)
Mare este mângâierea de a suferi pentru Hristos. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Mântuitorul a ales crucea pentru că astfel se moare cu mâinile întinse. El S-a sfârşit îmbrăţişându-ne.
(Sfântul Atanasie cel Mare)
Mântuitorul a suferit pentru ca să împace prin sângele crucii, cele din cer şi cele de pe pământ.
(Sfântul Chiril al Ierusalimului)
Moartea şi învierea lui Hristos. 10.20, 11.14
Moise a zis către părinţi: "Domnul Dumnezeu va ridica vouă dintre fraţii voştri Prooroc ca mine. Pe
El să-L ascultaţi în toate câte vă va spune. Şi tot sufletul care nu va asculta de Proorocul Acela, va fi
nimicit din popor". Iar toţi proorocii de la Samuel şi cei câţi le-au urmat au vorbit şi au vestit zilele acestea. Voi sunteţi fiii proorocilor şi ai legământului pe care l-a încheiat Dumnezeu cu părinţii noştri,
grăind către Avraam: "Şi întru seminţia ta se vor binecuvânta toate neamurile pământului". Dumnezeu, înviind pe Fiul Său, L-a trimis întâi la voi, să vă binecuvânteze, ca fiecare să se întoarcă de la
răutăţile sale. (Faptele Apostolilor 3.22-26)
Mulţi şi-au părăsit avutul pentru Hristos. (Sfântul Ioan Casian)
Mulţumesc vouă, fraţilor, că strunjind trupul meu cel vechi şi bătrân m-aţi înnoit, îmbrăcându-mi sufletul
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cu haina cea nouă a suferinţelor pentru Hristos. (Sfântul Sfinţit Mucenic Haralambie, episcopul cetăţii Magnesia din Asia Mică. A murit în închisoare în urma torturilor, la anul 202, în vârstă de 113 ani)
Naşterea după trup a Domnului Iisus Hristos pregăteşte naşterea după Duh a oamenilor.
(Patriarhul Daniel)
Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă,
slavă Ţie. (Cuviosul Ioanichie cel Mare)
Ne temem de moarte pentru că nu am primit jertfa lui Hristos. 11.13
Nicăieri în Noul Testament creştinismul nu este prezentat ca un cult sau ca o religie. Religia e
necesară acolo unde e un zid despărţitor între Dumnezeu şi om. Hristos, care este Dumnezeu
şi om, a dărâmat zidul dintre om şi Dumnezeu. El a inugurat o nouă viaţă, nu o nouă religie.
(Teologul Alexander Schmemann)
Nici moartea nu mă va îndepărta de la dreapta credinţă în Hristos. (Sfânta Muceniţă Matroana din
Tesalonic, torturată până şi-a dat sufletul în mâinile Domnului)
Niciun om nu leapădă adevărul pentru o minciună. (Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful, când i s-a cerut
să se lepede de Hristos. A fost biciuit şi apoi decapitat)
Nimeni nu poate predica creştinismul, înainte de a deveni asemenea lui Hristos. Când voi, europenii,
veţi fi astfel, nu veţi mai propovădui creştinismul, ci dragostea lui Dumnezeu, pe care ne-o
descoperă Hristos. (Mahatma Ganhi)
Nimeni să nu se ruşineze de cruce, simbolul sfânt al mântuirii noastre, capul bunătăţilor pentru care
trăim şi pentru care suntem. Ca pe o cunună, aşa să purtăm crucea lui Hristos. Prin cruce se săvărşesc toate cele ale noastre. Dacă trebuie să te naşti din nou, crucea este alături. Dacă trebuie
să te hrăneşti cu hrana cea tainică, dacă trebuie să te hirotoneşti, dacă trebuie să faci orice, pretutindeni este alături de noi crucea, semnul biruinţei. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Noi devenim cu adevărat fii ai lui Dumnezeu, numai prin unirea cu Hristos, în Biserica Sa.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nu avem nevoie de minuni în viaţa noastră pentru a ne mântui. Credinţa ţine loc de minuni şi chiar face
câte odată să se întâmple minuni fără să ne dăm seama. Origen susţinea acest lucru spunând că mereu se deschid ochii celor orbi duhovniceşte şi urechile oamenilor surzi faţă de virtute. Mulţi din cei
care şchiopătau altă dată, ceea ce Scriptura numeşte omul dinăuntru, cum s-au vindecat prin învăţătură să se ridice, nu în sens propriu, ci ca cerbul, animalul de care se feresc şerpii, fiind imunizat împotriva oricărui venin al viperelor. Da, aceşti şchiopi vindecaţi primesc de la Iisus puterea de a putea
călca în drumul lor, altă dată clătinat, peste şerpii şi peste scorpiile păcatului. Într-un cuvânt, peste
toată puterea vrăjmaşului, fără să păţească niciun rău, căci şi ei au fost imunizaţi contra oricărui rău
şi venin diavolesc.
Nu căuta plăcerea prietenilor, căci ei nu te pot ajuta când vei muri. Caută pritenia lui Hristos,
care ne ajută şi după moarte. (Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ)
Nu Hristos a luat chipul lui Adam, ci Adam a luat chipul lui Hristos. (Sfinţii Părinţi)
Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. 8.10
Nu piroanele L-au ţinut pe Hsistos răstignit, ci iubirea Sa pentru lume. (Părintele Nicolae Steinhardt)
Nu vă îngrijiţi de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale. 12.15
Omul care şi-a rânduit cu bine postul, va putea să intre cu uşurinţă, dar şi cu evlavie, în cămara lui
Hristos. 10.7
Omul, ţinta morţii şi învierii lui Hristos. 11.14
Orice exces nu înseamnă viaţă în Hristos. (Părintele Constatin Necula)
Oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu,
Care este în ceruri. 12.7
Oricine se va înălţa pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte se va înălţa. 8.13
Oriunde este iubit Hristos, eu mă simt în mijlocul fraţilor mei. În Hristos, toţi sunt una şi vorbesc aceeaşi
limbă. (Sunt cuvintele unui vestit hindus convertit la creştinism, în secolul trecut, pe numele său Sadhu
Sundar Singh)
Pacea Mea o dau vouă. 11.4
Părinte, iartă-le lor că nu ştiu ce fac. 10.3
Pe Bartimeu îl mustrau nu vrăjmaşii lui Hristos, ci cei care Îl urmau pe Hristos. 9.10
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Pe slujitorul lui Hristos îl păzeşte, nu straja trupească, ci providenţa dumnezeiască.
(Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn: Iată, Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor
chema numele lui Emanuel. (Isaia 7.14)
Pentru aceea a venit Iisus Hristos în lume, ca să cunoască şi să înţeleagă omul cât de mult îl iubeşte
Dumnezeu. (Fericitul Augustin)
Pentru că noi toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, ca să ia fiecare
după cele ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău. (II Corinteni 5.10)
Pentru ce s-au întărâtat neamurile şi popoarele au cugetat deşertăciuni? S-au ridicat împăraţii pământului şi căpeteniile s-au adunat împreună împotriva Domnului şi a unsului Său, zicând: « Să rupem legăturile lor şi să lepădăm de la noi jugul lor ». Cel ce locuieşte în ceruri va râde de dânşii şi Domnul îi va batjocori pe ei! Atunci va grăi către ei întru urgia Lui şi întru mânia Lui îi va tulbura pe ei;
iar Eu sunt pus împărat de El peste Sion, muntele cel sfânt al Lui, vestind porunca Domnului. Domnul a zis către Mine: "Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut! Cere de la Mine şi-Ţi voi da neamurile moştenirea Ta şi stăpânirea Ta marginile pământului. Le vei paşte pe ele cu toiag de fier; ca
pe vasul olarului le vei zdrobi!" (Psalmi 2.1-9)
Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie! 10.19
Poporul care locuia întru întuneric va vedea lumină mare şi voi cei ce locuiaţi în latura umbrei morţii
lumină va străluci peste voi. (Isaia 9.1)
Precum M-a trimis pe Mine Tatăl cel viu şi Eu viez pentru Tatăl, şi cel ce Mă mănâncă pe Mine va trăi
prin Mine. Aceasta este pâinea care s-a pogorât din cer, nu precum au mâncat părinţii voştri mana
şi au murit. Cel ce mănâncă această pâine va trăi în veac. (Ioan 6.57, 58)
Predica de pe munte 7.2
Primii creştini au înţeles că, pentru a deveni Templu al Duhului Sfânt, trebuie să se înalţe la Cer, acolo
unde S-a înălţat şi Hristos. Ei au mai înţeles că această înălţare este condiţia însăşi a misiunii lor în
lume, a slujirii de către ei a lumii. Pentru că acolo – în cer – ei erau cufundaţi în viaţa cea nouă a
Împărăţiei; şi atunci când, după această <<Liturghie a înălţării >>, ei se reîntorceau în lume, feţele
lor reflectau lumina, << bucuria şi pacea>> acelei Împărăţii, şi erau cu adevărat martori ai ei.
(Teologul Alexander Schmemann)
Prin acceptarea suferinţei, Îi dăm voie lui Hristos să participe la suferinţa noastră. (Sfinţii Părinţi)
Prin credinţă, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a ales mai bine
să pătimească cu poporul lui Dumnezeu, decât să aibă dulceaţa cea trecătoare a păcatului, socotind că batjocorirea pentru Hristos este mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, fiindcă se uita
la răsplătire. (Evrei 11.24-26)
Prin egoism şi tendinţa de dominare, omul e lup pentru om; prin virtute şi luminarea harului, omul e
Hristos pentru om. (Valeriu Gafencu)
Prin Iisus Hristos tot pământul a fost eliberat din întunericul amăgirii. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Prin jertfă, Iisus Hristos ni se alătură, face parte din fiinţa noastră şi trăieşte în noi. 9.5
Prin moarte ne-am despărţit de Dumnezeu (cu Adam), prin moarte ne întoarcem la
Dumnezeu (cu Hristos). 11.13
Privegheaţi şi vă rugaţi. 6.2
Ridică-te şi umblă! 1.3
Rugăciunea face pe om Biserică a lui Dumnezeu, dar şi preot al Lui, căci şi Hristos însuşi se află în
sufletul care se roagă împreună cu Duhul Sfânt, care se roagă cu suspine negrăite în noi sau se
întipăreşte în eul nostru în rugăciune, pentru că biserica nu este numai locul unde se roagă omul,
ci şi locul unde se află Hristos. (Părintele Dumitru Stăniloae)
Rugăciunea lui Hristos 2.6
Rugăciunea lui Iisus 1.3, 1.6, 1.7, 1.9, 2.1, 2.3, 2.4, 2.8, 31, 33, 42, 6.18, 10.4
Rugăciunea lui Iisus se cere a fi rostită neîncetat, ziua şi noaptea, în orice loc şi în orice lucrare ne-am
afla. (Părintele Sofian Boghiu)
Să ne aţintim privirile la cei care slujesc în chip desăvârşit măreţei slave a lui Dumnezeu. (Din Epistola
către Corinteni a Sfântului Clement Romanul, episcopul Romei. Împăratul Traian a poruncit să fie
aruncat în mare cu o ancoră de gât, pentru că a adus la Hristos pe mulţi aristocraţi romani şi a refu-
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zat să aducă jertfă zeilor. A fost contemporan cu Sfinţii Apostoli. La vârsta de 24 de ani s-a decis
să plece şi să-şi caute părinţii şi fraţii, care dispăruseră într-un naufragiu. Este momentul când îl întâlneşte pe Sfântul Barnaba şi pe fraţii săi, deveniţi ucenicii Sfântului Petru. Prin purtarea de grijă a lui
Dumnezeu îşi va întâlni şi părinţii. Dintre toate operele puse sub numele Sfântului Clement, numai
una este autentică şi anume: Scrisoarea întâi către Corinteni. Este o operă care se păstrează în
limba greacă, latină, siriacă şi coptă.)
Să nu cumva să mijlociţi şi să fiu lipsit de bucuria de a fi mucenic. Sunt grâul lui Dumnezeu, lăsati-mă
să fiu măcinat de dinţii fiarelor, ca să mă fac pâine neprihănită lui Hristos.(Din Epistola către
Romani a Sfântului Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei, ucenicul Sfinţilor Ioan Evanghelistul
şi Policarp al Smirnei. A scris 7 epistole, ce ne-au rămas de la el ca un testament al sfântului
episcop şi mucenic. A adus la Hristos pe Teofana şi Drosida, soţia şi fiica împăratului Traian.
Amândouă au fost martirizate la porunca împăratului. În calendarul creştin-ortodox sunt
prăznuite pe 16 decembrie, respectiv 22 martie.)
Să nu eziţi să ceri mult; “este plăcerea Tatălui de a-ţi oferi Împărăţia,” a spus Iisus. (Wallace D.
Wattles)
Să nu te înalţi când verşi lacrimi în vremea rugăciunii, căci Hristos este Cel ce s-a atins de ochii tăi
de ai putut vedea cu mintea. (Sfântul Marcu Ascetul)
Să nu vă îndepărtaţi de Hristos, căci este o fericire a suferi pentru El. (Sfântul Mucenic Trifon a refuzat să aducă jertfă zeilor şi-i îndemna şi pe ceilalţi creştini să nu se îndepărteze de Hristos.
A murit în urma torturilor în anul 202)
Să-I slujim în sfinţenie şi în dreptate, înaintea feţei Sale, în toate zilele vieţii noastre. (Luca 1.75)
Schimbarea la faţă 1.3
Scopul împărtăşirii cu Trupul şi Sângele Mântuitorului este sfinţirea sufletului şi a trupului, dar şi dobândirea mântuirii, adică iertarea păcatelor şi viaţa de veci. În acest sens, împărtăşirea euharistică
ne dăruieşte putere pentru a răstigni egoismul şi orgoliul din noi şi a cultiva o iubire smerită şi
milostivă, exprimată prin rugăciune şi prin fapte bune. (Patriarhul Daniel)
Scopul rugăciunii, asemănarea cu Hristos. 1.3
Secretul mântuirii este de fapt păstrarea minţii ocupate pentru a nu ne purta gândurile spre patimi; ori
munca ne concentrează gândurile spre ceea ce facem, iar rugăciunea ne înalţă mintea către
Dumnezeu. (Sfinţii Părinţi)
Setea după Hristos 3.4
Sfânta Fecioară este cu adevărat Născătoare de Dumnezeu! Dacă în pântecele Fecioarei Maria
ar fi fost numai un om, iar nu Fiul lui Dumnezeu, atunci cum ar fi putut fi vindecate, începând
de pe vremea lui Hristos şi până în zilele noastre, atâtea feluri de boli trupeşti şi duhovniceşti?
Să fi fost oare nişte nebuni toţi cei care prin mila lui Dumnezeu avem azi înţelegerea şi cunoaşterea lui Dumnezeu? Că ne-a lipsit oare credinţa şi dreptatea tocmai nouă, celor care prin
darul lui Hristos am dobândit dreptatea şi urmăm ei? (Origen)
Stejarul de nu va fi clătinat de vânturi, nici nu va creşte, nici rădăcina nu va slobozi. Aşa şi creştinul,
de nu va pătimi şi nu va răbda, nu poate fi ostaş al lui Hristos. (Patericul)
Strămutarea din tine în Hristos, a-L avea pe El în inima ta, a-L face pe El inima ta. 9.7
Străpuns-au mâinile mele şi picioarele mele. Numărat-au toate oasele mele, iar ei priveau şi se uitau la
mine. Împărţit-au hainele mele loruşi şi pentru cămaşa mea au aruncat sorţi. (Psalmi 21.18-20)
Şi a intrat Iisus în templu şi a alungat pe toţi cei ce vindeau şi cumpărau în templu şi a răsturnat mesele
schimbătorilor de bani şi scaunele celor care vindeau porumbei. (Matei 21.12)
Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam.
Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut. (Luca 19.9, 10)
Şi astfel întregul Israel se va mântui, precum este scris: "Din Sion va veni Izbăvitorul şi va îndepărta
nelegiuirile de la Iacov; şi acesta este legământul Meu cu ei, când voi ridica păcatele lor".
(Romani 11.26)
Şi când Mielul a deschis pecetea a şaptea, s-a făcut tăcere în cer, ca la o jumătate de ceas.
(Apocalipsa 8.1)
Şi când zicea El acestea, o femeie din mulţime, ridicând glasul, I-a zis: Fericit este pântecele care Te-a
purtat şi fericiţi sunt sânii pe care i-ai supt! Iar El a zis: Aşa este, dar fericiţi sunt cei ce ascultă
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cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc. (Luca 11.27, 28)
Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din
Tatăl, plin de har şi de adevăr. (Ioan 1.14)
Şi de multe ori l-a aruncat şi în foc şi în apă ca să-l piardă. Dar de poţi ceva, ajută-ne, fiindu-Ţi milă
de noi. Iar Iisus i-a zis: De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede. Şi îndată strigând tatăl
copilului, a zis cu lacrimi: Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele. [(Marcu 9.22-24) Într-un comentariu la această pildă, părintele Mihai Hau spunea că: “Tatăl copilului nu era sută la sută credincios, dar era sută la sută sincer.”]
Şi deşteptându-se din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat la el pe logodnica sa. Şi fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut,
Căruia I-a pus numele Iisus. (Matei 1.24, 25)
Şi după cum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalţe Fiul Omului, ca tot cel ce crede în
El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. (Ioan 3.14, 15)
Şi El este capul trupului, al Bisericii; El este începutul, întâiul născut din morţi, ca să fie El cel dintâi
întru toate. (Coloseni 1.18)
Şi fiind adunaţi fariseii, i-a întrebat Iisus, zicând: Ce vi se pare despre Hristos? Al cui Fiu este? Zis-au
Lui: Al lui David. Zis-a lor: Cum deci David, în duh, Îl numeşte pe El Domn? - zicând: "Zis-a Domnul Domnului meu: Şezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor
Tale". (Psalmi 109.1) Deci dacă David Îl numeşte pe El domn, cum este fiu al lui? Şi nimeni nu
putea să-I răspundă cuvânt şi nici n-a mai îndrăznit cineva, din ziua aceea, să-L mai întrebe.
(Matei 22.41-46)
Şi i-a zis Iisus: Venind, îl voi vindeca. Dar sutaşul, răspunzând, I-a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri
sub acoperişul meu, ci numai zi cu cuvântul şi se va vindeca sluga mea. (Matei 8.7, 8)
Şi iată o femeie cu scurgere de sânge de doisprezece ani, apropiindu-se de El pe la spate, s-a atins de
poala hainei Lui. Căci zicea în gândul ei: Numai să mă ating de haina Lui şi mă voi face sănătoasă; iar Iisus, întorcându-Se şi văzând-o, i-a zis: Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit. Şi
s-a tămăduit femeia din ceasul acela. (Matei 9.20-22)
Şi iată, unul dintre cei ce erau cu Iisus, întinzând mâna, a tras sabia şi, lovind pe sluga arhiereului, i-a
tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis: Întoarce sabia ta la locul ei, că toţi cei ce scot sabia, de sabie
vor pieri. (Matei 26.51, 52)
Şi ieşind el la poartă, l-a văzut alta şi a zis celor de acolo: Şi acesta era cu Iisus Nazarineanul. Şi iarăşi
s-a lepădat cu jurământ: Nu cunosc pe omul acesta. (Matei 26.71, 72)
Şi Iisus i-a zis: Adevărat grăiesc ţie, astăzi vei fi cu Mine în rai. (Luca 23.43)
Şi Iisus i-a zis: Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac. Crezi tu aceasta? Zis-a Lui: Da, Doamne. Eu am crezut
că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Care a venit în lume. (Ioan 11.25-27)
Şi Iisus le-a zis: Eu sunt pâinea vieţii; cel ce vine la Mine nu va flămânzi şi cel ce va crede în Mine nu
va înseta niciodată. (Ioan 6.35)
Şi Iisus, strigând cu glas tare, a zis: Părinte, în mâinile Tale încredinţez duhul Meu. Şi acestea zicând,
Şi-a dat duhul. (Luca 23.46)
Şi intrând El în Ierusalim, toată cetatea s-a cutremurat, zicând: Cine este Acesta? Iar mulţimile răspundeau: Acesta este Iisus, proorocul din Nazaretul Galileii. (Matei 21.10, 11)
Şi întorcându-Se către ele, Iisus le-a zis: Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeţi pe Mine, ci pe voi plângeţi-vă şi pe copiii voştri. Căci iată, vin zile în care vor zice: Fericite sunt cele sterpe şi pântecele
care n-au născut şi sânii care n-au alăptat! Atunci vor începe să spună munţilor: Cădeţi peste noi;
şi dealurilor: Acoperiţi-ne. (Luca 23.28-30)
Şi le-am zis: "Dacă socotiţi cu cale, daţi-Mi simbria, iar dacă nu, să nu Mi-o plătiţi. Şi Mi-au cântărit
simbria Mea treizeci de arginţi. Atunci a grăit Domnul către Mine: "Aruncă-l olarului preţul acela
scump cu care Eu am fost preţuit de ei". Şi am luat cei treizeci de arginţi şi i-am aruncat în vistieria
templului Domnului, pentru olar. (Zaharia 11.12, 13)
Şi nu fiţi părtaşi la faptele cele fără roadă ale întunericului, ci mai degrabă, osândiţi-le pe faţă. Căci cele
ce se fac întru ascuns de ei, ruşine este a le şi grăi. Iar tot ce este pe faţă, se descoperă prin lumină,
căci tot ceea ce este descoperit, lumină este. Pentru aceea zice: "Deşteaptă-te cel ce dormi şi te
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scoală din morţi şi te va lumina Hristos". (Efeseni 5.11-14)
Şi pentru ca să nu mă trufesc cu măreţia descoperirilor, datu-mi-s-a mie un ghimpe în trup, un înger al
satanei, să mă bată peste obraz, ca să nu mă trufesc. Pentru aceasta de trei ori am rugat pe Domnul
ca să-l îndepărteze de la mine; şi mi-a zis: Îţi este de ajuns harul Meu, căci puterea Mea se desăvârşeşte în slăbiciune. Deci, foarte bucuros, mă voi lăuda mai ales întru slăbiciunile mele, ca să locuiască în mine puterea lui Hristos. (II Corinteni 12.7-9)
Şi Petru şi-a adus aminte de cuvântul lui Iisus, care zisese: Mai înainte de a cânta cocoşul, de trei ori
te vei lepăda de Mine. Şi ieşind afară, a plâns cu amar. (Matei 26.75)
Şi ridicându-Se Iisus şi nevăzând pe nimeni decât pe femeie, i-a zis: Femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nu
te-a osândit nici unul? Iar ea a zis: Nici unul, Doamne. Şi Iisus i-a zis: Nu te
osândesc nici Eu. Mergi; de acum să nu mai păcătuieşti. (Ioan 8.10, 11)
Şi suindu-L diavolul pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile lumii. (Matei 4.5)
Şi văzând ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan şi ştiind că sunt oameni fără carte şi simpli, se mirau, şi îi
cunoşteau că fuseseră împreună cu Iisus. (Faptele Apostolilor 4.13)
Şi, căzând la pământ, a auzit un glas, zicându-i: Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti? Iar el a zis: Cine eşti,
Doamne? Şi Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe Care tu Îl prigoneşti. Greu îţi este să izbeşti cu piciorul în
ţepuşă. Şi el, tremurând şi înspăimântat fiind, a zis: Doamne, ce voieşti să fac? Iar Domnul i-a zis:
Ridică-te, intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci. (Faptele Apostolilor 9.4-6)
Taina botezului este îmbrăcarea în moarte, în moartea lui Hristos, pentru a învia cu El. 11.13
Taina lui Hristos e cea mai tainică dintre tainele dumnezeieşti, fiind în tot sensul şi în toate privinţele graniţă a toată desăvârşirea existentă şi viitoare şi mai presus de tot hotarul şi de totă mărginirea. Iar această taină ne învaţă că împreună cu Dumnezeu Cuvântul Cel întrupat şi desăvârşit făcut Om este
şi subzistă trupul luat din noi şi de o fiinţă cu noi, unit cu El după ipostas. Cu acest Trup S-a şi înălţat
la cer, mai presus de toată începătoria şi stăpânia şi puterea şi domnia şi decât tot numele ce se numeşte, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor, şi şade împreună cu Dumnezeu şi Tatăl, acum şi
în veacurile nesfârşite, după ce a străbătut cerurile şi a ajuns mai presus de toate. Şi iarăşi va Să vină ca să prefacă şi să preschimbe totul şi ca să mântuiască sufletele şi trupurile noastre, cum am crezut şi credem şi stăruim pururea să credem. Dacă-i aşa, cine este aşa de îndrăzneţ şi de cutezător şi
neştiutor de altceva, decât să lupte cu obrăznicie împotriva celor vădite şi clare, încât să cugete cu uşurinţă că trupurile vor trece cândva în neexistenţă, prin înaintarea în desăvârşirea fiinţelor raţionale
cum zic aceia, odată ce crede că Domnul şi Dumnezeul tuturor este cu trupul acum şi pururea, dăruind si altora puterea să înainteze şi trăgând şi chemând pe toţi la slava proprie, pe cât e cu putinţă omenirii, ca şi Conducător al mântuirii tuturor şi ştergând petele din toţi. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Templul acesta, asupra căruia s-a chemat numele Meu, n-a ajuns el oare, în ochii voştri peşteră de tâlhari? Iată, Eu am văzut aceasta, zice Domnul. (Ieremia 7.11)
Tocmai aceasta costituie adevăratul bine: Să priveşti mereu numai spre bine întru Iisus Hristos, Domnul
nostru. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Toţi au nevoie de Tine, chiar cei ce nu ştiu. Cei ce nu ştiu, mai amarnic decât cei ce ştiu. Flămândul îşi
închipuie că umblă după pâine, dar îi este foame de Tine. Însetatul crede că vrea să bea apă,
dar îi este sete de Tine. Bolnavul se mângâie că râvneşte sănătate, dar boala lui nu-i dă nicio
şansă. În momentul în care Îl găsesc pe Hristos, toate îşi găsesc rezolvare. (Giovanni Papini)
Trebuie să renunţi la ceva, dacă vrei să-I faci loc lui Hristos în inima ta. (Sfinţii Părinţi)
Un glas strigă: "În pustiu gătiţi calea Domnului, drepte faceţi în loc neumblat cărările Dumnezeului nostru. Toată valea să se umple şi tot muntele şi dealul să se plece; şi să fie cele strâmbe, drepte şi
cele colţuroase, căi netede. (Isaia 40.3, 4)
Un om liber este numai acela care trăieşte alături de Hristos, alt om liber nu există. Numai el este deasupra oricărei dureri şi oricărei nenorociri. Dacă el însuşi nu se va nedreptăţi pe sine în vreun fel şi nu
va greşi faţă de sine cu nimic, nimeni nu are şi nu va avea vreodată, vreo putere de a-i face rău, pentru că nu poate fi atins în niciun fel. Lipsurile nu-l vor chinui niciodată, pentru că ştie că n-am adus
cu noi nimic când am venit în lumea aceasta şi este limpede că nici când o vom părasi, nu vom
putea lua cu noi nimic. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Unde este pace, acolo este Hristos, fiindcă Hristos este pace. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Unde este smerenie este şi harul lui Hristos. 2.8
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Unirea cu Hristos 5.12
Urmarea lui Hristos 2.5, 2.6, 10.17
Urmează pe Hristos nu numai la înviere, ci şi la purtarea crucii. (Patericul Egiptean)
Vai de aceia care portă crucea şi nu-I urmează lui Hristos. Cât de grea este crucea lor!
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Viaţa e un dar al lui Dumnezeu dat nouă, oamenilor, pentru a ne curăţi sufletele de păcat şi a ne
pregăti, prin Hristos, spre a primi viaţa veşnică. (Valeriu Gafencu)
Viaţa veşnică este rodul şi încununarea credinţei în Hristos. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
Zis-a Domnul Domnului Meu: "Şezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale". Toiagul puterii Tale Ţi-l va trimite Domnul din Sion, zicând: "Stăpâneşte în mijlocul
vrăjmaşilor Tăi. Cu Tine este poporul Tău în ziua puterii Tale, întru strălucirile sfinţilor Tăi. Din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut". Juratu-S-a Domnul şi nu-I va părea rău: "Tu eşti preot
în veac, după rânduiala lui Melchisedec". Domnul este de-a dreapta Ta; sfărâmat-a în ziua mâniei
Sale împăraţi. Judeca-va între neamuri; va umple totul de ruini; va zdrobi capetele multora pe
pământ. (Psalmi 109.1-6)
Zis-a lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai lipseşte? Iisus i-a zis: Dacă voieşti să fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor şi vei avea comoară în cer; după aceea,
vino şi urmează-Mi. Ci, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuţii.
(Matei 19.20-22)
Iluzia care ne exaltă ne este mult mai dragă decât zece mii de adevăruri. (Alexandr Sergheevici Puşkin)
Iluzia este prima aparenţă a adevărului. (Rabindranath Tagore)
Iluzia este un analgezic apărut din diferenţa dintre dorinţă şi realitate. (Herman Wouk)
Iluzia şi visul sunt temelia sufletului nostru. (Mihail Sadoveanu)
Iluzia/ Cât de des luăm drept convingere o iluzie a simţurilor sau o eroare a minţii. (Mihail I. Lermontov)
Cu timpul, omul îşi pierde părul, dinţii şi iluziile. (Proverb)
Dacă zăreşti un uriaş, priveşte mai întâi poziţia soarelui şi vezi dacă uriaşul nu este umbra unui pigmeu.
(Novalis)
Doar iluzia este uşoară. Adevărul este întotdeauna dificil! (Rabindranath Tagore)
Doar iluziile te împiedică să recunoşti că eşti liber şi că ai fost liber întotdeauna. (Antony de Mello)
Ego-ul este doar o umbră, o obsesie şi o iluzie. (Swami Ramdas)
Epoca prezentă preferă semnul faţă de lucrul semnificat, copia faţă de original, imaginaţia faţă de realitate, aparenţa faţă de esenţă fiindcă acum numai iluzia este sacră, iar adevărul este laic. (Ludwig Feuerbach)
Fazele unui proiect: 1 – entuziasm; 2 – deziluzie; 3 – panică; 4 – găsirea vinovatului; 5 – pedepsirea nevinovaţilor; 6 – glorie şi onoare celor care nu au participat. (Arthur Bloch)
Iluziile sunt fluturii primăverii vieţii. (Peter Sirius)
Mulţi oameni au luat încrederea pe care o dă iluzia drept energie. (Honoré de Balzac)
Norocul nu este decât o iluzie, crezută de ignoranţi şi vânată de nebuni. (Timothy Zahn)
O iluzie care nu convinge e o minciună evidentă. (Jack London)
Oamenii îşi pierd mai întâi iluziile, după aceea dinţii şi la urmă si viciile. (Hans Moser)
Oamenii nu suportă ideea sfârşitului lor şi de aceea încearcă să se amăgească cu iluziii deşarte.
(John Galsworthy)
Omul trăieşte din iluziile sale. (Wilhelm Raabe)
Păcatul este întotdeauna o iluzie. (Patriarhul Daniel)
Plăcerea se poate rezema pe iluzie; fericirea însă stă pe adevăr. (Nicolas Chamfort)
Pocăinţa este starea de trecere de la iluzie la realitatea care contează pentru mântuire. Păcatul este întotdeauna o iluzie. Sfinţii Părinţi spun că atunci când demonii ne ispitesc, dau o strălucire deosebită lucrurilor
şi persoanelor, le amplifică o valoare pe care nu o au. “În păcat este o căutare infinită a lucrurilor finite”,
cum spunea Maurice Blondel. Deci, pocăinţa însemnează revenire la un realism, se văd lucrurile trecătoare în dimensiunea lor de lucruri limitate şi de aceea ne întoarcem spre cele ce nu sunt limitate, nu sunt
trecătoare, spre valorile veşnice şi astfel ajungem la bucurie. (Patriarhul Daniel)
Sufletul are iluzii, precum pasărea are aripi; e ceea ce îl susţine. (Victor Hugo)
Ştiinţa nu este decât arta de a făuri iluzii adevărate. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)
Un bărbat care ştie să fie fericit cu o iluzie simplă este nemăsurat mai deştept decât unul care se îndoieşte de
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realitate. (Alphonse Allais)
Viaţa este un trandafir la care fiecare petală este o iluzie şi fiecare spin, o realitate. (Alfred de Musset)
Imaginaţia creează realitatea. (Richard Wagner)
Imaginaţia este primul pas în procesul creativ. (Herbert Harris)
Imaginaţia este şi ea o sursă de informare. (Grigore Moisil)
Imaginaţia nu este o simplă închipuire. (Maurice Leblanc)
Imaginaţia poate să producă boli în om – şi poate să le şi vindece. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog şi filosof
elveţian)
Imaginaţia/ Căsătoria este triumful imaginaţiei asupra inteligenţei. (Oscar Wilde)
Comportamentul este oglinda în care fiecare îşi reflectă imaginea. (Johann Wolfgang von Goethe)
Dragostea este triumful imaginaţiei asupra inteligenţei. (H. L. Mencken)
Epoca prezentă preferă semnul faţă de lucrul semnificat, copia faţă de original, imaginaţia faţă de realitate, aparenţa faţă de esenţă fiindcă acum numai iluzia este sacră, iar adevărul este laic.
(Ludwig Feuerbach)
Logica te va duce de la A la Z. Imaginaţia te va purta dincolo de limite. (Albert Einstein)
Niciun grad înalt de inteligenţă sau imaginaţie, sau ambele laolaltă, nu alcătuiesc un geniu. Iubire, iubire,
iubire – acesta este sufletul unui geniu. (Wolfgang Amadeus Mozart)
Nu am văzut vreodată o imagine mai frumoasă decât aceea a unui bătrânel de la ţară, care se închină la
icoana Maicii Domnului. (Petre Ţuţea)
Nu ni-L putem imagina pe Dumnezeu, dar Îl putem înţelege. (Baruch Spinoza)
Poezia este arta de a pune în mişcare imaginaţia noastră cu ajutorul cuvintelor. (Arthur Schopenhauer)
Prin intermediul imaginaţiei creatoare, mintea comunică direct cu Inteligenţa Universală. (Herbert
Harris)
Savanţii posedă o putere de concentrare mare şi o imaginaţie controlată, care trezesc geniul subconştient. (Joseph Murphy)
Să ne aducem aminte neîncetat de moarte, să ne supraveghem imaginaţia pentru ca satana să nu poată
făuri gânduri mincinoase. (Sfântul Isihie Sinaittul)
Imaginea evoluţiei omenirii nu este o linie dreaptă, ci o spirală. (Friedrich Adolf Wilhelm Diesterweg)
Imaginea/ Cerul – imagine nobilă a eternului. (Platon)
Comportamentul este oglinda în care fiecare îşi reflectă imaginea. (Johann Wolfgang von Goethe)
Frumuseţea este doar imaginea sensibilă a Infinitului. (George Bancroft)
Mirosurile ating corzile inimii cu o precizie mai mare decât imaginile si sunetele. (Rudyard Kipling)
Nu am văzut vreodată o imagine mai frumoasă decât aceea a unui bătrânel de la ţară, care se închină la
icoana Maicii Domnului. (Petre Ţuţea)
O imagine valorează cât o mie de cuvinte. (Fred R. Barnard)
Raţionamentul este imaginea logică a mişcării. (George Bancroft)
Timpul este imaginea mobilă a eternităţii imobile. (Platon)
Un film este o scriere în imagini. (Jean Cocteau)
Un mormânt scump este imaginea unei averi prefăcute în piatră. (Anaxagora)
Un ziar este cherestea făcută flexibilă. Este cerneală transformată în cuvinte şi imagini. Este conceput, se
naşte, creşte şi moare de bătrâneţe într-o singură zi. (Jim Bishop)
Imitarea/ Arta nu este o imitaţie a realităţii, ci o descoperire a acesteia. (Ernst Cassirer)
Cel mai bun fel de a-i cinsti pe sfinţi, este imitarea lor. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Copilul imită tot ceea ce vede. Totul îi este pildă în formarea obiceiurilor, gesturilor, apucăturilor, vorbirii
şi caracterului său. (Samuel Smiles)
Copilul învaţă fără strădanie prin simpla imitaţie, ca şi cum ar primi învăţătura prin porii pielei.
(Samuel Smiles)
Creştinismul este o religie absolută, dar, vorba lui Gandhi, are un cusur: e prea perfect! Poţi să-l imiţi, imperfect, dar una e imitarea şi alta e participarea care te face să te realizezi în tine, prin el, în mod total.
(Petre Ţuţea)
Cu cât citeşti mai mult, cu atât imiţi mai puţin. (Jules Renard)
Există trei metode de a dobândi înţelepciunea. Cea dintâi este reflecţia, care este cea mai înaltă. A doua
este imitaţia, care este cea mai uşoară. A treia este experienţa, care este cea mai amară. (Confucius)
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Îi cinstim pe sfinţi, imitându-i. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Mama este exemplul viu pe care copiii îl au necontenit în faţa ochilor, pe care-l urmăresc şi pe care-l imită.
Obiceiurile mamei devin acelea ale copiilor, iar caracterul ei se reflectă vădit într-al lor. (Samuel Smiles)
Smerenia este singura faptă bună care nu poate fi imitată de diavol. (Sfinţii Părinţi)
Sunt oameni care nu laudă decât ceea ce pot imita. (Cicero)
Vieţile sfinţilor ne sunt puse înainte, ca să râvnim virtutea lor şi să imităm faptele lor mari. (Sfântul Ioan
Gură de Aur)
Implicarea/ Adevărata rugăciune implică o pregătire. (Florence Scovel Shinn)
Cinstea este cea mai bună strategie atunci când implică bani. (Mark Twain)
Fericiţi sunt cei care nu citesc ziare, analfabeţii, neimplicaţii, căci au bun-simţ. Pentru a ne simţi deplin
mulţumiţi, trebuie să trăim mai simplu. Lectura ziarelor a făcut să crească numărul proştilor.
(Lev Tolstoi)
Prin vocaţia sa, prin cunoştinţele sale teologice, a reuşit să se impună în Franţa ca una dintre principalele
voci ale Ortodoxiei. Mai mult decât atât, a reuşit, prin implicarea sa în dialogul dintre Biserica Ortodoxă şi cea Catolică, să „facă cunoscute Ortodoxia Orientală în Franţa şi mesajul Occidentului în Biserica de Răsărit“, cum mărturisea Jean-François Colosimo, profesor şi coleg cu Olivier Clément la Institutul „St. Serge“ din Paris. (Ziarul Lumina din 23.12.2014)
Toleraţa nu implică lipsa de dedicare a cuiva faţă de convingerile sale. Mai curând, condamnă opresiunea şi persecutarea altora. (John F. Kennedy)
Important/ Că ai căzut nu are nicio importanţă deoarece numai modul în care te ridici contează. (Nelson Mandela)
Cea mai importantă lecţie pe care ţi-o dă viaţa e că şi nebunii au uneori dreptate. (Winston Churchill)
Cea mai importantă şi cea mai neglijată dintre toate conversaţiile este convorbirea cu sine însuşi.
(Oxenstierna)
Cel mai important lucru e să vrei ceea ce poţi. (André Maurois)
Cu cât creşti şi devii mai mare şi mai important prin creaţiile tale, cu atât îi priveşti cu mai mult respect şi
cu mai mare smerenie pe creatorii dinaintea ta. La vârsta voastră (a studenţilor cărora le vorbea),
ziceam: Eu. Eu eram cel mai mare. Când am împlinit vârsta de 25 de ani, am început să zic:
Eu şi Mozart. Astăzi, pot să spun doar: Mozart. (Charles François Gounod)
Este foarte important să ne reculegem înainte de a ne ruga, să petrecem câteva clipe în linişte, gândindune numai la Dumnezeu şi dând la o parte toate grijile şi problemele de peste zi. (Evagrie Ponticul)
Experienţa a arătat că armătura morală este mai importantă pentru individ şi pentru societate decât cunoştinţele ştiinţifice, literare, filozofice. (Alexis Carrel, medic chirurg şi biolog francez)
Fantezia este mai importantă decât cunoaşterea, căci cunoaşterea are limite. (Albert Einstein)
Împrejurarea este foarte importantă în acţiunile omeneşti, astfel încât ceea ce ar fi cel mai bine de făcut
acum, mâine ar fi zadarnic şi rău. (Axel Oxenstierna)
În această lume pustie şi sfâşiată nu există iubire, fiindcă plăcerea şi dorinţa joacă rolurile cele mai
importante. (Krishnamurti, filosof indian)
În viaţă nu contează câţi paşi faci pentru a atinge scopul dorit. Important este să nu te opreşti din
mersul tău. (Confucius)
În viată, cel mai important lucru nu e unde te afli, ci încotro mergi. (Oliver Wendell Holmes)
Lucrul cel mai important nu este numărul de idei adunate în mintea ta, ci legile care le uneşte.
(Titu Maiorescu)
Mi-e teamă de ziua în care tehnologia va fi mai importantă decât relaţiile interumane. În lume va exista
o generaţie de idioţi. (Albert Einstein)
Mult mai importantă decât banii este următoarea cheltuială: timpul. Timpul este o cheltuială majoră.
(Jim Rohn)
Niciun lucru important nu a fost realizat fără pasiune. (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)
Poezia este aproape la fel de importantă ca şi istoria. (Platon)
Precum sufletul e mai important decât trupul, aşa şi părinţii duhovniceşti sunt mai importanţi decât
părinţii trupeşti. (Sfântul Vasile cel Mare)
Regulă importantă a vieţii: nimic peste măsură. (Terenţiu)
Sfatul cel mai important: iubeşte cu tot sufletul şi iartă. (Părintele Arsenie Papacioc)
Trebuie să reţii că tot ceea ce se întâmplă înăuntrul tău este mult mai important decât ceea ce se întâm-
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plă în exterior. (John C. Maxwell)
Ţine minte, fie că trăieşti, fie că mori, este de prea mică importanţă. Ce contează cu adevărat, ce-ar trebuie să conteze şi pentru tine şi pentru alţii, este pentru ce raţiune trăieşti şi pentru ce cauză eşti gata
să-ţi dai viaţa. (Testamentul tatălui mitropolitului Antonie de Suroj)
Ziua în care te decizi să faci un lucru important este ziua ta norocoasă. (Proverb japonez)
Imposibilul e o fantomă a timizilor şi refugiul laşilor. (Napoleon Bonaparte)
Imposibilul este un cuvânt întâlnit numai în dicţionarele proştilor. (Napoleon Bonaparte)
Imposibilul/ A face cu uşurinţă ceea ce e greu altuia, iată talentul; a face ce e imposibil talentului, iată geniul.
(Henri-Frédéric Amiel)
Birocraţia este arta de a face posibilul imposibil. (Javier Pascual Salcedo)
Când atitudinile noastre ne depăşesc capacităţile, chiar şi imposibilul devine posibil. (John C. Maxwell)
Dând mită rezolvi şi imposibilul. (Proverb aromân)
Este imposibil să guvernezi lumea fără Dumnezeu şi fără Biblie. (George Washington)
Fără o trăire adecvată, este imposibil ca noi să rodim în afara Sfintei Liturghii. (Teologul Alexander
Schmemann)
Imposibil să fii şi liber, şi sărac. (Francis Scott Key Fitzgerald)
În dicţionarul meu, cuvântul imposibil nu există. (Napoleon Bonaparte)
Lucrurile care par imposibile devin posibile dacă le priveşti dintr-o altă lumină. (Hannibal)
Nimic nu este imposibil pentru cel care încearcă. (Alexandru Macedon)
Oamenii optimişti îşi menţin o mentalitate bazată pe soluţii, văzând o rezolvare în fiecare problemă şi o
posibilitate în fiecare imposibilitate. (John C. Maxwell)
Poate că definiţia eroismului şi a sfinţeniei nu este decât aceasta: să faci imposibilul posibil. (Părintele
Nicolae Steinhardt)
Posibilul întreabă Imposibilul: “Unde stai?”. Imposibilul răspunde: “În visurile neputincioşilor”.
(Rabindranath Tagore)
Tinerii ştiu destule lucruri pentru a fi prudenţi, şi totuşi încearcă să realizeze imposibilul; şi îşi împlinesc
dorinţa, generaţie după generaţie. (Pearl Sydensricker Buck)
Un singur lucru face visele imposibile: frica de eşec. (Paulo Coelho)
Viaţa fără ambiţie e aproape imposibilă. (Lev Tolstoi)
Inelul/ Apoi a zis Faraon către Iosif: "De vreme ce Dumnezeu ţi-a descoperit toate acestea, nu se află om mai înţelept şi mai priceput decât tine. Să fii dar tu peste casa mea. De cuvântul tău se va povăţui tot poporul
meu şi numai prin tronul meu voi fi mai mare decât tine!" Apoi Faraon a zis lui Iosif: "Iată, eu te pun astăzi peste tot pământul Egiptului!" Şi şi-a scos Faraon inelul din degetul său şi l-a pus în degetul lui Iosif, l-a îmbrăcat cu haină de vison şi i-a pus lanţ de aur împrejurul gâtului lui. Apoi a poruncit să fie purtat în a doua trăsură a sa şi să strige înaintea lui: "Cădeţi în genunchi!" Şi aşa a fost Iosif pus peste tot
pământul Egiptului. (Facerea 41.39-43)
Atunci regele a dat poruncă să aducă pe Daniel şi 1-a aruncat în groapa cu lei. După acestea regele a prins a
grăi şi a zis lui Daniel: "Dumnezeul tău pe Care tu Îl cinsteşti fără încetare, Acela te va scăpa!" Apoi s-a
adus o piatră care a fost pusă peste gura gropii, iar regele a pecetluit-o cu inelul său şi cu inelul dregătorilor săi, aşa ca nimic să nu se schimbe cu privire la Daniel. (Daniel 6.17, 18)
Fraţii mei, nu căutând la faţa omului să aveţi credinţa în Domnul nostru Iisus Hristos, Domnul slavei. Căci, dacă va intra în adunarea voastră un om cu inele de aur în degete, în haină strălucită, şi va intra şi un sărac, în
haină murdară, iar voi puneţi ochii pe cel care poartă haină strălucită şi-i ziceţi: Tu şezi bine aici, pe când săracului îi ziceţi: Tu stai acolo, în picioare, sau: Şezi jos, la picioarele mele, n-aţi făcut voi, oare, în gândul
vostru, deosebire între unul şi altul şi nu v-aţi făcut judecători cu socoteli viclene? (Iacob 2.1-4)
Inel de aur în râtul porcului, aşa este femeia frumoasă şi fără minte. (Solomon 11.22)
Inel de aur şi podoabe de aur de mult preţ este povăţuitorul înţelept la urechea ascultătoare.(Solomon 25.12)
Milostenia omului preţuieşte la Domnul ca un inel cu pecete şi binefacerile omului el le păstrează ca lumina
ochiului. (Ecclesiasticul 17.17)
Şi i-a zis fiul: Tată, am greşit la cer şi înaintea ta şi nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Şi a zis tatăl către
slugile sale: Aduceţi degrabă haina lui cea dintâi şi-l îmbrăcaţi şi daţi inel în mâna lui şi încălţăminte în picioarele lui; şi aduceţi viţelul cel îngrăşat şi-l înjunghiaţi şi, mâncând, să ne veselim; căci acest fiu al meu
mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat. Şi au început să se veselească. (Luca 15.21-24)
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Şi, văzând-o Iuda, a socotit că este o femeie nărăvită, căci n-a cunoscut-o, pentru că îşi avea faţa acoperită.
Şi abătându-se din cale pe la ea, i-a zis: "Lasă-mă să intru la tine!" Căci nu ştia că este nora sa. Iar ea a
zis: "Ce ai să-mi dai,dacă vei intra la mine?" Iar el i-a răspuns: "Îţi voi trimite un ied din turma mea". Şi ea
a zis: "Bine, dar să-mi dai ceva zălog până mi-l vei trimite". Răspuns-a Iuda: "Ce zălog să-ţi dau?" Şi ea a
zis: "Inelul tău, cingătoarea ta şi toiagul ce-l ai în mână". Şi el i le-a dat şi a intrat la ea şi ea a rămas grea.
Apoi, sculându-se, ea s-a dus şi-a scos vălul său şi s-a îmbrăcat iar cu hainele sale de văduvie. ….. Dar,
cam după vreo trei luni, i s-a spus lui Iuda: "Tamara, nora ta, a căzut în desfrânare şi iată a rămas însărcinată din desfrânare". Iar Iuda a zis: "Scoateţi-o şi să fie arsă". Dar când o duceau, ea a trimis la socrul său,
zicând: "Eu sunt îngreunată de acela ale căruia sunt lucrurile acestea". Apoi a adăugat: "Află al cui e inelul
acesta, cingătoarea aceasta şi toiagul acesta!" Şi le-a cunoscut Iuda şi a zis: "Tamara e mai dreaptă decât
mine, pentru că nu am dat-o lui Şela, fiul meu". Şi n-a mai cunoscut-o pe ea. Iar când era să nască, s-a
aflat că are în pântece doi gemeni. (Facerea 38.15-27)
Infinit mai puternice decât raţiunea şi ştiinţa sunt ignoranţa şi nebunia. (Anatole France)
Infinit/ Când spunem că Dumnezeu este iubire, spunem că El se comunică pe Sine la infinit. (Soren Kierkegaard,
filosof şi teolog danez)
Cel mai mare mister al infinitului este existenţa Celui pentru care nimic nu are mister. (Eliphas Levi)
Credinţa este indefinitul în infinit. (Lev Tolstoi)
Cunoaşterea noastră nu poate fi decât limitată, în timp ce ignoranţa trebuie să fie în mod necesar infinită.
(Karl Popper)
Dacă Dumnezeu nu există, agnosticul pierde prea puţin crezând în el şi câştigă la fel de puţin necrezând.
Dacă însă Dumnezeu există, agnosticul câştigă viaţa veşnică crezând în El şi pierde un bine infinit dacă
nu crede. (Pariul lui Blaise Pascal)
Doar două lucruri sunt infinite: universul şi prostia omenească. Şi nu sunt sigur în legătură cu primul.
(Albert Einstein)
Dumnezeu e de infinite ori infinit mai presus de energiile tale. (Sfântul Grigorie Palama)
Este de ajuns un dicţionar pentru a conţine toate cuvintele. Dar gândirii îi trebuie infinitul. (Alexandr
Sergheevici Puşkin)
Fiecare om posedă un anumit orizont. Când se îngustează şi devine infinit de mic, el se transformă în punct
şi atunci zice: “Acesta este punctul meu de vedere.” (David Hilbert, în Matematicienii glumesc)
Frumuseţea este doar imaginea sensibilă a Infinitului. (George Bancroft)
Geniul este capacitatea de a suporta dureri infinite. (Thomas Carlyle)
Infinitul! Nicio altă întrebare nu a mişcat vreodată atât de profund spiritul uman. (David Hilbert)
În păcat este o căutare infinită a lucrurilor finite. (Maurice Blondel)
Lepădarea de sine din Evanghelia de astăzi (Marcu 8.34-38 şi 9.1) nu înseamnă o desfiinţare a eului propriu,
nu înseamnă o negare a identităţii proprii, ci înseamnă o metamorfoză spirituală a modului de a gândi, de
a vorbi şi de a făptui. Lepădarea de sine înseamnă schimbarea modului de existenţă egoist într-un mod
de existenţă generos, trecerea de la o viaţă centrată pe eul propriu la o viaţă atentă la nevoile celor din
jur, este trecerea de la de la starea de egoism la starea de altruism, am spune mai pe înţeles. Dar, mai
ales, lepădarea de sine înseamnă a nu mai centra viaţa noastră în noi înşine, ci a descoperi pe Hristos ca
fiind centrul vieţii noastre. De ce. Pentru că numai iubirea infinită şi eternă a lui Hristos poate mulţumi
dorul de iubire nesfârşită şi viaţă veşnică a omului. Dacă centrăm viaţa noastră pe lucruri trecătoare şi
limitate, ne limităm libertatea spirituală. Dacă ne unim însă cu iubirea veşnică şi nelimitată a lui Dumnezeu, ajungem la libertatea de a iubi veşnic, pentru că suntem iubiţi veşnic. Deci, lepădarea de sine înseamnă o trăire în iubirea lui Dumnezeu, care apoi trebuie arătată în iubire milostivă, în iubire smerită,
generoasă faţă de familie, faţă de semenii noştri, faţă de oamenii, mai ales, care au nevoie de iubirea
şi ajutorul nostru. (Patriarhul Daniel)
Neştiinţa noastră este infinit mai mare decât ştiinţa. (Isaac Newton)
Omul, pe orice drum ar porni, ar vrea să cuprindă infinitul. (Ion Agârbiceanu)
Poetul e un dansator pe funie, un jongler de cuvinte, un inventator de rime rare, plin de ingenuitate şi de
har. (Nicolae Manolescu)
Prostia este infinit mai fascinantă decât inteligenţa. Inteligenţa are limitele ei. Prostia, nu. (Umberto Eco)
Rugăciunea utilizează gândurile, puterea mentală şi inteligenţa creatoare de care dispunem împreună cu
Inteligenţa Infinită a Spiritului Suprem. (Herbert Harris)
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Informarea/ Cele două cuvinte “informaţie” şi “comunicare” sunt adesea folosite ca având acelaşi înţeles, deşi ele
semnifică lucruri total diferite. Informaţia o primeşti, în timp ce comunicarea o dai.
(Sydney J. Harris)
Dacă nu citeşti ziarele eşti neinformat, dacă le citeşti, eşti dezinformat. (Mark Twain)
Imaginaţia este şi ea o sursă de informare. (Grigore Moisil)
Informaţia este sufletul tuturor afacerilor publice. (Daniel Defoe)
Omul bine informat face cât o armată. (Napoleon Bonaparte)
Ziarul nu este numai o ştire, telegramă, articol de fond, reportaj, numai politică şi informaţie…
Ziarul e o stare sufletească. (Tudor Arghezi)
Ingineria este arta sau ştiinţa de a face util. (Samuel C. Florman)
Ingineria/ Inginerilor le place să rezolve probleme. Dacă nu au o problemă la îndemână, o creează. (Scott Adams)
Luând în considerare starea actuală a programelor noastre, dezvoltarea software este clar magie neagră
şi nu poate fi numită ştiinţă inginerească. (Bill Clinton)
Piciorul omului e o capodoperă inginerească şi artistică. (Leonardo da Vinci)
Scriitorii sunt inginerii sufletelor omeneşti. (Iurie Oleşa)
Trebuie să ai grijă cu inginerii; ei încep cu maşina de cusut şi termină cu bomba atomică. (Marcel
Pagnol)
Un om de ştiinţă bun este o persoană cu ideii originale. Un inginer bun este o persoană care face un
proiect care funcţionează cu cât mai puţine idei originale posibil. (Freeman Dyson)
Inima 3.1, 3.3, 3.5, 4.5, 4.7, 4.10, 4.14, 7.3, 8.9
Inima are taine pe care nicio raţiune nu le poate pătrunde. (Guy de Maupassant)
Inima bună 3.3
Inima celui ce luptă este o arenă în care se războiesc gândurile rele cu cele bune. 4.7
Inima celui înţelept va cugeta la pildele celor înţelepţi, şi o ureche ascultătoare este dorinţa celui înţelept.
(Ecclesiasticul 3.28)
Inima înţeleaptă caută ştiinţa, iar gura celor nebuni se simte mulţumită cu nebunia. (Solomon 15.14)
Inima oamenilor nu este decât un câmp de bătălie în care se luptă Dumnezeu cu diavolul. (Dostoievski)
Inima rea 3.3
Inima reprezintă izvorul gândurilor. 2.3
Inima şi mintea 2.1, 2.3
Inima spirituală, centrul fiinţial al omului. 2.1
Inima spirituală, centrul în care converg toate puterile sufletului. 3.1
Inima, centrul tuturor puterilor sufleteşti. 2.3
Inima/ A observa liniştea şi a respira profund şi calm este cel mai uşor mod de a-ţi deschide inima. (Paul Ferrini)
A-L păstra pe Hristos în inimă este chiar viaţa. 7.7
Adesea, sub haine zdrenţuite se ascunde o inimă de aur. (Cicero)
Adevărata nobleţe nu e a titlului, ci a inimii. (Lope de Vega)
Adevărul nu-l pătrundem numai cu raţiunea, ci şi cu inima. (Blaise Pascal)
Adevărul se opreşte la inteligenţă, frumuseţea pătrunde în inimă. (Henri Lacordaire)
Aurul şi argintul fals sunt pagube pe care le poţi îndura şi un bărbat priceput uşor descoperă falsul. Dar dacă
gândul mincinos al unui prieten stă ascuns în pieptul său şi dacă are viclenie în inima sa, acela e cel mai
fals dintre muritorii făcuţi de Dumnezeu, iar dintre toate falsurile, acesta este cel mai greu de cunoscut.
(Poetul Teognist, citat de Cuviosul Clement Alexandrinul)
Biserica este inima lumii, chiar dacă lumea nu-şi cunoaşte inima. (Mitropolitul George Khodr,
citat de teologul Olivier Clément)
Blândeţea firii şi umilinţa inimii să-l caracterizeze pe preot. (Sfântul Vasile cel Mare)
Ca să porţi coroana de om trebuie să ai trei etaje: minte, obraz şi inimă. (Liubiţa Raichici)
Caută fericirea în propria-ţi inimă. Nu căuta nimic în afară de suflet, totul se află întrânsul. Dacă acolo fericirea nu există, atunci nu o vei găsi nicăieri. (Mitropolitul Filaret)
Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine
şi dreptatea Ta celor drepţi la inimă. (Psalmi 35.9, 10)
Căci cuvântul lui Dumnezeu e viu şi lucrător şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri, şi pătrunde până
la despărţitura sufletului şi duhului, dintre încheieturi şi măduvă, şi destoinic este să judece simţirile
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şi cugetările inimii. (Evrei 4.12)
Căci dinăuntru, din inima omului, ies cugetele cele rele, desfrânările, hoţiile, uciderile, adulterul, lăcomiile,
vicleniile, înşelăciunea, neruşinarea, ochiul pizmaş, hula, trufia, uşurătatea. Toate aceste rele ies
dinăuntru şi spurcă pe om. (Marcu 7.21-23)
Cea mai lungă cale este calea de la minte la inimă. (Părintele Arsenie Boca)
Cea mai rea închisoare este o inimă închisă. (Papa Ioan-Paul-II)
Cel blând pentru Dumnezeu este mai înţelept decât înţelepţii şi cel smerit cu inima e mai puternic decât cei
puternici pentru că poartă jugul lui Hristos. (Sfântul Marcu Ascetul)
Cel ce vrea să facă ceva şi nu poate, e socotit de către cunoscătorul de inimi, Dumnezeu, ca şi când ar fi
făcut. Iar aceasta trebuie să o înţelegem atât cu privire la cele bune, cât şi la cele rele.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Cele mai bune şi mai frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute, nici măcar atinse fizic. Ele trebuie simţite în
inimă, iar unul dintre ele este prietenia. (Scriitoarea americană Helen Keller, născută oarbă şi surdă)
Celui ce ascultă porunca nu i se va întâmpla nimic rău, că inima unui om înţelept va cunoaşte timpul şi judecata. (Ecclesiastul 8.5)
Coborârea (adâncirea) minţii în inimă. 1.9
Compasiunea înseamnă să iubeşti cu inima lui Dumnezeu. (Sfinţii Părinţi)
Conştiinţa este o făclie care luminează inima şi un judecător neadormit pe care omul îl poartă cu el. (Eschil)
Credinţa este jertfa de iubire pe altarul inimii. (Sfinţii Părinţi)
Cu Dumnezeu nu trebuie să fii politicos; pur şi simplu, varsă-ţi inima ta în faţa Lui. (Arhimandritul Sofronie
Saharov)
Cum a fost lucrat pomul, arată rodul lui; aşa şi cuvântul arată gândul cel din inima omului. Să nu lauzi pe nimeni înainte de a vorbi cu el, căci cuvântul este piatra de încercare a omului. (Ecclesiasticul 27.6, 7)
Cuptorul încearcă oţelul călit; tot aşa şi vinul, inimile trufaşilor, care stau gata să se încaiere.
(Ecclesiasticul 31.30)
Dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă; dacă unul învaţă, să se sârguiască în învăţătură; dacă îndeamnă, să fie
la îndemnare; dacă împarte altora, să împartă cu firească nevinovăţie; dacă stă în frunte, să fie cu tragere
de inimă; dacă miluieşte, să miluiască cu voie bună! (Romani 12.7, 8)
Dacă doreşti să te rogi, nu-ţi alipi inima de nimic, ca să moşteneşti totul. (Evagrie Ponticul)
Dacă nebunia se pripăşeşte în inima celui tânăr, numai varga certării o va îndepărta de el. (Solomon 22.15)
Dacă nu îi laşi speranţe, inima se poate frânge. (Thomas Fuller)
Dar Domnul a zis către Samuel: "Nu te uita la înfăţişarea lui şi la înălţimea staturii lui; Eu nu Mă uit ca omul;
căci omul se uită la faţă, iar Domnul se uită la inimă". (I Regi 16.7)
De aceea nu puteau să creadă, că iarăşi a zis Isaia: "Au orbit ochii lor şi a împietrit inima lor, ca să nu vadă
cu ochii şi să nu înţeleagă cu inima şi ca nu cumva să se întoarcă şi Eu să-i vindec" Acestea a zis Isaia,
când a văzut slava Lui şi a grăit despre El. (Ioan 12.39-41)
De asemenea şi Duhul vine în ajutor slăbiciunii noastre, căci noi nu ştim să ne rugăm cum trebuie, ci Însuşi
Duhul Se roagă pentru noi cu suspine negrăite. Iar Cel ce cercetează inimile ştie care este dorinţa
Duhului, căci după Dumnezeu El Se roagă pentru sfinţi. (Romani 8.26, 27)
De ai inimă trează, poţi să te mântuieşti. (Avva Pambo)
Din toată inima cinsteşte pe tatăl tău şi nu uita niciodată durerile mamei tale. (Eclesiasticul 7.28)
Dispoziţia inimii dă valoare darului. Ea singură dă preţul celor oferite. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Dobândeşte pacea în inima ta şi mii de oameni din jurul tău se vor mântui. (Sfântul Serafim de Sarov)
Dumnezeu se odihneşte în inimile celor blânzi, iar sufletul tulburat este scaun pentru diavol.
(Sfântul Ioan Scărarul)
E mai grav să nu ai ce oferi cu inima şi mintea decât să ai mâinile goale. (Vladimir Ghika)
Elocinţa este lumina ce face să strălucească inteligenţa. (Cicero)
Este mai degrabă liber, cel ce se simte liber în inma sa. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Este o logică a inimii, foarte grea, care n-a fost scrisă. (Nicolae Iorga)
Eu însă vă spun vouă: Că oricine se uită la femeie, poftind-o, a şi săvârşit adulter cu ea în inima lui.
(Matei 5.28)
Există un drum al ochiului către inimă care nu trece prin intelect. (G. K. Chesterton)
Făcut-a tărie cu braţul Său, risipit-a pe cei mândri în cugetul inimii lor. (Luca 1.51)
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Femeia este inima familiei. (Maica Tereza)
Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. 11.18
Fii curat cu inima şi bogat cu duhul. (Din Epistola lui Barnaba)
Fiindcă răutatea inimii este plină de temere, ca una ce se ştie vinovată şi mustrată ea de sine însăşi; ea îşi vede
mărită nenorocirea, căci spaima nu este altceva fără numai lepădarea oricărui ajutor care-ţi vine de
la dreapta judecată. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 17.10, 11)
Fiii oamenilor, până când grei la inimă? Pentru ce iubiţi deşertăciunea şi căutaţi minciuna? (Psalmi 4.2)
Hristos, Arhiereul jerfelor noastre, ocrotitorul şi ajutorul slăbiciunii noastre, prin El vedem ca-ntr-o oglindă,
nepătata şi preaînalta Lui Faţă, prin El s-au deschis ochii inimii noastre, prin El nepriceputa şi
întunecata noastră minte înfloreşte la lumina Lui, prin El Stăpânul a voit să gustăm cunoştinţa
cea nemuritoare. (Sfântul Clement Romanul)
Ia aminte de tine însuţi ca nu cumva un cuvânt ascuns în inima ta să se prefacă în păcat!
(Sfântul Vasile cel Mare)
Iadul şi adâncul sunt cunoscute Domnului, cu atât mai vârtos inimile fiilor oamenilor. (Solomon 15.11)
Iar ţinta poruncii este dragostea din inimă curată, din cuget bun şi din credinţă nefăţarnică, de la care unii rătăcind s-au întors spre deşartă vorbire, (I Timotei 1.5, 6)
Limba omului drept este argint curat, dar inima celor fără de lege este lucru de puţin preţ. (Solomon 10.20)
Ispitele nu sunt lecuire pentru cel trufaş, că buruiană rea s-a înrădăcinat în inima lui. (Ecclesiasticul 3.27)
Iubeşte-ţi sufletul tău şi-ţi mângâie inima ta şi departe de la tine goneşte întristarea, că pe mulţi i-a omorât întristarea şi nu este folos întru ea. (Ecclesiasticul 30.23, 24)
Înaintea prăbuşirii vine trufia inimii, iar înaintea măririi merge umilinţa. (Solomon 18.12)
Întoarceţi-vă cu mintea şi inima voastră spre cer şi nu veţi fi prinşi de diavol. Pasărea, cu cât zboară mai sus,
cu atât este mai ferită de primejdii. (Sfântul Tihon din Zadonsk)
Învăţătorule, care poruncă este mai mare în Lege? El i-a răspuns: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu
toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. Aceasta este marea şi întâia poruncă. Iar a doua,
la fel ca aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. (Matei 22.36-39)
Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. (Psalmi 50.18)
La urmă, pe când cei unsprezece şedeau la masă, li S-a arătat şi i-a mustrat pentru necredinţa şi împietrirea
inimii lor, căci n-au crezut pe cei ce-L văzuseră înviat. (Marcu 16.14)
Limba dulce este pom al vieţii, iar limba vicleană zdrobeşte inima. (Solomon 15.4)
Liniştea este esenţa inimii. (Paul Ferrini)
Linişteşte-ţi inima mânioasă şi înfuriată, sileşte-ţi mânia să asculte de raţiune, ca şi calul de frâu. 12.2
Lipsa mustrărilor de conştiinţă în tot ce facem e semnul unei inimi învârtoşate, al unui obicei al omului
de a se îndreptăţi pe sine însuşi şi de a-l critica pe aproapele sau pe Dumnezeu. 9.14
Lumina care străluceşte în inimă descoperă o altă lumină, mai lăuntrică, mai tainică şi mai adâncă. În această
lumină, în această contemplare plină de dulceaţă, afundându-se, omul nu mai este stăpân pe sine, devine
ca un străin pentru lumea aceasta, iar lucrul acesta se face din cauza iubirii şi a plăcerii care-l copleşeşte,
datorită tainelor celor ascunse care i se descoperă. În acel timp, omul acela fiind eliberat de povara celor
trecătoare, ajunge la măsura desăvârşirii, curat şi liber de păcat. (Sfântul Macarie Egipteanul)
Mai bun este necazul decât râsul, căci întristarea feţei este bună pentru inimă. (Ecclesiastul 7.3)
Mă bucur că sunt chemată la cununa muceniciei şi mulţumesc lui Dumnezeu din toată inima că m-a învrednicit
de un asemenea har. (Sfânta Muceniţă Teodosia fecioara, torturată şi apoi aruncată în mare, la anul 308)
Mâinile la muncă, mintea şi inima la Dumnezeu. (Sfântul Teofan Zăvorâtul)
Mânia care lucrează într-un suflet fără discernământ, e asemenea unei flăcări, care sub suflarea unui vânt puternic arde şi nimiceşte ogorul inimii. (Sfântul Ioan Scărarul)
Mila şi adevărul să nu te părăsească; leagă-le împrejurul gâtului tău, scrie-le pe tabla inimii tale; atunci vei
afla har şi bunăvoinţă înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor. (Solomon 3.3, 4)
Mintea este o formă de energie a inimii care lucrează cu creierul. (Sfântul Ioan Casian)
Mirosurile ating corzile inimii cu o precizie mai mare decât imaginile si sunetele. (Rudyard Kipling)
Nepătimirea aduce cu sine lipsa de tulburare a inimii omului. 12.5
Nu e armă mai puternică decât inima curată. (Ioan Slavici)
Nu există alt diavol decât cel din inima noastră. (Hans Christian Andersen)
Nu există frumuseţe decât atunci când mintea şi inima ştiu ce este iubirea. (Krishnamurti, filosof indian)
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Nu există pace în afara lui Dumnezeu. Nu puteţi găsi pace în lume. O puteţi găsi numai în inima voastră,
atunci când ea se deschide. (Paul Ferrini)
Nu înţelegeţi că tot ce intră în gură se duce în pântece şi se aruncă afară? Iar cele ce ies din gură pornesc din
inimă şi acelea spurcă pe om. (Matei 15.17, 18)
Nu-ţi lega inima ta de casă, în vremea pelerinajului tău pământesc. Niciun om chibzuit nu-şi zideşte casă
trainică în timpul când este călător. (Avva Feren)
Numai cu inima vedem cu adevărat. (Antoine de Saint-Exupéry)
Numesc merit îmbinarea unui talent adevărat cu o inimă bună. (Jose Cadalso)
O apă adâncă este sfatul în inima omului, iar omul deştept ştie s-o scoată. (Solomon 20.5)
O inimă fără patimă este viaţa trupului, pe când pornirea pătimaşă este ca un cariu în oase. (Solomon 14.30)
O inimă iubitoare este cea mai adevărată înţelepciune. (Charles Dickens)
O inimă veselă înseninează faţa, iar când inima e tristă şi duhul e fără de curaj. (Solomon 15.13)
Ocara de la oameni aduce întristare inimii, dar se face pricină de curăţie celui ce o rabdă.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Omul înţelept îşi ascunde ştiinţa, pe când inima celor nebuni propovăduieşte nebunia. (Solomon 12.23)
Orice creştin trebuie să găsească un loc în inima sa, atât pentru tristeţea răstignirii, dar şi pentru speranţa şi
bucuria învierii. (Părintele Dumitru Păduraru)
O, Doamne, de-am avea noi inima psalmistului şi mintea lui Kepler, ca să Te contemplăm pe Tine!
(Albert Einstein)
Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră,
nici să se înfricoşeze. (Ioan 14.27)
Păcatul Îl împiedică pe Dumnezeu să strălucească în inimile noastre. (Sfântul Atanasie cel Mare)
Păstrează trupul acesta curat şi nepătat, ca duhul care locuieşte în el să dea mărturie de el şi să fie îndreptăţit
trupul tău. Vezi să nu se suie la inima ta gândul că trupul acesta este stricăcios si să-l supui vreunei
întinăciuni. Dacă-ţi întinezi trupul, întinezi şi Duhul cel Sfânt, iar dacă întinezi trupul nu vei trăi.
(Herma, autorul scrierii “Păstorul”)
Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ţâşneşte viaţa. (Solomon 4.23)
Plăcerea cu care lucrează artistul este însăşi inima artei sale. (Constantin Brâncuşi)
"Poporul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lor este departe de Mine. Şi zadarnic Mă cinstesc ei,
învăţând învăţături ce sunt porunci ale oamenilor". (Matei 15.8, 9)
Postul trebuie ţinut în chip deosebit numai pentru Dumnezeu, spre umilinţa inimii şi curăţirea de păcate.
(Sfântul Ioan Casian)
Precum soarele nostru dă lumină ochilor noştri trupeşti, lumina cea prin duhul se sălăşluieşte ca o rază
spirituală în cele din înăuntru şi ia loc în inimă. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
Puritatea inimii este cea mai importantă. Restul este muncă. Întregul univers este angrenat în lucrarea de
adorare a lui Dumnezeu. (Yoga Swami, unul dintre cei mai mari yoghini şi înţelepţi ai
vremurilor noastre)
Puritatea inimii înseamnă să-ţi doreşti un singur lucru. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Răzbunarea înfăptuită va sfâşia adesea inima şi va tortura conştiinţa. (Arthur Schopenhauer)
Recunoştinţa este memoria inimii. (Honoré de Balzac)
Roagă pe Dumnezeu să deschidă ochii inimii tale, şi vei vedea folosul rugăciunii tale şi al citirii.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Rugăciunea care nu porneşte din inimă se împrăştie înainte de-a ajunge la cer. Ea nu slăveşte, ci insultă pe
Acela Căruia se adresează. (Henri Lacordaire)
Rugăciunea este cântecul inimii. (Khalil Gibran)
Să aveţi către Dumnezeu inimă de fiu, către aproapele inimă de mamă şi către voi minte de judecător.
(Părintele Ilie Cleopa)
Să nu asculţi de inima ta până ce n-ai scos toate patimile din ea. (Sfântul Marcul Ascetul)
Să nu te înalţi întru inima ta pentru că înţelegi cele zise în Scripturi, ca să nu cazi cu mintea în duhul hulirii.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Scopul postului - uşurarea inimii, ca să se poată deschide către realităţile spirituale. 10.12
Semnul sfinţeniei este inima compătimitoare. (Sfântul Isaac Sirul)
Suportă-ţi cu inimă bună necazul; atunci vei vedea singur pentru ce ţi-a fost trimis. (Mitropolitul Filaret)

663/782
Supunem trupul la chinul înfrânării, ca să putem ajunge prin acest post la curăţia inimii. (Sfântul Ioan Casian)
Şi El le-a zis: Voi sunteţi cei ce vă faceţi pe voi drepţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu cunoaşte inimile
voastre; căci ceea ce la oameni este înalt, urâciune este înaintea lui Dumnezeu. (Luca 16.15)
Şi mi-am silit inima ca să pătrund înţelepciunea şi ştiinţa, nebunia şi prostia, dar am înţeles că şi aceasta este
vânare de vânt, că unde este multă înţelepciune este şi multă amărăciune, şi cel ce îşi înmulţeşte ştiinţa
îşi sporeşte suferinţa. (Ecclesiastul 1.17, 18)
Şi nu numai atât, ci ne lăudăm şi în suferinţe, bine ştiind că suferinţa aduce răbdare, şi răbdarea încercare, şi
încercarea nădejde, iar nădejdea nu ruşinează pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile
noastre, prin Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă. (Romani 5.3-5)
Şi prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi. (Luca 2.35)
Tinereţea are o inimă caldă, o nevoie de entuziasm pe care cea mai uşoară atingere o trezeşte.
(Alphonse Daudet)
Trăieşte ca un om curajos; iar dacă nu ai noroc, înfuntă-i loviturile cu o inimă curajoasă. (Cicero)
Trebuie să renunţi la ceva, ca să-I faci loc lui Hristos în inima ta. (Sfinţii Părinţi)
Tristeţea se vindecă prin meditaţia inimii curate. 11.15
Trufia este lepădarea de Dumnezeu, este o născocire drăcească. Începutul trufiei este rădăcina slavei deşarte.
Mijlocul e defăimarea aproapelui, trâmbiţarea neruşinată a propriilor osteneli, lauda de sine în inimă şi
urârea mustrării. Sfârşitul este lepădarea ajutorului dumnezeiesc şi nădăjduirea în propria strădanie.
(Sfântul Ioan Scărarul)
Un cap bun şi o inimă bună sunt întotdeauna o formidabilă combinaţie. (Nelson Mandela)
Unde-ţi este comoara, acolo-ţi este si inima. 1.4
Ura este nebunia inimii. (George Byron)
Urechea este bulevardul către inimă. (Voltaire)
Uşa către Prezenţa Divină se deschide prin inima ta. (Paul Ferrini)
Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre.
Căci jugul Meu e bun şi povara Mea este uşoară. (Matei 11.28-30)
Zis-a Avva Pimen: Învaţă-ţi gura să vorbească cele ale inimii!
Inspiraţia există, dar trebuie să te găsescă lucrând. (Pablo Picaso)
Inspiraţia/ Ceea ce te inspiră, te şi ghidează şi te apără. (Richard Bach)
Cu cât inspiri o simpatie mai generală, cu atât inspiri o simpatie mai puţin profundă. (Stendhal)
Este minunat când te vizitează inspiraţia, însă scriitorul trebuie să ştie să acţioneze şi în restul timpului.
(Leonard Bernstein)
Geniul este un procent inspiraţie şi nouăzeci şi nouă transpiraţie. (Thomas Alva Edison)
Invenţia este 99% transpiraţie şi 1% inspiraţie. [Thomas Alva Edison, autor sau coautor a peste 1000
de invenţii. Edison nu s-a întrebat niciodată dacă un lucru era realizabil, ci cum anume
era realizabil. (Enciclopedia Universală Britannica)]
Iubesc muzica cu patimă. Muzica e pentru mine un prilej de inspiraţie, dar câteodată un motiv de durere.
(Gala Galaction)
Profesorul mediocru spune. Profesorul bun explică şi demonstrează. Profesorul perfect inspiră.
(William George Ward)
Profesorul mediocru vorbeşte. Profesorul bun explică. Profesorul foarte bun demonstrează. Profesorul
eminent inspiră. (William Arthur Ward)
Instinctul este nasul minţii. (Delphine de Girardin)
Instinctul este un lucru mare. Eu am fost fricos din instinct. (William Shakespeare)
Instinctul/ Bunul simţ este instinct. Destul bun simţ este geniu. (George Bernard Shaw)
Bunul simţ este un instinct al adevărului. (Max Jacob)
Corupţia este un cancer; un cancer care roade încrederea cetăţenilor în democraţie, diminuează instinctul
pentru inovare şi creativitate. (Joe Biden)
Nu acord niciun fel de importanţă lucrurilor pe care alţii le ridică în slăvi sau le condamnă. Eu pur şi simplu
îmi urmez instinctul. (Wolfgang Amadeus Mozart)
Raţiunea este slujitorul instinctului. (Clarence Day)
Instruirea minţii este la fel de necesară ca hrana pentru corp. (Cicero)
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Instruirea/ Am fost instruit să devin electrician. Probabil că am încurcat firele undeva de-a lungul traseului.
(Elvis Presley)
Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câştigăm. (Victor Hugo)
O soartă nefericită e mai de folos oamenilor decât o soartă fericită. Aceasta din urmă, totdeauna sub masca fericirii, când se arată, minte. Cea dintâi este însă totdeauna adevărată, când se arată nestatornică prin schimbarea sa. Una înşeală, alta instruieşte. Una, sub masca unor bunuri mincinoase înlănţuie minţile celor ce se bucură de ea, cealaltă, prin cunoaşterea fericirii fragile, eliberează. …
(Betius, scriitor bisericesc)
Instrumentul/ Algebra este instrumentul intelectual care a fost creat pentru redarea clară a aspectelor cantitative
ale lumii. (Alfred North Whitehead)
Apoi regele şi tot poporul au început să aducă jertfe înaintea feţei Domnului. Regele Solomon a adus
jertfă douăzeci şi două de mii de boi şi o sută douăzeci de mii de oi; aşa au sfinţit templul lui Dumnezeu regele şi tot poporul. Preoţii stăteau la slujbele lor şi leviţii cu instrumentele de cântare ale Domnului, pe care le făcuse regele David, ca să laude pe Domnul: "Că în veac este mila Lui"; căci David
cu acestea Îl slăvea, iar preoţii trâmbiţau din trâmbiţe înaintea lui, iar Israelul tot stătea de faţă.
(II Paralipomena 7.4-6)
Boala poate fi un prilej de asceză, de apropiere de Dumnezeu. Este o transformare, o transfigurare
chiar a urmării păcatului, care este boala, într-un instrument de curăţire de patimi şi de înţelegere a lui Dumnezeu. Răbdarea şi încrederea în Dumnezeu pot fi calea către unirea cu Acesta.
(Amma Sincletica)
Că eu voi lăuda cu instrumente de cântare adevărul Tău, Dumnezeule, cânta-voi ţie din alăută, Sfântul lui Israel. (Psalmi 70.25)
Corpul este veşmânt viu şi, în acelaşi timp, şi instrumentul spiritului. (Prentice Mulford)
Cultura este un instrument mânuit de profesori pentru a fabrica profesori, care atunci când le vine
rândul vor fabrica profesori. (Simone Weil)
Iată că tu eşti pentru ei un cântăreţ plăcut, cu glas frumos şi care cântă bine din instrumentul său; ei
ascultă cuvintele tale, dar nimeni nu le împlineşte, iar când aceste lucruri vor veni, şi iată că ele vin,
atunci vor şti că în mijlocul lor era un prooroc". (Iezechiel 33.32, 33)
În acelaşi timp s-au apropiat câţiva bărbaţi caldei, care au pârât pe iudei. Ei au început să spună regelui Nabucodonosor: "O, rege, să trăieşti în veac! Tu poruncă ai dat, ca oricine va auzi glasul trâmbiţei, al flautului, al chitarei, al harpei, al psalterionului, al cimpoiului şi al altor instrumente muzicale,
să cadă la pământ şi să se închine chipului de aur. Iar cine nu va cădea la pământ, nici se va închina,
să fie aruncat în mijlocul unui cuptor cu foc arzător. Dar sunt nişte iudei, pe care i-ai pus cârmuitori
peste ţinutul Babilonului: Şadrac, Meşac şi Abed-Nego. Aceşti bărbaţi, nici că au luat în seamă porunca ta, o, rege; dumnezeului tău nu-i slujesc şi chipului de aur pe care tu l-ai înălţat nu-i aduc
închinare!" (Daniel 3.8-12)
Limba este putere, viaţă şi instrument al culturii, instrument de dominare şi eliberare.(Angela Carter)
Limba este un instrument ale cărui resorturi nu trebuie să le faci să scârţâie. (Rivarol)
Lumea creştină are ca simbol un instrument de tortură, crucea. (Arthur Schopenhauer)
Pielea s-a făcut pe mine neagră şi oasele mele sunt arse de friguri. Astfel harfa mea a ajuns instrument
tânguirii şi flautul meu glasul bocitoarelor. (Iov 30.30, 31)
Şi au adus fiii leviţilor chivotul Domnului, cum poruncise Moise după cuvântul Domnului, pe pârghii; pe
umeri, iar nu cu căruţa. Apoi a poruncit David căpeteniilor leviţilor să pună pe fraţii lor cântăreţi cu
instrumente muzicale, cu psaltirioane, ca să vestească cu glas tare de bucurie.
(I Paralipomena 15.15, 16)
Şi punând chivotul Domnului într-un car nou, l-au scos din casa lui Aminadab; iar fiii lui Aminadab, Uza
şi Ahio, duceau carul cel nou. Şi l-au adus cu chivotul Domnului din casa lui Aminadab cea de pe
deal şi Ahio mergea înaintea chivotului Domnului. Iar David şi toţi fiii lui Israel cântau înaintea Domnului din tot felul de instrumente muzicale de lemn de chiparos, din harpe, din psaltire, din timpane,
din fluiere şi din chimvale. Când însă au ajuns la aria lui Nachon, Uza şi-a întins mâinile sale spre chivotul Domnului ca să-l sprijine, şi s-a apucat de el, căci boii erau gata să-l răstoarne. Domnul însă sa mâniat pe Uza şi l-a lovit Dumnezeu chiar acolo pentru îndrăzneala lui şi a murit el acolo lângă
chivotul Domnului. (II Regi 6.3-7)
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Vorbirea este instrumentul acestei lumi prezente. Liniştea este misterul lumii ce va veni.
(Sfântul Isaac Sirul)
Intelectul/ A poseda un mare intelect nu este o cale spre fericire. (Stephen Fry)
Adevărul lucrurilor este hrana de bază a intelectelor superioare. (Leonardo da Vinci)
Algebra este instrumentul intelectual care a fost creat pentru redarea clară a aspectelor cantitative ale
lumii. (Alfred North Whitehead)
Arta: o altă natură, tot atât de tainică, dar mai inteligentă, căci purcede din intelect. (Johann Wolfgang
von Goethe)
Bucuria este starea de spirit normală a omului. Cu cât dezvoltarea intelectuală şi morală a omului este
mai ridicată, cu atât omul este mai liber şi viaţa îi dă mai multă satisfacţie. (Anton Pavlovici Cehov)
Ca să ai aura intelectuală trebuie să rămâi elev toată viaţa. (Radu Beligan)
De câtva timp e mai uşor să fii intelectual decât să fii credincios. (Părintele Teofil Pârâian)
Există un drum al ochiului către inimă care nu trece prin intelect. (G. K. Chesterton)
Intelectualul este cineva aflat în căutarea adevărului dincolo de interesele sale. (Jean d’Ormesson)
Într-adevăr, intelectualul e cel ce poate ieşi din el însuşi. (Părintele Nicolae Steinhardt)
Nu pot trăi fără lux intelectual şi sufletesc. (Petre Pandrea)
Rugăciunea constituie o înălţare a intelectului către Dumnezeu; ea este o conversaţie a intelectului cu
Domnul. (Evagrie Ponticul)
Rugăciunea este folosirea cea mai autentică şi mai bună a intelectului. (Evagrie Ponticul)
Se spune că intelectul este dat omului ca să cunoască adevărul, intelectul e dat omului, după părerea
mea, nu ca să cunoască adevărul, ci să primească adevărul. (Petre Ţuţea)
Sufletul tânjeşte să creadă, dar intelectul refuză să-i dea voie. (Scriitorul american Dan Brown)
Un intelectual rezolvă problemele. Un geniu le evită. (Albert Einstein)
Inteligenţa este ca un râu; cu cât este mai adânc, cu atât face zgomot mai puţin. (Proverb englezesc)
Inteligenţa este ceea ce foloseşti când nu ştii ce să faci. (Jean Piaget)
Inteligenţa este cel mai greu şi cel mai înalt produs al naturii, creaţiunea cea mai rară şi cea mai preţioasă din câte
există pe lume. (Arthur Schopenhauer)
Inteligenţa este pretutindeni utilă, dar nicăieri îndeajuns. (Henri-Frederic Amiel)
Inteligenţa fără ambiţie este ca o pasăre fără aripi. (Salvador Dali)
Inteligenţa înseamnă a înţelege şi a inventa. (Jean Piaget)
Inteligenţa noastră e o oglindă. (Comenius)
Inteligenţa nu este vorbire şi raţionament de logică; este pătrundere şi convingere. (Thomas Carlyle)
Inteligenţa nu înseamnă să nu faci greşeli, ci să vezi repede cum poţi să le îndrepţi. (Bertolt Brecht)
Inteligenţa sporeşte facultatea de a suferi, atingând la om cel mai înalt grad. (Arthur Schopenhauer)
Inteligenţa/ A fi inteligent presupune a folosi şi inteligenţa altora. (Richard Aladjemoff)
Acţiunea este adevărata măsură a inteligenţei. (Napoleon Hill)
Adevărata nebunie nu poate fi atinsă fără inteligenţă. (Henrik Tikkanen)
Adevărul se opreşte la inteligenţă, frumuseţea pătrunde în inimă. (Henri Lacordaire)
Arta: o altă natură, tot atât de tainică, dar mai inteligentă, căci purcede din intelect. (Johann
Wolfgang von Goethe)
Buna ironie denotă o inteligenţă nativă. (Vasile Ponea)
Calitatea nu este niciodată un accident, este întotdeauna rezultatul unui efort de inteligenţă.
(John Ruskin)
Caracterul are drept fundament voinţa şi inteligenţa. (Boccaccio)
Caracterul fără înţelepciune poate mult, dar înteligenţa fără caracter nu valorează nimic. (Cicero)
Cartea e ca şi o conversaţie cu un om deştept. (Lev Tolstoi)
Căsătoria este triumful imaginaţiei asupra inteligenţei. (Oscar Wilde)
Cea mai înaltă treaptă a inteligenţei omeneşti este capacitatea de a observa fără să judeci.
(Krishnamurti, filosof indian)
Cel mai bun test de inteligenţă constă în ceea ce facem cu timpul nostru liber. (Laurence J. Peter)
Conştiinţa – lumina inteligenţei pentru a distinge binele de rău. (Confucius)
Creativitatea este distracţia inteligenţei. (Albert Einstein)
Culmea umanului rămâne sfântul, geniul. (Nichifor Cainic)
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Dragostea este triumful imaginaţiei asupra inteligenţei. (H. L. Mencken)
E mai greu să-l convingi pe un om că e prost decât să-l minţi că e deştept. (Jean d`Ormesson)
Eşecul este pur şi simplu ocazia de a începe din nou, de data aceasta cu mai multă inteligenţă.
(Henry Ford)
Fericirea la oamenii inteligenţi este cel mai rar lucru pe care-l ştiu. (Ernest Hemingway)
Fiecare om pe care îl întâlnesc în drumul meu îmi este superior prin ceva. De aceea încerc să învăţ
câte ceva pe lângă fiecare. (Sigmund Freud)
Gândirea e activitatea inteligenţei, visarea e voluptatea ei. (Victor Hugo)
Genialitatea nu este altceva decât o mare aptitudine pentru răbdare. (Benjamin Franklin)
Geniul este un procent inspiraţie şi nouăzeci şi nouă transpiraţie. (Thomas Alva Edison)
Gradul de sensibilitate la durere, frustrare, creşte proporţional cu simţirea şi inteligenţa.
(Arthur Schopenhauer)
Ignoranţa nu înseamnă lipsă de inteligenţă; înseamnă lipsă de cunoştinţe. (Dave Ramsey)
Inteligenţii se împart în două: buni şi răi, proştii se împart în una: răi. (Garabet Ibrăileanu)
Iubirea este singurul lucru care activează inteligenţa şi creativitatea, care ne purifică şi ne eliberează.
(Paulo Coelho)
În faţa lui Dumnezeu toţi suntem la fel de deştepţi, dar şi la fel de proşti. (Albert Einstein)
În general, inteligenţa noastră nu este garantul opiniilor pe care le împărtăşim. (Leonhard Euler)
Între caractere şi inteligenţe n-ar trebui să existe alegere. Inteligenţele se găsesc foarte adesea,
caracterele foarte rar. (Mihai Eminescu)
Lumina minţii este dată, în primul rând, de inteligenţă. 2.7
Meditaţia este eliberarea de gândire şi o mişcare înspre extazul adevărului. Meditaţia este explozia
înteligenţei. (Krishnamurti, filosof indian)
Niciun grad înalt de inteligenţă sau imaginaţie, sau ambele laolaltă, nu alcătuiesc un geniu. Iubire, iubire,
iubire – acesta este sufletul unui geniu. (Wolfgang Amadeus Mozart)
Nimeni nu este destul de inteligent ca să-l poată convinge pe un prost că e prost.
(Jean de La Fontaine)
Nu este o coincidenţă că cei mai mari gânditori din toate timpurile au fost suflete profund religioase.
(Max Planck)
O apă adâncă este sfatul în inima omului, iar omul deştept ştie s-o scoată. (Solomon 20.5)
O linguriţă de isteţime face uneori cât un car de putere. (Liviu Rebreanu)
Oamenii deştepţi nu au nevoie de sfaturi. Cei proşti nu le ascultă. (Benjamin Franklin)
Omul îşi pierde inteligenţa la nervi. (Dalai Lama)
Prea adesea ironia nu-i decât o formă a lipsei de inteligenţă. (Oxenstierna)
Prefer de departe cele mai aprigi critici ale unui om inteligent decât aprobarea nechibzuită a maselor.
(Kepler)
Prin intermediul imaginaţiei creatoare, mintea comunică direct cu Inteligenţa Universală. (Herbert
Harris)
Prin procesul citirii se dezvoltă inteligenţa. (Herbert Harris)
Prostia altora nu ne face mai deştepţi. (Napoleon Bonaparte)
Prostia este infinit mai fascinantă decât inteligenţa. Inteligenţa are limitele ei. Prostia, nu.
(Umberto Eco)
Prostia este o suferinţă nedureroasă a inteligenţei. (Emil Cioran)
Prostia se zbate mereu să ajungă în primele rânduri pentru a fi observată; inteligenţa stă în spate pentru
a observa. (Regina Elisabeta a României)
Prostul are un mare avantaj faţă de deştept. Este întotdeauna mulţumit de el însuşi.
(Napoleon Bonaparte)
Prostul nu cunoaşte om mai deştept ca el. (Montesquieu)
Rugăciunea utilizează gândurile, puterea mentală şi inteligenţa creatoare de care dispunem împreună cu
Inteligenţa Infinită a Spiritului Suprem. (Herbert Harris)
Seriozitatea este singurul refugiu al celui cu o inteligenţă redusă. (Oscar Wilde)
Succesul este un profesor slab, determină oamenii inteligenţi să se gândească la faptul că ar putea să
piardă. (Bill Gates)
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Sufletul este fiinţă înţelegătoare şi raţională având ca putere mintea, ca mişcare - cugetarea, iar ca efect
înţelegerea. De aceea tot ce facem se datorează fiecăruia în parte. Fiecare dintre noi este înzestrat cu
aceste puteri prin care poate să decidă asupra hotărârilor pe care le ia. Însă el, omul, poate să aleagă
bine sau poate să aleagă rău, iar asta depinde tot de sufletul său, mai exact de simţurile sufletului său,
deoarece potrivit spuselor Sfântului Macarie Egipteanul, dacă cele cinci simţuri ale sufletului şi anume
inteligenţa, cunoaşterea, discernământul, răbdarea şi mila primesc harul cel de sus şi sfinţirea duhului
sunt cu adevărat fecioare înţelepte, iar dacă se mărginesc la firea lor sunt cu adevărat fecioare neînţelepte şi fiice ale acestei lumi. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Suntem nişte pigmei în comparaţie cu Puşkin. Nu mai există printre noi un asemenea geniu.
(Dostoievski)
Un bărbat care ştie să fie fericit cu o iluzie simplă este nemăsurat mai deştept decât unul care se îndoieşte de realitate. (Alphonse Allais)
Un intelectual rezolvă problemele. Un geniu le evită. (Albert Einstein)
Un inteligent observă tot timpul, un prost face tot timpul observaţii. (Heinrich Heine)
Un om deştept găseşte să înveţe ceva bun şi de la un prost. (Profesorul Oscar Kreindler)
Un om deştept poate să înveţe şi de la un prost. Invers e mai greu. (François Rabelais)
Un om inteligent pe un plan poate fi un prost pe altul. (Albert Camus)
Un om trebuie să fie destul de mare să-şi recunoască greşelile, suficient de deştept ca să înveţe din ele
şi îndeajuns de tare ca să le îndrepte. (Alphonse Allais)
Un prost nu spune lucruri inteligente dar un om inteligent spune multe prostii. (Garabet Ibrăileanu)
Un test de inteligenţă îi arată unui om ce deştept ar fi fost dacă nu l-ar fi dat. (Laurence J. Peter)
Unui om deştept îi place să înveţe. Unui prost, să înveţe pe alţii. (Anton Pavlovici Cehov)
Vanitatea omului este atât de mare încât şi ultimul prost se crede deştept. (Georges Clemenceau)
Intenţia/ Adevărul spus cu intenţia de a răni e mai rău decât orice minciună. (William Blake)
Dumnezeu este subtil, dar nu rău intenţionat. (Albert Einstein)
Răul pe care l-am făcut, gândit sau pe care l-am intenţionat, se va răzbuna pe sufletele noastre.
(Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)
Interesul/ A urmări gândurile unui om de seamă – este ştiinţa cea mai interesantă. (Alexandr Sergheevici Puşkin)
Acolo unde interesul dictează, acolo nu există adevăr. (Mihai Eminescu)
Intelectualul este cineva aflat în căutarea adevărului dincolo de interesele sale. (Jean d’Ormesson)
Mândriile rănite sunt mai periculoase decât interesele lovite.(Louis Jacques Maurice Cardinal de Bonald)
Nu eşti chiar atât de singur precum crezi. Cel puţin două persoane se intereseză de tine: Dumnezeu şi
diavolul. (Gavriil Stiharul)
Pentru a asigura o stare bună de sănătate mănâncă superficial, respiră adânc, fii moderat şi menţine un
interes în viaţă. (William Londen)
Politica nu are principii. Are numai interese. (Octavian Paler)
Să ne împropriem, să ne însuşim acest limbaj al lui Dumnezeu, şi atunci nu va mai fi niciun conflict de interese între noi şi Dumnezeu. Nu va mai fi niciun conflict moral între felul de a vedea noi lucrurile şi felul
în care Hristos le-a lăsat scrise în Sfânta Evanghelie. Să vorbim, să ne împropriem acest limbaj sfânt al
lui Dumnezeu şi apoi, atunci, între noi şi El nu va mai fi decât armonie şi comuniune şi viaţă împreună
veşnică. (Episcopul vicar patriarhal Sebastian Ilfoveanu)
Toate interesele raţiunii mele, speculative ca şi practice, se combină în următoarele trei întrebări:
1. Ce pot să ştiu? 2. Ce am de făcut? 3. La ce pot spera? (Immanuel Kant)
Tot sfetnicul îşi laudă sfatul; ci este câte unul care dă sfat cu gândul la interesele lui. Păzeşte-ţi sufletul tău
de sfetnic şi cunoaşte întâi care este lipsa lui, că el urmăreşte interesul lui, ca nu cumva să arunce
mreaja asupra ta şi să-ţi zică: Bună este calea ta şi va sta în preajmă ca să vadă ce ţi se va întâmpla.
(Ecclesiasticul 37.7-9)
Toţi am fost creaţi capabili să dobândim virtutea, dar prin învăţătură şi exerciţiu unul se apropie mai mult
de ea, altul mai puţin . De aceea unii ajung până la o virtute desăvârşită, alţii ajung până la o oarecare
virtute, iar alţii, pentru că nu şi-au dat niciun interes, deşi prin firea lor erau în stare, s-au îndreptat
spre fapte contrarii. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Un avantaj în a fi dezordonat, este că tot timpul faci descoperiri interesante. (A. A. Milne)
Un prieten de interes este mai primejdios decât un vrăjmaş. (Constantin Alexandru Rosetti)
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Intermediul/ Dumnezeu geometrizează prin intermediul sunetului. (Pitagora)
Eu cred că Biblia este cel mai mare dar dat omului. Tot ce este mai bun de la Mântuitorul lumii ne este
dat prin intermediul acestei cărţi. (Abraham Lincoln)
Prin intermediul imaginaţiei creatoare, mintea comunică direct cu Inteligenţa Universală. (Herbert
Harris)
Trupul se află între stricăciune şi nestricăciune, dar el nu este nici stricăciune, nici nestricăciune. Atunci
când a fost dominat prin intermediul plăcerilor de stricăciune, el, care era făptura nestricăciunii, a
înclinat către ţărâna pământului. Ca urmare a fost dat morţii de către Dumnezeu pentru a fi cuminţit,
dar n-a fost părăsit, nici lăsat pradă stricăciunii. (Metodiu de Olimp, un scriitor bisericesc din
secolul al treilea)
Intuiţia este alfabetul lui Dumnezeu. (Paulo Coelho)
Intuiţia este o aptitudine spirituală şi nu explică, ci doar indică calea. (Florence Scovel Shinn)
Intuiţia/ Când se află în dubiu, omul bun urmăreşte drumul indicat de intuiţie. (Kalidasa)
Conceptul fără intuiţie e gol, intuiţia fără concept e oarbă. (Immanuel Kant)
Există posibilitatea să intuieşti cu gândul lucruri pe care nu le poate cuprinde cuvântul, să intuieşti cu sfinţirea lucruri nu le poate exprima vorba. Sfântul Isaac Sirul vorbeşte, de pildă, despre o rugăciune când
ţi se taie cuvântul de pe buze, când nu mai poţi spune nimic şi rămâi copleşit de măreţiile lui Dumnezeu.
(Părintele Teofil Pârâian, emisiunea Lumini pentru suflet din 03.05.2016)
Fiind mereu activă, intuiţia are acces la banca de date a spiritului universal. (Colin Turner)
La tinereţe domină intuiţia, la bătrâneţe cugetarea; de aceea, la tinereţe omul este mai mult poet, iar la
bătrâneţe mai mult filosof. (Arthur Schopenhauer)
Lucrul cu adevărat valoros este intuiţia. (Albert Einstein)
Mintea intuitivă este un dar de la Dumnezeu, iar mintea raţională este servitorul fidel al acesteia. Noi am
creat o societate care onorează servitorul şi a uitat darul. (Albert Einstein)
Invenţia este 99% transpiraţie şi 1% inspiraţie. [Thomas Alva Edison, autor sau coautor a peste 1000 de invenţii.
Edison nu s-a întrebat niciodată dacă un lucru era realizabil, ci cum anume era realizabil. (Enciclopedia
Universală Britannica)]
Invenţia este o combinaţie de creiere şi materiale. Cu cât foloseşti mai mult creierul, cu atât ai nevoie de mai puţin
material. (Charles F. Kettering)
Invenţia/ A fi e o ficţiune inventată de cei care suferă de devenire. (Coleman Dowell)
Adevărul trebuie să existe undeva: doar nu noi l-am inventat. (Carmen Sylva, poetă şi prima regină a
României)
Atât optimistul, cât şi pesimistul şi-au adus contribuţia la dezvoltarea societăţii. Optimistul a inventat avionul şi pesimistul paraşuta. (Gladys Bronwyn Stern)
Creaţioniştii par a sugera că o “teorie” este ceva ce ai inventat după o noapte de beţie. (Isaac Asimov)
Dacă doreşti să fii inventiv, trebuie să doreşti să ratezi. (Jeff Bezon)
Fiecare om trebuie să-şi inventeze propriul drum. (Jean-Paul Sartre)
Forţa de a inventa, iată geniul! (Eugene Delacroix)
Inteligenţa înseamnă a înţelege şi a inventa. (Jean Piaget)
Matematica este ştiinţa operaţiilor abile cu concepte şi reguli inventate în acest scop. (Eugene Wigner)
Nevoia este mama invenţiei. (Platon)
Nimic nu mai poate fi inventat după facerea lumii. (Petre Ţuţea)
Pentru ca să supravieţuieşti trebuie să munceşti. Dar ca să te îmbogăţeşti trebuie să inventezi ceva.
(Alphonse Karr)
Poetul e un dansator pe funie, un jongler de cuvinte, un inventator de rime rare, plin de ingenuitate şi
de har. (Nicolae Manolescu)
Poţi fi sigur că tot ce inventează cineva este adevărat. Poezia este la fel de precisă ca şi geometria.
(Gustave Flaubert)
Sunt mândru că niciodată nu am inventat arme cu care să fie ucişi oameni. (Thomas Alva Edison)
Şi optimistul, şi pesimistul contribuie la societate. Optimistul a inventat avionul, pesimistul a inventat
paraşuta. (George Bernard Shaw)
Un inventator este un om care priveşte în jurul lui şi nu este mulţumit de lucruri aşa cum sunt. Vrea să îmbunătăţească tot ceea ce vede, vrea să aducă foloase lumii. (Alexander Graham Bell)
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Uneori, când inventezi, faci şi greşeli. E cel mai bine să le recunoşti imediat şi să mergi mai departe îmbunătăţindu-ţi inovaţiile. (Steve Jobs)
Invers/ Cel mai bun prieten îţi poate ajunge cel mai mare duşman, şi invers. (Machiavelli)
Cere sfatul unui duşman şi fă invers. (Proverb evreiesc)
Cinstea este invers proporţională cu tentaţia. (George Bernard Shaw)
Un om deştept poate să înveţe şi de la un prost. Invers e mai greu. (François Rabelais)
Ironia e grăuntele de sare, datorită căruia mâncarea capătă gust. (Thomas Mann)
Ironia e pudoarea umanităţii. (Jules Renard)
Ironia este felul cel mai rafinat de a expune defectele altora. (John Locke)
Ironia este încărcată de subînţeles: ea spune una, dar dă de înţeles (cui pricepe) altceva. (George Pruteanu)
Ironia este rezolvarea unei perplexităţi. (Petre Pandrea)
Ironia este veselia gândirii şi bucuria înţelepciunii. (Anatole France)
Ironia îi trădează pe cei isteţi. (Ramon Eder)
Ironia nu ofileşte: ea arde numai buruienile. (Jules Renard)
Ironia te face temut, dar nu popular! (Tudor Vianu)
Ironia te face temut, dar nu puternic. (Tudor Vianu)
Ironia/ Buna ironie denotă o inteligenţă nativă. (Vasile Ponea)
Cine nu simte uimire, nu aprofundează; cine nu ironizează, naufragiază. (Jose Ortega y Gasset)
Nu trebuie să cunfundăm (cum fac unii oameni complexaţi) orice ironie cu batjocura, desconsiderarea, insulta. Ironia civilizată face parte din panoplia dialogului. S-au scris cărţi despre ironie (Jankélévitch).
(George Pruteanu)
Prea adesea ironia nu-i decât o formă a lipsei de inteligenţă. (Oxenstierna)
Prostul nu are acces la ironie. El se opreşte la insultă. (Vasile Ghica)
Isihia 1.7, 3.1
Ispăşirea/ Căci întristarea cea după Dumnezeu aduce pocăinţă spre mântuire, fără părere de rău; iar întristarea lumii
aduce moarte. Că iată, însăşi aceasta, că v-aţi întristat după Dumnezeu, câtă sârguinţă v-a adus, ba
încă şi dezvinovăţire şi mâhnire şi teamă şi dorinţă şi râvnă şi ispăşire! Întru totul aţi dovedit că voi
înşivă sunteţi curaţi în acest lucru. (II Corinteni 7.10, 11)
Cel ce a dat drumul în pustie ţapului de ispăşire să-şi spele hainele sale, să-şi spele trupul cu apă şi atunci
să intre în tabără. (Leviticul 16.26)
Copiii mei, acestea vi le scriu, ca să nu păcătuiţi, şi dacă va păcătui cineva, avem mijlocitor către Tatăl, pe
Iisus Hristos cel drept. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru păcatele noastre, ci şi pentru ale lumii întregi. Şi întru aceasta ştim că L-am cunoscut, dacă păzim
poruncile Lui. (I Ioan 2.1-3)
Fiindcă toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu; îndreptându-se în dar cu harul Lui, prin răscumpărarea cea în Hristos Iisus. Pe Care Dumnezeu L-a rânduit (jertfă de) ispăşire, prin credinţa în
sângele Lui, ca să-Şi arate dreptatea Sa, pentru iertarea păcatelor celor mai înainte făcute, întru îngăduinţa lui Dumnezeu - ca să-Şi arate dreptatea Sa, în vremea de acum, spre a fi El Însuşi drept, şi îndreptând pe cel ce trăieşte din credinţa în Iisus. (Romani 3.23-26)
Iar ţapul asupra căruia a căzut sorţul pentru Azazel să-l pună viu înaintea Domnului, ca să săvârşească
asupra lui curăţirea şi să-i dea drumul în pustie pentru ispăşire, ca să ducă acela cu sine nelegiuirile
lor în pământ neumblat. (Leviticul 16.10)
Ispitele ne trezesc din nepăsare, ne smeresc, ne sporesc virtutea, aşa cum copacul scuturat de vânt îşi înfige rădăcinile mai adânc în pământ. Ispitele ne măresc dragostea de Dumnezeu, ne ajută să ne ispăşim
păcatele chiar din viaţa de acum. Ispitele sporesc fericirea noastră veşnică, aşa cum prin cioplire şi lustruire piatra nestemată capătă mai multă strălucire. (Sfinţii Părinţi)
"Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul Meu", zice Dumnezeul vostru. "Daţi curaj Ierusalimului şi strigaţi-i că
munca de rob a luat sfârşit, fărădelegea sa a fost ispăşită şi că a luat pedeapsă îndoită din mâna
Domnului pentru păcatele sale". (Isaia 40.1, 2)
Prin iubire şi credinţă se ispăşeşte păcatul şi prin frica de Dumnezeu te fereşti de rele. (Solomon 16.6)
Şapte zile se aduce jertfă pentru păcat câte un ţap pe zi; de asemenea să se aducă jertfă câte un viţel din
cireada de boi şi câte un berbec din turma de oi, fără meteahnă. Şapte zile să facă ispăşire pentru
jertfelnic, să-l cureţe şi să-l sfinţească. (Iezechiel 43.25, 26)
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Şaptezeci de săptămâni sunt hotărâte pentru poporul tău şi pentru cetatea ta cea sfântă până ce fărădelegea va trece peste margini şi se va pecetlui păcatul şi se va ispăşi nelegiuirea, până ce dreptatea cea
veşnică va veni, vedenia şi proorocia se vor pecetlui şi se va unge Sfântul Sfinţilor. (Daniel 9.24)
Şi trecând multă vreme şi plutirea fiind periculoasă, fiindcă trecuse şi postul (sărbătorii Ispăşirii, care se
ţinea la evrei toamna), Pavel îi îndemna, zicându-le: Bărbaţilor, văd că plutirea va să fie cu necaz
şi cu multă pagubă, nu numai pentru încărcătură şi pentru corabie, ci şi pentru sufletele noastre.
(Faptele Apostolilor 27.9, 10)
Ispitele 6.2, 8.8, 9.14
Ispitele le vom primi pentru tămăduirea omului dinlăuntru. 10.7
Ispitele ne trezesc din nepăsare, ne smeresc, ne sporesc virtutea, aşa cum copacul scuturat de vânt îşi înfige rădăcinile mai adânc în pământ. Ispitele ne măresc dragostea de Dumnezeu, ne ajută să ne ispăşim păcatele chiar
din viaţa de acum. Ispitele sporesc fericirea noastră veşnică, aşa cum prin cioplire şi lustruire piatra nestemată capătă mai multă strălucire. (Sfinţii Părinţi)
Ispitele nu sunt lecuire pentru cel trufaş, că buruiană rea s-a înrădăcinat în inima lui. (Ecclesiasticul 3.27)
Ispitele sunt adevăratele examene pentru cei credincioşi şi pedepse pentru cei necredincioşi.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Ispitele/ Acceptând ispita, Adam s-a rupt de Dumnezeu şi a rămas numai la sine, şi în el s-a infiltrat satana,
denaturând eul lui prin mândrie şi provocând apoi ura, minciuna, crima şi toate celelalte. 8.9
Acum deci, de ce ispitiţi pe Dumnezeu şi vreţi să puneţi pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinţii
noştri, nici noi n-am putut să-l purtăm? (Faptele Apostolilor 15.10)
Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe aripa templului, Şi I-a zis: Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, că scris este: "Îngerilor Săi va porunci pentru Tine şi Te vor ridica pe mâini, ca nu
cumva să izbeşti de piatră piciorul Tău". Iisus i-a răspuns: Iarăşi este scris: "Să nu ispiteşti pe Domnul
Dumnezeul tău". (Matei 4.5-7)
Aurul se încearcă prin foc, iar credinţa prin ispite. Vitejia ostaşului se cunoaşte la luptă, iar tăria credinţei
noastre, în ispite. (Sfântul Grigorie de Nazianz)
Bine este, deci, frate a nu face răul nici cu gândul, iar de eşti ispitit, nevoieşte-te ca să nu faci cu lucrul.
(Patericul)
Bună este ispitirea, că aceasta face pe om mai lămurit. (Avva Pimen)
Căci cu Tine mă voi izbăvi de ispită, şi cu Dumnezeul meu voi trece zidul. (Psalmi 17.32)
Căci El Se lasă găsit celor care nu-L ispitesc şi Se arată celor care au credinţă în El. (Cartea
înţelepciunii lui Solomon 1.2)
Când vezi vreun gând că-ţi făgăduieşte slava omenească, să ştii sigur că-ţi pregăteşte ruşine.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Ce ne-am face fără ispite? (Sfinţii Părinţi)
Cel care a împlinit o poruncă, să aştepte ispita pentru ea. Căci dragostea faţă de Hristos se probează
prin cele potrivnice. (Sfântul Marcu Ascetul)
Cine este bun, mai bun să se facă şi cine a biruit ispita, să se roage pentru cel care e încă în ispite.
(Părintele Paisie Olaru)
Dacă ispita plăcerii trebuie respinsă, ispita durerii trebuie acceptată. Ispita plăcerii aduce plăcere
simţurilor şi întristare sufletului, iar încercarea, adică ispita durerii, aduce întristare simţirii şi
bucurie sufletului. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
De aceea, cel căruia i se pare că stă neclintit să ia seama să nu cadă. Nu v-a cuprins ispită care să fi fost
peste puterea omenească. Dar credincios este Dumnezeu; El nu va îngădui ca să fiţi ispitiţi mai mult decât puteţi, ci odată cu ispita va aduce şi scăparea din ea, ca să puteţi răbda. (I Corinteni 10.12, 13)
Diavolul nu poate să se apropie de om, sau să-i aducă ispite, dacă Dumnezeu nu îngăduie.
(Sfântul Isaac Sirul)
Diavolul, de fapt, se foloseşte de obicei de slăbiciunile noastre, adică de împătimirea noastră pentru cele
pământeşti, atunci când ne întinde momeala ispitei. (Origen)
Dumnezeu nu ispiteşte, dar îngăduie ispita, fie pentru mântuirea sufletelor noastre, fie spre a ne da prilej
să dovedim tăria credinţei noastre şi astfel să avem dreptul la răsplătire, căci ispitele ce se întâmplă
drepţilor sunt pentru încercare şi au şi plată. (Sfântul Simeon al Tesalonicului)
Dumnezeu poate decide dacă şi când survine ispita. 12.17
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El însă, cunoscând făţărnicia lor, le-a zis: Pentru ce Mă ispitiţi? Aduceţi-Mi un dinar ca să-l văd.
(Marcu 12.15)
Fără ispite nu există luptă, fără luptă nu există biruinţă, fără biruinţă nu există răsplată. (Fericitul Teofilact)
Fericit este bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se va lua cununa vieţii, pe care a făgăduit-o
Dumnezeu celor ce Îl iubesc pe El. Nimeni să nu zică, atunci când este ispitit: De la Dumnezeu sunt ispitit, pentru că Dumnezeu nu este ispitit de rele şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este tras şi momit de însăşi pofta sa. Apoi pofta, zămislind, naşte păcat, iar păcatul, odată săvârşit, aduce moarte. (Iacob 1.12-15)
Ispita 4.14
Ispita e prilej de cercetare. (Părintele Teofil Pârâian)
Ispita este bântuiala cea rea, care înşeală şi împinge pe credincios sub jugul diavolului. (Fericitul Augustin)
Ispita făţărniciei 7.2
Ispita, ca fenomen, are o latură de seducţie şi una de testare. 12.17
Ispita în sine nu este păcat, însă învoirea cu ispita este un păcat pe care ni-l asumăm. (Sfinţii Părinţi)
Ispitelor şi primejdiilor morale nu li se rezistă cu cunoştinte şi cu teorii ştiintifice,
ci li se rezistă cu curajul credinţei. 9.23
Încercări şi ispite 8.8
Învingând ispitele, ne vom păzi mintea de judecată şi mânie, două dintre cele mai mari ispite care
pândesc pe om. 10.7
Lupta cu gândurile ispititoare. 5.11
Nu te tulbura în mijlocul ispitelor. Cine trimite prilejul pentru luptă, Acela va da şi puterea pentru biruinţă.
(Sfântul Tihon din Zadonsk)
Numai în situaţii deosebit de grele, dar şi atunci numai cu învoirea lui Dumnezeu ca şi în cazul lui Iov,
ispitele îngăduite de Dumnezeu pot depăşi cu puţin puterile noastre. Dar şi în astfel de cazuri
puterea binelui biruieşte până la urmă, chiar dacă fizic nu ar părea evident, ca în cazul martirilor.
(Părintele Teodor Bodogae)
Omul nu este niciodată ispitit dincolo de puterile sale. (Teologul Paul Evdochimov)
Pocăinţa este starea de trecere de la iluzie la realitatea care contează pentru mântuire. Păcatul este întotdeauna o iluzie. Sfinţii Părinţi spun că atunci când demonii ne ispitesc, dau o strălucire deosebită lucrurilor
şi persoanelor, le amplifică o valoare pe care nu o au. “În păcat este o căutare infinită a lucrurilor finite”,
cum spunea Maurice Blondel. Deci, pocăinţa însemnează revenire la un realism, se văd lucrurile trecătoare în dimensiunea lor de lucruri limitate şi de aceea ne întoarcem spre cele ce nu sunt limitate, nu sunt
trecătoare, spre valorile veşnice şi astfel ajungem la bucurie. (Patriarhul Daniel)
Postul goneşte ispitele, invită la smerenie. 2.9
Privegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu intraţi în ispită. Căci duhul este osârduitor, dar trupul neputincios.
(Matei 26.41)
Să nu ispitiţi pe Domnul Dumnezeul vostru, cum L-aţi ispitit la Masa. (Deutoronomul 6.16)
Secretul fericirii constă în a ceda tentaţiilor. (Oscar Wilde)
Singura soluţie ca să eviţi ispitele este să te lupţi cu diavolul. (Cuviosul Paisie Aghioritul)
Sunt oameni care execută munci foarte grele, dar care nu pot să reziste unei ispite. 9.23
Şi acum voi ispitiţi pe Domnul cel Atotputernic, dar în veac de veac nu veţi cunoaşte nimic. (Iudita 8.13)
Şi au ieşit fariseii şi se sfădeau cu El, cerând de la El semn din cer, ispitindu-L. Şi Iisus, suspinând cu
duhul Său, a zis: Pentru ce neamul acesta cere semn? Adevărat grăiesc vouă că nu se va da
semn acestui neam. (Marcu 8.11, 12)
Şi când a sosit în acest loc, le-a zis: Rugaţi-vă, ca să nu intraţi în ispită. (Luca 22.40)
Şi nu ne duce pe noi în ispită. 12.17
Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci.
Amin! (Matei 6.13)
Şi poporul căuta ceartă lui Moise, zicând: "Dă-ne apă să bem!" Iar Moise le-a zis: "De ce mă bănuiţi şi de
ce ispitiţi pe Domnul?" Atunci poporul, apăsat de sete, cârtea împotriva lui Moise şi zicea: "Ce este
aceasta? Ne-ai scos din Egipt ca să ne omori cu sete pe noi, pe copiii noştri şi turmele noastre?"
(Ieşirea 17.2, 3)
Toţi bărbaţii câţi au văzut slava Mea şi minunile pe care le-am făcut în pământul Egiptului şi în pustie, şi M-
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au ispitit până acum de zeci de ori şi n-au ascultat glasul Meu, nu vor vedea pământul pe care Eu cu jurământ l-am făgăduit părinţilor lor; ci numai copiilor lor, care sunt aici cu Mine, care nu ştiu ce este binele şi ce este răul şi tuturor nevârstnicilor, care nu judecă, acelora le voi da pământul, iar toţi cei ce M-au
amărât nu-l vor vedea; (Numerii 14.22, 23)
Trupul poate să supravieţuiscă şi fără carne şi toate celelalte. Problema pleacă tot din mintea noastră;
acolo se petrec dorinţele de a mânca de frupt în zi de post şi tot acolo se găsesc şi argumentele pentru
care am fi îndreptăţiţi să nu postim. Aşa dar, să ne cercetăm fiecare şi să vedem ceea ce putem face şi
ce nu. Efectele postului nu se pot simţi imediat. Uneori e nevoie de 40 de zile, alteori , ca în cazul proorocului Ilie, trei ani şi şase luni, sau poate o viaţă întreagă. Cert este faptul că postul ne face mai înţelepţi, ne poate arăta pregătiţi pentru toate ispitele şi valurile vieţii. Alte roade pe care le dobândim în
urma postului sunt tainice. În fiecare biserică îngerii înscriu pe cei care postesc. Ia aminte, dar, ca nu
cumva din pricina unei mici plăceri, ce ţi-o dau bucatele, să suferi paguba de a nu fi înscris de înger, fugind dinaintea celui care înrolează ostaşi. Este mai mică primejdia când un soldat aruncă pavăza şi fuge,
decât atunci când un creştin aruncă postul, arma cea tare şi puternică. (Sfântul Vasile cel Mare)
Unde ispita bântuie mai aprig, acolo se poate spune că şi virtutea este mai mare. (Sfântul Ioan Gură
de Aur)
Vasele olarului le lămureşte cuptorul; iar ispita omului cugetul lui. (Ecclesiasticul 27.5)
Zis-a Avva Sisoe: Orice fel de ispită va veni omului, să zică: Pentru păcatele mele s-a întâmplat aceasta.
Iar dacă vreun lucru bun se va întâmpla lui, să zică: Din mila lui Dumnezeu este aceasta.
Istoria este tulpina ştiinţelor sociale. (C. Wright Mills)
Istoria dă lecţii, dar n-are elevi. (Ingeborg Bachmann)
Istoria/ Dacă orice credinţă mântuieşte, atunci jertfa lui Hristos este fără rost. Dacă orice interpretare a Bibliei este
corectă, atunci toată istoria Bisericii este o absurditate. (Părintele Constantin Necula)
De-a lungul istoriei, ceea ce a făcut ca răul să triumfe a fost inerţia celor care ar fi putut acţiona, indiferenţa
celor care aveau mai multă minte, tăcerea vocii justiţiei când conta cel mai mult. (Haile Selassie)
Istoricul rugăciunii lui Iisus 1.3
În Biblie sunt mai multe semne sigure de autenticitate decât în toată istoria profană. (Isaac Newton)
Înţelepciunea crucii în schimb înseamnă să primeşti zidirea pe care ţi-o dă duhul şi să fii conştient că prin acea
iubire se intră în logica pascală, deoarece acela care iubeşte, suferă. Cine se expune iubirii şi în iubire îşi
scrie istoria propriei existenţe, intră inevitabil în cruce. (Teologul catolic Marko Rupnik)
Poate că cea mai mare lecţie a istoriei este că nimeni n-a învăţat lecţiile istoriei. (Aldous Huxley)
Poezia este aproape la fel de importantă ca şi istoria. (Platon)
Şi s-a făcut cunoscut lui Saul vicleşugul lor. Şi ei păzeau porţile şi ziua şi noaptea, ca să-l ucidă. Şi luându-l
ucenicii lui noaptea, l-au coborât peste zid, lăsându-l jos într-un coş. Şi venind la Ierusalim, Saul încerca
să se alipească de ucenici; şi toţi se temeau de el, necrezând că este ucenic. Iar Barnaba, luându-l pe el,
l-a dus la apostoli şi le-a istorisit cum a văzut pe cale pe Domnul şi că El i-a vorbit lui şi cum a propovăduit la Damasc, cu îndrăzneală în numele lui Iisus. Şi era cu ei intrând şi ieşind în Ierusalim şi propovăduia
cu îndrăzneală în numele Domnului. Şi vorbea şi se sfădea cu eleniştii, iar ei căutau să-l ucidă.
(Faptele Apostolilor 9.24-29)
Tocmai atunci regele vorbea cu Ghehazi, sluga omului lui Dumnezeu, şi a zis: "Povesteşte-mi tot ce este mai
însemnat din câte a făcut Elisei!" Şi pe când istorisea el regelui despre copilul înviat de Elisei, a rugat
pe rege pentru casa sa şi pentru ţarina sa. Şi a zis Ghehazi: "Stăpânul meu rege, aceasta este chiar
femeia aceea şi el este acel fiul al ei pe care l-a înviat Elisei". (IV Regi 8.4, 5)
Toţi oamenii de mare calitate din istoria lumii au fost oameni modeşti. (Tudor Arghezi)
Unirea tuturor românilor într-un singur stat numai atunci va fi statornică şi garantată prin istoria mai departe
a lumii, dacă va răspunde tuturor dorinţelor impuse prin noua concepţie a vieţii, prin duhul vremilor noi.
(Vasile Goldiş)
Iubirea aproapelui 12.3
Iubirea de Dumnezeu 9.19
Iubirea, porunca lui Dumnezeu. 8.5
Izbăvirea/ Căci milostenia izbăveşte de la moarte şi curăţă orice păcat. Cei ce fac milostenie şi dreptate vor trăi
mult. (Tobit 12.9)
Dar pe sărac l-a izbăvit de sărăcie şi i-a pus pe ei ca pe nişte oi de moştenire. (Psalmi 106.41)
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De asemenea, Mântuitorul Hristos ne dăruieşte harul, mila şi iertarea păcatelor, ca medicamente contra
sentimentelui de vinovăţie şi izbăvirea de greutatea copleşitoare a conştiinţei vinovate, tuturor celor
care cu pocăinţă se apropie de Dumnezeu şi de tainele Sale în Sfânta Biserică. Împotriva tristeţii
mai putem lupta prin pocăinţă, unul din cele mai puternice mijloace de vindecare a acestei
boli spirituale. (vezi Tristeţea/ )
Doamne, Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit. Mântuieşte-mă de toţi cei ce mă prigonesc şi mă izbăveşte, ca nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu, nefiind cine să mă izbăvească, nici cine să
mă mântuiască. (Psalmi 7.1, 2)
Dreptatea Ta ca munţii lui Dumnezeu, judecăţile Tale adânc mare; oameni şi dobitoace vei izbăvi
Doamne. (Psalmi 35.6)
Iar noi nădăjduiam că El este Cel ce avea să izbăvească pe Israel; şi, cu toate acestea, astăzi este a treia
zi de când s-au petrecut acestea. (Luca 24.21)
Iisus Hristos a plătit cu moartea pentru Adam, ca să-l izbăvească. 11.14
Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea
de dreptatea Ta. (Psalmi 50.15)
Milostenia, unită cu postul, izbăveşte de moarte. 10.11
Orice nedreptate pe care o suferim de la cineva este socotită de Dumnezeu, fie pentru izbăvire de
păcate, fie pentru răsplătire. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Pacea este izbăvirea de patimi. Dar ea nu poate fi aflată fără lucrarea Duhului Sfânt. (Sfântul Marcu
Ascetul)
Se cuvine ca atunci când ne aflăm în dureri să ne rugăm pentru întelegerea bolii noastre, pentru suportarea
cu răbdare şi pentru izbăvirea de ea dacă aşa este voia sfântă a lui Dumnezeu. Este bine, de asemenea, să cerem şi altora să se roage pentru noi şi în special preoţilor, pentru că mult poate rugăciunea
stăruitoare a dreptului, aşa cum putem citi în Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iacob.
(Sfântul Ioan de Kronstadt)
Străjui-va îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de El şi-i va izbăvi pe ei. (Psalmi 33.7)
Şi cei ce văzuseră le-au spus cum a fost izbăvit demonizatul. Şi L-a rugat pe El toată mulţimea din ţinutul
Gerghesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinşi de frică mare. Iar El, intrând în corabie, S-a înapoiat.
(Luca 8.36, 37)
Şi cetăţile Sodomei şi Gomorei, osândindu-le la nimicire, le-a prefăcut în cenuşă, dându-le ca o pildă nelegiuiţilor din viitor; iar pe dreptul Lot, chinuit de petrecerea în desfrânare a celor nelegiuiţi, l-a izbăvit,
pentru că dreptul acesta, locuind între ei, prin ce vedea şi auzea, zi de zi, chinuia sufletul său cel drept,
din pricina faptelor lor nelegiuite. (II Petru 2.6-8)
Şi încă vorbind El, a venit cineva de la mai-marele sinagogii, zicând: A murit fiica ta. Nu mai supăra pe
Învăţătorul. Dar Iisus, auzind, i-a răspuns: Nu te teme; crede numai şi se va izbăvi. (Luca 8.49, 50)
Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci.
Amin! (Matei 6.13)
Tu pe poporul smerit îl izbăveşti, Iar ochii cei mândri îi smereşti. (II Regi 22.28)
Izbânzile monahilor sunt căderile mirenilor şi izbânzile mirenilor sunt căderile monahilor. 1.8
Izgonirea/ Comunismul a lucrat cu înverşunarea drăcească şi violentă să izgonească pe Hristos din viaţa noastră şi
să crească atei liberi-cugetători şi indiferenţi. Şi au rămas încă urme, răni încă nevindecate de
credinţa noastră. (Părintele Constantin Voicescu)
Dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat, şi el s-a sculat în picioare. Iar după ce a intrat în casă, ucenicii Lui L-au întrebat, de o parte: Pentru ce noi n-am putut să-l izgonim? El le-a zis: Acest neam
de demoni cu nimic nu poate ieşi, decât numai cu rugăciune şi cu post. (Marcu 9.27-29)
Fericiţi veţi fi când oamenii vă vor urî pe voi şi vă vor izgoni dintre ei, şi vă vor batjocori şi vor lepăda
numele voastre ca rău din pricina Fiului Omului. (Luca 6.22)
Iar celor ce vor crede, le vor urma aceste semne: în numele Meu, demoni vor izgoni, în limbi noi vor grăi,
şerpi vor lua în mână şi chiar ceva dătător de moarte de vor bea nu-i va vătăma, peste cei bolnavi îşi
vor pune mâinile şi se vor face sănătoşi. (Luca 16.17, 18)
Limba clevetitoare pe mulţi i-a clătinat şi i-a risipit dintr-un neam într-alt neam şi cetăţi tari a surpat şi casele celor mari a stricat. Limba clevetitoare femei vrednice a izgonit şi le-a lipsit de ostenelile lor.
Cel care ascultă de ea, nu va afla odihnă, nici nu va locui cu linişte. (Ecclesiasticul 28.15-17)
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Pe cel ce clevetea în ascuns pe vecinul său, pe acela l-am izgonit. (Psalmi 100.6)
Pentru că vin zile, zice Domnul, când nu se va mai zice: "Viu este Domnul, Care a scos pe fiii lui Israel din
ţara Egiptului", ci, "Viu este Domnul, Care a scos pe fiii lui Israel din ţara cea de la miazănoapte şi
din toate ţările în care-i izgonise", că îi voi întoarce în ţara pe care le-am dăruit-o părinţilor lor.
(Ieremia 16.14, 15)
Primul semn al corupţiei moravurilor este izgonirea adevărului. (Michel de Mntagne)
Să izgonim invidia din sufletul nostru, ca să atragem asupra noastră bunăvoinţa lui Dumnezeu.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Şi izgonind pe Adam, l-a aşezat în preajma grădinii celei din Eden şi a pus heruvimi şi sabie de flacără
vâlvâitoare, să păzească drumul către pomul vieţii. (Facerea 3.24)
Urmează mâniei, zice dracul; dacă pe mânie o vei birui, s-a izgonit dracul acesteia. Asemena şi pentru
fiecare patimă. (Avva Pitirion, ucenicul Sfântului Antonie cel Mare)
Izvorul Tămăduirii 11.16
Izvorul/ Binele pe care omul îl doreşte, nu rămâne nelucrător în el, ci dumnezeiescul izvor, în oricine s-ar afla el,
preface pe cel ce s-a atins de el şi-i împărtăşeşte puterile Sale proprii. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Ca un izvor tulbure şi stricat, aşa este dreptul care şovăie în faţa celui nelegiuit. (Solomon 25.26)
Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine
şi dreptatea Ta celor drepţi la inimă. (Psalmi 35.9, 10)
Căci aşa zice Domnul Savaot: "Tăiaţi copaci şi faceţi val împotriva Ierusalimului; această cetate trebuie pedepsită, pentru că în ea se află numai nedreptate. Cum aruncă izvorul apă din sine, aşa aruncă şi ea din
sine răutate; în ea se aude împilare şi jaf şi pururea se văd înaintea feţei Mele dureri şi răni.
(Ieremia 6.6, 7)
Căci Mielul, Cel ce stă în mijlocul tronului, îi va paşte pe ei şi-i va duce la izvoarele apelor vieţii şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor. (Apocalipsa 7.17)
Când ne spovedim e bine să folosim săpunul pocăinţei şi izvorul lacrimilor. (Sfântul Macarie Egipteanul)
Când te găseşti în fundul prăpastiei să nu disperi, iar dacă ai ajuns pe vârful muntelui să nu ameţeşti. Şi să
ştiţi că această a doua primejdie, este mai mare decât cea dintâi. Pentru că, în fundul prăpastiei
apelezi la rugăciune ca izvor de putere. Când ai ajuns în vârful muntelui, uiţi de ea. (Mitropolitul
Bartolomeu Anania)
Dacă te-ai lepădat de tine şi te-ai dedicat lui Iisus, El te-a schimbat în izvor de apă vie. Numai aşa poate
sufletul să ajungă la sine însuşi, la el, cel adevărat, lepădânduse de sine şi strămutându-se în Dumnezeu.
(Părintele Arsenie Boca, 9.7)
Dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu nu va mai înseta în veac, căci apa pe care i-o voi da Eu se
va face în el izvor de apă curgătoare spre viaţă veşnică. (Ioan 4.14)
Discernământul este izvorul şi rădăcina tuturor virtuţilor. (Sfântul Ioan Casian)
Disciplina este izvorul succesului. (Eschil)
Durerea taie în suflet brazdele prin care curge apoi izvorul viu al harului dumnezeiesc. (Nicolae Iorga)
Energia divină, harul care izvorăşte din Dumnezeu. 1.11
Eu cred că Dumnezeu este adevăratul nume şi adevăratul izvor al inconştientului colectiv şi de aceea este
suprema autoritate morală din univers. (Stephen R. Covey)
Gândirea este izvorul acţiunii, vieţii şi manifestării; fă izvorul curat şi totul va fi curat. (James Allen)
Greşalele drepţilor sunt împrejurul buzelor, iar ale păcătoşilor izvorăsc din tot trupul. Pentru aceea cântă
David: “Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele, şi: zis-am, păzi-voi
căile Tale, ca să nu greşesc cu limba mea!” (Sfântul Epifanie, episcopul Ciprului)
Iată vine sărăcia ca un trecător şi nevoia te prinde ca un tâlhar. Dar dacă nu vei lenevi, atunci va veni secerişul tău ca un izvor, iar lipsa va fi departe de tine. (Solomon 6.11)
Inima reprezintă izvorul gândurilor. 2.3
Iubirea aproapelui izvorăşte din iubirea de Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu se manifestă prin iubirea aproapelui. Fiecare să fie aproapele celuilalt. (Din învăţăturile de la “Samarineanul Milostiv”)
Izvoarele răutăţilor dintr-o ţară sunt cârciumile şi luxul. (Nicolae Iorga)
Izvor de viaţă este gura celui drept, dar gura celor fără de lege, izvor de nedreptate. Ura aduce ceartă, iar
dragostea acoperă toate cusururile. (Solomon 10.11, 12)
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În timp ce lumea secularizată de azi nu se mai roagă lui Dumnezeu, ci este dominată de un spirit de nemulţumire, euharistia bisericii, ca taină a recunoştinţei faţă de Dumnezeu, Creatorul şi Mântuitorul lumii, ne oferă
pace sfântă şi bucurie profundă, izvorâte din rugăciune smerită şi fierbinte. Din păcate, omul secularizat
a pierdut pacea şi bucuria sufletului, tocmai pentru că a pierdut practica rugăciunii, ca respiraţie a sufletului în prezenţa harică a iubirii milostive a lui Dumnezeu. (Patriarhul Daniel)
Înlăturarea pasiunilor este liniştea şi seninătatea sufletului, iar liniştea sufletului este izvorul cel mai productiv
de virtuţi. (Sfântul Vasile cel Mare)
Lenea şi mândria sunt cele două izvoare ale tuturor viciilor. (Blaise Pascal)
Munca e balsamul sângelui, munca e izvorul virtuţii. (Johan Gottfried von Herder)
Nu cumva poate smochinul, fraţilor, să facă măsline, sau viţa de vie să facă smochine? Tot aşa, izvorul sărat
nu poate să dea apă dulce. (Iacob 3.12)
O picătură de înţelepciune, izvorâtă din frica de Dumezeu, ne poate mântui. (Sfinţii Părinţi)
Pentru a fi desăvârşite, arta şi meşteşugul medicinii trebuie să izvorască din dragoste. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog şi filosof elveţian)
Rădăcina înţelepciunii, cui s-a descoperit? Şi izvoarele ei, cine le cunoaşte? (Ecclesiasticul 1.6)
Sătura-se-vor din grăsimea casei Tale şi din izvorul desfătării Tale îi vei adăpa pe ei. Că la Tine este izvorul
vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine şi dreptatea Ta
celor drepţi la inimă. (Psalmi 35.8-10)
Smerenia este rădăcina şi izvorul tuturor virtuţilor. (Sfântul Grigorie de Nazianz)
Sufletul este asemenea izvorului: de-l vei curăţi, va izvorî iar de îl vei astupa va pieri. (Patericul)
Sunt copleşit de versurile lui Puşkin, izvor de apă vie. (Mihai Eminescu)
Şi iar mi-a zis: Făcutu-s-a! Eu sunt Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul. Celui ce însetează îi voi da să bea,
în dar, din izvorul apei vieţii. (Apocalipsa 21.6)
Talentul este un subţirel izvor de munte. Trebuie să-i sapi calea în piatră şi să-l captezi cu înaltă osteneală.
(Gala Galaction)
Îmbinarea/ Cine îmbină utilul cu frumosul întruneşte sufragiile tuturor. (Quintus Horaţiu)
Fiecare se ajută unul pe altul şi-şi zic: "Curaj!" Turnătorul îmbărbătează pe argintar şi cel ce bate aurul, pe
cel care bate pe nicovală, zicând: "Îmbinarea este bună". Şi ţintuieşte idolul în cuie ca să nu se clatine.
(Isaia 41.6, 7)
Numesc merit îmbinarea unui talent adevărat cu o inimă bună. (Jose Cadalso)
Răbdarea, această îmbinare de curaj moral cu sfiala fizică. (Thomas Hardy)
Îmbrăcarea este un mod de viaţă. (Yves Saint Laurent)
Îmbrăcarea/ Acolo voi face să răsară puterea lui David, gătit-am făclie unsului Meu. Pe vrăjmaşii lui îi voi îmbrăca
cu ruşine, iar pe dânsul va înflori sfinţenia Mea". (Psalmi 131.17, 18)
Apoi Faraon a zis lui Iosif: "Iată, eu te pun astăzi peste tot pământul Egiptului!" Şi şi-a scos Faraon inelul din degetul său şi l-a pus în degetul lui Iosif, l-a îmbrăcat cu haină de vison şi i-a pus lanţ de aur
împrejurul gâtului lui. (Facerea 41.41)
Atunci a poruncit Belşaţar şi au îmbrăcat pe Daniel în veşmânt de purpură şi i-au pus lanţ de aur la gâtul lui şi au dat de veste că el va cârmui ca al treilea în împărăţie. Chiar în noaptea aceea a fost
omorât Belşaţar, împăratul Caldeilor. (Daniel 5.29)
Bunul simţ este geniul îmbrăcat în haine de lucru. (Ralph Waldo Emerson)
Cel ce biruieşte va fi astfel îmbrăcat în veşminte albe şi nu voi şterge deloc numele lui din cartea vieţii şi
voi mărturisi numele lui înaintea părintelui Meu şi înaintea îngerilor Lui. (Apocalipsa 3.5)
De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă
veţi îmbrăca; au nu este sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea? Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitniţe, şi Tatăl vostru Cel ceresc le
hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele? (Matei 6.25, 26)
Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Că după
toate acestea se străduiesc neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele.
Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă.
(Matei 6.31-33)
Domnul a împărăţit, întru podoabă S-a îmbrăcat; îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere şi S-a încins,
pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Gata este scaunul Tău de atunci, din veac eşti Tu.
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(Psalmi 92.1-3)
Domnul cel Atotputernic prin mâna unei femei i-a nimicit, căci Olofern al lor n-a fost doborât de tineri
voinici, şi nici feciorii uriaşilor nu l-au lovit pe el, şi nici nu i-au stat împotrivă oameni înalţi ca munţii,
ci Iudita, fiica lui Merari, l-a dezarmat cu frumuseţea feţei ei. Căci ea s-a dezbrăcat de veşmintele
ei de văduvie pentru întărirea celor întristaţi ai lui Israel; ea şi-a uns faţa cu miresme, şi-a prins părul
sub turban şi s-a îmbrăcat cu veşmânt de in, ca să-l ademenească. Cu sandalele ei i-a luat ochii,
frumuseţea ei i-a robit inima, şi cu sabia i-a retezat capul. Perşii s-au îngrozit de îndrăzneala ei
şi Mezii de cutezanţa ei. (Iudita 16.5-10)
După aceste semne veţi recunoaşte că ei nu sunt dumnezei; nu vă temeţi de ei! Aurul cu care sunt îmbrăcaţi este numai pentru frumuseţe; dar dacă nu-l freci de rugină, nu mai străluceşte. Când au
fost turnaţi, ei n-au simţit nimic. (Epistola lui Ieremia 1.22, 23)
Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine.
Atunci drepţii Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau
însetat şi Ţi-am dat să bei? (Matei 25.36, 37)
Îmbrăcatu-s-au păşunile cu oi şi văile vor înmulţi grâul; vor striga şi vor cânta. (Psalmi 64.14)
Îmbrăcaţi-vă, dar, ca aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu
smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă-răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii şi iertând unii altora, dacă
are cineva vreo plângere împotriva cuiva; după cum şi Hristos v-a iertat vouă, aşa să iertaţi şi voi.
(Coloseni 3.12, 13)
Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiţi? Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu
torc. Şi vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia.
(Matei 6.28, 29)
Iar eu, când mă supărau ei, m-am îmbrăcat cu sac şi am smerit cu post sufletul meu şi rugăciunea mea
în sînul meu se va întoarce. (Psalmi 34.12)
În zilele noastre am ajuns să confundăm foarte mult Sfânta Liturghie cu un moment în care te retragi pur
şi simplu într-un colţ, te mânii pe toţi care se mişcă în jurul tău, îi judeci pe cei care nu sunt îmbrăcaţi corespunzător şi, în acelaşi timp, îţi repeţi cât eşti de păcătos şi nevrednic de a te apropia de
Sfintele Taine, refuzând primirea Euharistiei cu anii. (Teologul Alexander Schmemann)
Întru strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat; Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină; Cel
ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui; Cel ce pui norii suirea
Ta; Cel ce umbli peste aripile vânturilor; Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de
foc; Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui şi nu se va clătina în veacul veacului.
(Psalmi 103.2-6)
L-a îmbrăcat în vesmânt sfânt ţesut din aur şi din iachint şi din porfiră, lucru de meşter ţesător, cu engolpionul în care erau Urim şi Tumim, şi care era făcut din fir răsucit, lucru de meşter, cu pietre scumpe
săpate ca pecetea, legate cu aur, lucru de tăietor de piatră întru pomenire, cu scrisoare săpată după
s numărul neamurilor lui Israel. (Ecclesiasticul 45.13, 14)
Podoaba voastră să nu fie cea din afară: împletirea părului, podoabele de aur şi îmbrăcarea hainelor
scumpe, ci să fie omul cel tainic al inimii, întru nestricăcioasa podoabă a duhului blând şi liniştit, care
este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. (I Petru 3.3, 4)
Să umblăm cuviincios, ca ziua: nu în ospeţe şi în beţii, nu în desfrânări şi în fapte de ruşine, nu în ceartă şi
în pizmă; ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Iisus Hristos şi grija de trup să nu o faceţi spre pofte.
(Romani 13.13, 14)
Şi era Iosua îmbrăcat în veşminte murdare şi stătea înaintea îngerului. Şi a răspuns şi a zis celor care
stăteau înaintea lui: "Dezbrăcaţi-l de veşmintele cele murdare!" Şi i-a zis lui: "Iată ţi-am iertat fărădelegile şi te-am îmbrăcat cu veşmânt de prăznuire!" (Zaharia 3.3, 4)
Şi i-a zis fiul: Tată, am greşit la cer şi înaintea ta şi nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Şi a zis tatăl către slugile sale: Aduceţi degrabă haina lui cea dintâi şi-l îmbrăcaţi şi daţi inel în mâna lui şi încălţăminte în picioarele lui; şi aduceţi viţelul cel îngrăşat şi-l înjunghiaţi şi, mâncând, să ne veselim; căci
acest fiu al meu mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat. Şi au început să se veselească.
(Luca 15.21-24)
Şi Ioan era îmbrăcat în haină de păr de cămilă, avea cingătoare de piele împrejurul mijlocului şi mânca
lăcuste şi miere sălbatică. Şi propovăduia, zicând: Vine în urma mea Cel ce este mai tare decât mine,
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Căruia nu sunt vrednic, plecându-mă, să-I dezleg cureaua încălţămintelor. (Marcu 1.6, 7)
Şi împletind o cunună de spini, I-au pus-o pe cap şi în mâna Lui cea dreaptă trestie; şi, îngenunchind înaintea Lui îşi băteau joc de El, zicând: Bucură-Te, regele iudeilor! Şi scuipând asupra Lui, au luat trestia şi-L băteau peste cap. Iar după ce L-au batjocorit, L-au dezbrăcat de hlamidă, L-au îmbrăcat
cu hainele Lui şi L-au dus să-L răstignească. (Matei 27.29-31)
Şi în mijlocul sfeşnicelor pe Cineva asemenea Fiului Omului, îmbrăcat în veşmânt lung până la picioare
şi încins pe sub sân cu un brâu de aur. Capul Lui şi părul Lui erau albe ca lâna albă şi ca zăpada,
şi ochii Lui, ca para focului. (Apocalipsa 1.12-14)
Şi s-au adunat şi au venit la Miţpa, în preajma Ierusalimului, că locul rugăciunii lui Israel mai înainte era la
Miţpa. Şi au postit în ziua aceea şi s-au îmbrăcat cu saci şi cenuşă au pus pe capetele lor şi şi-au
rupt hainele. Şi au deschis cărţile legii, în care neamurile căutau să găsească potriviri cu idolii lor.
(I Macabei 3.47-49)
Şi, intrând în mormânt, au văzut un tânăr şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb, şi s-au
spăimântat. Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat!
Nu este aici. Iată locul unde L-au pus. (Luca 16.5, 6)
Taina botezului este îmbrăcarea în moarte, în moartea lui Hristos, pentru a învia cu El. 11.13
Toată slava fiicei Împăratului este înăuntru, îmbrăcată cu ţesături de aur şi prea înfrumuseţată. Aducese-vor Împăratului fecioare în urma ei, prietenele ei se vor aduce ţie. Aduce-se-vor întru veselie şi
bucurie. Aduce-se-vor în palatul Împăratului. (Psalmi 44.15-18)
Împărăţia cerurilor 3.6, 4.7, 6.1, 6.6, 6.7, 7.2, 9.24, 10.2, 4.12
Împărăţia cerurilor se sileşte, şi silitorii o răpesc pe ea. 3.4
Împărăţia lui Dumnezeu 1.1, 1.3, 1.4, 2.9, 3.1, 3.5, 4.15, 5.17, 6.11, 7.17, 8.6, 9.8, 10.19, 11.6, 12.14
Împărăţia lui Dumnezeu a devenit astăzi o necesitate ştiinţifică. Altfel, fără împărăţia lui Dumnezeu ne scufundăm în
nihilism. (Gânditorul francez René Girard)
Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul nostru. 2.3, 2.6, 5.5
Împărăţia lui Dumnezeu nu se dobândeşte cu uşurinţă, însă puţin i se cere inimii omului pentru ea. 9.8
Împărăţia lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în fapte. (Sfinţii Părinţi)
Împărăţia lui Dumnezeu ţine mai mult de modul de a trăi decât de modul de a gândi. (Sfinţii Părinţi)
Împărăţia lui Dumnezeu, mecanismul de funcţionare 12.14
Împărăţia/ Acest har este împărăţia lui Dumnezeu. 2.8
Apoi s-a suit Moise în munte, la Dumnezeu; şi l-a strigat Domnul din vârful muntelui şi i-a zis: "Grăieşte
casei lui Iacov şi vesteşte fiilor lui Israel aşa: "Aţi văzut ce am făcut Egiptenilor şi cum v-am luat pe aripi
de vultur şi v-am adus la Mine. Deci, de veţi asculta glasul Meu şi de veţi păzi legământul Meu, dintre
toate neamurile Îmi veţi fi popor ales că al Meu este tot pământul; Îmi veţi fi împărăţie preoţească şi
neam sfânt!" Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune fiilor lui Israel". (Ieşirea 19.3-6)
Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui lor. Cel ce are urechi de auzit să audă.
(Matei 13.43)
Atunci le-a zis: Se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie. Şi vor fi cutremure mari şi,
pe alocurea, foamete şi ciumă şi spaime şi semne mari din cer vor fi. (Luca 21.10, 11)
Că a Domnului este împărăţia şi El stăpâneşte peste neamuri. (Psalmi 21.33)
Căci zic vouă: Că de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor şi a fariseilor, nu veţi
intra în împărăţia cerurilor. (Matei 5.20)
Căutati mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate celelalte se vor adăuga vouă. 1.4
De la oricine aude cuvântul împărăţiei şi nu-l înţelege, vine cel viclean şi răpeşte ce s-a semănat în inima
lui; aceasta este sămânţa semănată lângă drum. (Matei 13.19)
Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Că după toate
acestea se străduiesc neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele. Căutaţi mai
întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă. (Matei 6.31-33)
Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce se silesc pun
mâna pe ea. (Matei 11.12)
Domnul a împărăţit, întru podoabă S-a îmbrăcat; îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere şi S-a încins, pentru
că a întărit lumea care nu se va clinti. Gata este scaunul Tău de atunci, din veac eşti Tu.(Psalmi 92.1-3)
Fără milostenie nu poţi intra în împărăţia cerurulor. 6.7
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Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor. (Matei 5.10)
Flecarii nu vor moşteni împărăţia lui Dummnezeu. 9.12
Frate ajutat de frate este ca o cetate tare şi înaltă şi are putere ca o împărăţie întemeiată.
(Solomon 18.19)
Iar El, răspunzând, le-a zis: Pentru că vouă vi s-a dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei cerurilor, pe când
acestora nu li s-a dat. (Matei 13.11)
Iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel mai din afară; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.
(Matei 8.12)
Iar Iisus a zis către el: Nimeni care pune mâna pe plug şi se uită îndărăt nu este potrivit pentru împărăţia
lui Dumnezeu. (Luca 9.62)
Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este; şi ce este născut din Duh, duh este.
Nu te mira că ţi-am zis: Trebuie să vă naşteţi de sus. Vântul suflă unde voieşte şi tu auzi glasul lui, dar
nu ştii de unde vine, nici încotro se duce. Astfel este cu oricine e născut din Duhul. A răspuns Nicodim şi i-a zis: Cum pot să fie acestea? Iisus a răspuns şi i-a zis: Tu eşti învăţătorul lui Israel şi
nu cunoşti acestea? (Ioan 3.5-10)
Împărăţit-a Dumnezeu peste neamuri, Dumnezeu şade pe tronul cel sfânt al Său. (Psalmi 46.8)
Împărăţi-va Domnul în veac şi în veacul veacului. Căci caii lui Faraon cu carele şi călăreţii lui au intrat în
mare. Întors-a Domnul asupra lor apele mării, Iar fiii lui Israel au trecut prin mare, ca pe uscat!"
(Ieşirea 15.17, 18)
Împărăţi-va Domnul în veac şi în veacul veacului! Pieriţi neamuri din pământul Lui. (Psalmi 9.36)
În sufletul nostru este ascunsă scara care duce la împărăţia lui Dumnezeu. (Sfântul Isaac Sirul)
În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustia Iudeii, spunând: Pocăiţi-vă că s-a
apropiat împărăţia cerurilor. El este acela despre care a zis proorocul Isaia: "Glasul celui ce
strigă în pustie: Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui". (Matei 3.1-3)
Legea şi proorocii au fost până la Ioan; de atunci împărăţia lui Dumnezeu se binevesteşte şi fiecare se
sileşte spre ea. (Luca 16.16)
Liturghia este Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ. Binecuvântând împărăţia, preotul binecuvintează
liturghia care urmează să se desfăşoare. (Mitropolitul Bartolomeu Anania)
Luarea-aminte, ca discernământ, îl ajută pe om să-şi cunoască starea lăuntrică şi să ştie la ce treaptă a
ajuns, şi astfel să vadă limpede câtă cale a străbătut, şi câte îi mai rămâne de făcut până la
împărăţia cerurilor. (Sfinţii Părinţi)
Mulţi sunt cei care vin la credinţă, dar puţini intră în împărăţia cerească. (Sfântul Grigorie Dialogul)
Nu cruţa pe feciorul tău de pedeapsă; chiar dacă îl loveşti cu varga, nu moare. Tu îl baţi cu toiagul, dar
scapi sufletul lui din împărăţia morţii. (Solomon 23.13, 14)
Nu cruţa pe feciorul tău de pedeapsă; chiar dacă îl loveşti cu varga, nu moare. Tu îl baţi cu toiagul, dar
scapi sufletul lui din împărăţia morţii. (Solomon 23.13)
Nu ni se va deschide poarta împărăţiei cerurilor, dacă n-am bătut la poarta virtuţilor.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Nu ştiţi, oare, că nedrepţii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă amăgiţi: Nici desfrânaţii, nici
închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiţii, nici furii, nici lacomii, nici beţivii, nici
batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. (I Corinteni 6.9, 10)
Orbul miluit e o bună călăuză spre împărăţia cerurilor. (Mitropolitul Filaret)
"Pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; poporul
care stătea în întuneric a văzut lumină mare şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină
le-a răsărit". De atunci a început Iisus să propovăduiască şi să spună: Pocăiţi-vă, căci s-a
apropiat împărăţia cerurilor. (Matei 4.15-17)
Pocăiţi-vă, că s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu! 11.6
Primii creştini au înţeles că, pentru a deveni Templu al Duhului Sfânt, trebuie să se înalţe la Cer, acolo unde S-a înălţat şi Hristos. Ei au mai înţeles că această înălţare este condiţia însăşi a misiunii lor în lume,
a slujirii de către ei a lumii. Pentru că acolo – în cer – ei erau cufundaţi în viaţa cea nouă a Împărăţiei; şi atunci când, după această <<Liturghie a înălţării >>, ei se reîntorceau în lume, feţele lor reflectau lumina, << bucuria şi pacea>> acelei Împărăţii, şi erau cu adevărat martori ai ei.
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(Teologul Alexander Schmemann)
Prin multe necazuri vi se cuvine tuturor a intra în împărăţia cerurilor. 10.2
Să căutăm împărăţia cerurilor mai mult în traista săracului. (Părintele Arsenie Papacioc)
Să nu eziţi să ceri mult; “este plăcerea Tatălui de a-ţi oferi Împărăţia,” a spus Iisus. (Wallace D. Wattles)
Să nu vă gândiţi niciodată că după moarte veţi moşteni împărăţia pe care n-aţi trăit-o încă de pe pământ.
(Părintele Arsenie Boca)
Săracii sunt portarii împărăţiei cerurilor, judecători aspri pentru cei nemilostivi şi avocaţi, sau apărători
puternici, pentru cei milostivi. (Sfântul Grigorie de Nazianz)
Sufletul mort este scos din împărăţia cerurilor şi îngropat în întunericul iadului. 6.1
Şi aduceau la El copii, ca să-Şi pună mâinile peste ei, dar ucenicii certau pe cei ce-i aduceau. Iar Iisus, văzând, S-a mâhnit şi le-a zis: Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu. Adevărat zic vouă: Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un copil nu va
intra în ea. Şi, luându-i în braţe, i-a binecuvântat, punându-Şi mâinile peste ei. (Marcu 10.13-16)
Şi binevestind cetăţii aceleia şi făcând ucenici mulţi, s-au înapoiat la Listra, la Iconiu şi la Antiohia, întărind
sufletele ucenicilor, îndemnându-i să stăruie în credinţă şi (arătându-le) că prin multe suferinţe trebuie
să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu. Şi hirotonindu-le preoţi în fiecare biserică, rugându-se cu postiri,
i-au încredinţat pe ei Domnului în Care crezuseră. (Faptele Apostolilor 14.21-23)
Şi chemând pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere şi stăpânire peste toţi demonii şi să vindece
bolile. Şi i-a trimis să propovăduiască împărăţia lui Dumnezeu şi să vindece pe cei bolnavi.
(Luca 9.1, 2)
Şi le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii, din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea, până ce
nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu, venind întru putere. (Marcu 9.1)
Şi nemurirea ne face să fim aproape de Dumnezeu. Drept aceea, pofta înţelepciunii duce la împărăţia cea
veşnică. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 6.19, 20)
Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci.
Amin! (Matei 6.13)
Şi suindu-L diavolul pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile lumii. (Matei 4.5)
Şi zicând: S-a împlinit vremea şi s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie.
(Marcu 1.15)
Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ. (Matei 6.10)
Împotriva/ A zis către ei: Aţi adus la mine pe Omul acesta, ca pe un răzvrătitor al poporului; dar iată eu, cercetându-L în faţa voastră, nici o vină n-am găsit în acest Om, din cele ce aduceţi împotriva Lui.
(Luca 23.14)
Atunci Iov s-a sculat şi-a sfâşiat veşmântul, s-a ras pe cap şi, căzând la pământ, s-a închinat, şi a rostit:
"Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în pământ! Domnul a dat, Domnul a
luat; fie numele Domnului binecuvântat!" Şi întru toate acestea, Iov nu a păcătuit şi nu a rostit nici un
cuvânt de hulă împotriva lui Dumnezeu. (Iov 1.20-22)
Autocondamnarea, ca armă de luptă împotriva mândriei şi a disperării. 6.15
Aţi auzit că s-a zis: "Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte". Eu însă vă spun vouă: Nu vă împotriviţi celui rău; iar cui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt. Celui ce voieşte să se judece
cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa. Iar de te va sili cineva să mergi o milă, mergi cu el două.
(Matei 5.38-41)
Blânzi sunt aceia care pun capăt luptei de nepotolit din sufletul lor împotriva mâniei, a poftei şi a patimilor înrudite cu acestea. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Că păcatele noastre s-au înmulţit înaintea Ta şi nelegiuirile sunt mărturie împotriva noastră; fărădelegile
noastre sunt de faţă şi faptele noastre nelegiuite le ştim: Necredinţa şi tăgada Domnului, căderea de
la credinţa în Dumnezeu, grăirea minciunii şi răzvrătirea, născocirea şi cugetarea la lucruri viclene.
(Isaia 59.12, 13)
Căci aşa zice Domnul Savaot: "Tăiaţi copaci şi faceţi val împotriva Ierusalimului; această cetate trebuie
pedepsită, pentru că în ea se află numai nedreptate. Cum aruncă izvorul apă din sine, aşa aruncă şi
ea din sine răutate; în ea se aude împilare şi jaf şi pururea se văd înaintea feţei Mele dureri şi răni.
(Ieremia 6.6, 7)
Căci dorinţa cărnii este moarte dar dorinţa Duhului este viaţă şi pace; fiindcă dorinţa cărnii este vrăjmăşie

680/782
împotriva lui Dumnezeu, căci nu se supune legii lui Dumnezeu, că nici nu poate. Iar cei ce sunt în
carne nu pot să placă lui Dumnezeu. (Romani 8.6-8)
Căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor, şi sufletului lor îşi întind ei laţuri. (Solomon 1.18)
Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt
în văzduh. (Filipeni 6.12)
Ce puneţi la cale împotriva Domnului? El îi va stârpi cu totul, fiindcă urgia nu vine de două ori.
(Naum 1.9)
Ceartă fiarele din trestii, ceartă taurii adunaţi împotriva junincilor popoarelor, ca să nu fie depărtaţi cei
care au fost încercaţi ca argintul. (Psalmi 67.31)
Cei care se aprindeau împotriva Ta vor fi ruşinaţi şi umiliţi, făcătorii de idoli se vor face de râs.
(Isaia 45.16)
Cel ce cunoaşte adevărul nu se împotriveşte necazurilor, care vin asupra lui. Căci ştie că-l conduc pe
om spre frica de Dumnezeu. (Sfântul Marcu Ascetul)
Cel ce minte astăzi pentru tine, mâine va minţi contra ta. (Richard Wurmbrand)
Cel ce se înalţă împotriva oamenilor, se va înălţa şi împotriva lui Dumnezeu. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Cel ce umblă fără prihană şi face dreptate, cel ce are adevărul în inima sa, cel ce n-a viclenit cu limba, nici
n-a făcut rău împotriva vecinului său şi ocară n-a rostit împotriva aproapelui său. (Psalmi 14.2, 3)
Cine a dat pe Iacov jafului şi pe Israel jefuitorilor? Oare nu Domnul, împotriva Căruia noi am păcătuit,
ale Cărui căi n-am voit să le urmăm şi a Cărui lege n-am ascultat-o? (Isaia 42.24)
Cine l-a vândut pe Iosif? – Fraţii lui. – Nu, ci smerenia lui l-a vândut. Că putea să spună că frate al lor
este şi să răspundă împotrivă; ci tăcând, pentru smerenie, s-a vâdut pe sine şi smerenia l-a făcut
ocârmuitor peste Egipt. (Avva Ioan Colov)
Cine nu este cu Mine este împotriva Mea şi cine nu adună cu Mine risipeşte. (Matei 12.30)
Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenesc şi cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce
lucrează fărădelegea? Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul, puţin de nu s-ar fi sălăşluit în iad
sufletul meu. (Psalmi 93.15, 16)
Crima organizată constituie nimic mai puţin decât un război de guerilă dus împotriva societăţii. (Lyndon
Baines Johnson)
Cum am luptat şi am biruit pe vrăjmaşi pentru împăratul pământesc, tot aşa voim şi vom lupta şi pentru
Împăratul ceresc, împotriva vrăjmaşilor Lui. (Sfântul Mucenic Tiron, comandantul celor 40 de
ostaşi din Sevastia Armeniei. Toţi au primit moarte mucenicească în anul 320)
Cuvânt nelegiuit spuneau împotriva mea, zicând: "Nu zace, oare? Nu se va mai scula!" Chiar omul cu
care eram în pace, în care am nădăjduit, care a mâncat pâinea mea, a ridicat împotriva mea
călcâiul. (Psalmi 40.8, 9)
Dacă mânia stăpânitorului se ridică împotriva ta, nu te clinti din locul tău. Căci firea domoală înlătură
mari neajunsuri. (Ecclesiastul 10.4)
De aceea vă zic: Orice păcat şi orice hulă se va ierta oamenilor, dar hula împotriva Duhului nu se va
ierta. (Matei 12.31)
Deci mulţi din ucenicii Lui, auzind, au zis: Greu este cuvântul acesta! Cine poate să-l asculte? Iar Iisus,
ştiind în Sine că ucenicii Lui murmură împotriva Lui, le-a zis: Vă sminteşte aceasta? (Ioan 6.60, 61)
Deci, dacă îţi vei aduce darul tău la altar şi acolo îţi vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva
ta, lasă darul tău acolo, înaintea altarului, şi mergi întâi şi împacă-te cu fratele tău şi apoi, venind,
adu darul tău. (Matei 5.23, 24)
Deci, dar, Dumnezeu pe cine voieşte îl miluieşte, iar pe cine voieşte îl împietreşte. Îmi vei zice deci:
De ce mai dojeneşte? Căci voinţei Lui cine i-a stat împotrivă? (Romani 9.18, 19)
Dintre dracii care se împotrivesc lucrării noastre, cei dintâi, care se ridică la luptă, sunt cei încredinţaţi
cu poftele lăcomiei pântecelui. Toti ceilalţi vin după aceştia să ia în primire pe cei răniţi de ei. Căci
este cu neputinţă să cadă cineva în mâinile duhului curviei, dacă n-a fost doborât întâi de lăcomia
pântecelui. (Evagrie Ponticul)
Domnul cel Atotputernic prin mâna unei femei i-a nimicit, căci Olofern al lor n-a fost doborât de tineri
voinici, şi nici feciorii uriaşilor nu l-au lovit pe el, şi nici nu i-au stat împotrivă oameni înalţi ca munţii,
ci Iudita, fiica lui Merari, l-a dezarmat cu frumuseţea feţei ei. Căci ea s-a dezbrăcat de veşmintele ei
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de văduvie pentru întărirea celor întristaţi ai lui Israel; ea şi-a uns faţa cu miresme, şi-a prins părul sub
turban şi s-a îmbrăcat cu veşmânt de in, ca să-l ademenească. Cu sandalele ei i-a luat ochii, frumuseţea ei i-a robit inima, şi cu sabia i-a retezat capul. Perşii s-au îngrozit de îndrăzneala ei şi Mezii de
cutezanţa ei. (Iudita 16.5-10)
După faptă şi răsplată: urgie împotriva vrăjmaşilor şi răsplată după faptă împotrivitorilor Lui; ţinuturilor
celor de departe, răsplata cuvenită. (Isaia 59.18)
Eu însă vă spun vouă: Nu vă împotriviţi celui rău; iar cui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe
celălalt. (Matei 5.39)
Evangheliile sunt calea tămăduirii de orice boală, luptă împotriva amintirilor prin cultivarea virtuţilor.
(Cuviosul Talasie)
Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea. (Matei 5.11)
Fiţi treji, privegheaţi. Potrivnicul vostru, diavolul, umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită,
căruia staţi împotrivă, tari în credinţă, ştiind că aceleaşi suferinţe îndură şi fraţii voştri în lume.
(II Petru 5.8, 9)
Gătit-ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc; uns-ai cu untdelemn capul meu şi paharul
Tău este adăpându-mă ca un puternic. (Psalmi 22.6)
Iar când Sila şi Timotei au venit din Macedonia, Pavel era prins cu totul de cuvânt, mărturisind iudeilor
că Iisus este Hristosul. Şi stând ei împotrivă şi hulind, el, scuturându-şi hainele, a zis către ei:
Sângele vostru asupra capului vostru! Eu sunt curat. De acum înainte mă voi duce la neamuri.
(Faptele Apostolilor 18.5, 6)
Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia; împotriva unora ca acestea nu este lege. (Galateni 5.22, 23)
Iar Iosif şi mama Lui se mirau de ceea ce se vorbea despre Prunc. Şi i-a binecuvântat Simeon şi a zis către Maria, mama Lui: Iată, Acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora din Israel şi ca un
semn care va stârni împotriviri. Şi prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din
multe inimi. (Luca 2.33-35)
Iată hotărârea pe care a rostit-o împotriva lui: "Te dispreţuieşte şi îşi bate joc de tine fecioara, fiica Sionului; în spatele tău clatină din cap fiica Ierusalimului! (Isaia 37.22)
Indiferenţa este cea mai puternică armă din univers. Ea face tot ce atinge lipsit de sens. Iubirea şi ura nu
au nicio şansă împotriva ei. (Joan Vinge)
În pustia aceasta toată obştea fiilor lui Israel a cârtit împotriva lui Moise şi Aaron. Şi au zis către ei fiii
lui Israel: "Mai bine muream bătuţi de Domnul în pământul Egiptului, când şedeam împrejurul căldărilor cu carne şi mâncam pâine de ne săturam! Dar voi ne-aţi adus în pustia aceasta, ca toată
obştea aceasta să moară de foame". (Ieşrea 16.2, 3)
Întărâtarea ta împotriva Mea, trufia ta au ajuns până la urechile Mele. De aceea voi pune belciug în nările tale şi frâul Meu buzelor tale şi te voi întoarce pe calea pe care ai venit! (Isaia 37.29)
Judecă, Doamne, pe cei ce-mi fac mie strâmbătate; luptă împotriva celor ce se luptă cu mine; apucă arma şi pavăza şi scoală-Te întru ajutorul meu; scoate sabia şi închide calea celor ce mă prigonesc;
spune sufletului meu: "Mântuirea ta sunt Eu!" (Psalmi 34.1-3)
Făţarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare, sâmbăta boul său, sau asinul de la iesle, şi nu-l duce
să-l adape? Dar aceasta, fiică a lui Avraam fiind, pe care a legat-o satana de optsprezece ani, nu se
cuvenea, oare, să fie dezlegată de legătura aceasta, în ziua sâmbetei? Şi zicând El acestea, s-au ruşinat toţi care erau împotriva Lui, şi toată mulţimea se bucura de faptele strălucite săvârşite de El.
(Luca 13.15 - 17)
Lupta contra egoismului cere o metodă mai savantă decât lupta contra tifosului sau holerei.
(Alexis Carrel, medic chirurg şi biolog francez)
Mariam şi Aaron vorbeau însă împotriva lui Moise pentru femeia etiopiancă, pe care o luase Moise,
căci Moise era căsătorit cu o etiopiancă. (Numerii 12.1)
"Mergi, adună pe toţi Iudeii din Suza şi postiţi pentru mine; să nu mâncaţi şi să nu beţi trei zile, nici ziua,
nici noaptea şi voi posti şi eu cu slujnicile mele şi apoi mă voi duce la rege, deşi aceasta este
împotriva legii şi de va fi să pier, voi pieri". (Estera 4.16)
Mute să fie buzele cele viclene, care grăiesc împotriva dreptului fărădelege, cu mândrie şi cu
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defăimare. (Psalmi 30.18)
Nimic nu este mai puternic decât Biserica, o, omule! Opreşte războiul împotriva Bisericii, pentru a nu-ţi
distruge puterile tale. Nu transpune acest război până în ceruri. Dacă te vei lupta cu un om, ori îl vei
învinge, ori te va învinge. Dacă însă te lupţi cu Biserica, îţi va fi cu neputinţă să învingi, întrucât Dumnezeu este mai puternic decât toţi. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nu cumva ogoarele mele cer răzbunare împotriva mea şi brazdele lor sunt prididite de lacrimi?
(Iov 31.38)
Nu există vaccin împotriva optimismului. (Mario Benedetti)
Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea martori nedrepţi şi
nedreptatea a minţit sieşi. (Psalmi 26.18)
Nu tot aşa am grăit şi cu robul Meu Moise, - el este credincios în toată casa Mea: cu el grăiesc gură către gură, la arătare şi aievea, iar nu în ghicituri, şi el vede faţa Domnului. Cum de nu v-aţi temut să
cârtiţi împotriva robului Meu Moise?" Şi s-a aprins mânia Domnului asupra lor şi, depărtânduSe Domnul, s-a depărtat şi norul de la cort şi iată s-a făcut albă de lepră, ca zăpada. Şi când s-a
uitat Aaron la Mariam, iată era leproasă. (Numerii 12.7-10)
Nu-ţi fie ruşine a mărturisi păcatele tale şi nu sta împotriva curgerii râului. (Ecclesiasticul 4.28)
Omul rău aţâţă răzvrătirea; pentru aceasta un sol aprig va fi trimis împotriva lui. (Solomon 17.11)
Ordine, contra-ordine; dezordine. (S. Scheleti)
Plânsul amarnic este un medicament puternic împotriva vederilor de noapte zămislite de lene.
(Evagrie Ponticul)
S-au ridicat împăraţii pământului şi căpeteniile s-au adunat împreună împotriva Domnului şi a unsului
Său, zicând: « Să rupem legăturile lor şi să lepădăm de la noi jugul lor ».Cel ce locuieşte în ceruri
va râde de dânşii şi Domnul îi va batjocori pe ei! (Psalmi 2.2-4)
Sau vi se pare că Scriptura grăieşte în deşert? Duhul, care sălăşluieşte în noi, ne pofteşte spre zavistie?
Nu, ci dă mai mare har. Pentru aceea, zice: "Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriţi le dă har". Supuneţi-vă deci lui Dumnezeu. Staţi împotriva diavolului şi el va fugi de la voi.
(Iacob 4.5-7)
Şi a zis Domnul către mine: "Ce vezi tu Amos?" Şi am zis: O cumpănă de plumb. Şi mi-a răspuns Domnul: "Iată Eu voi pune cumpăna cea de plumb în mijlocul poporului Meu Israel şi de aici încolo nu-l
voi mai cruţa. Înălţimile lui Isaac vor fi distruse, şi capiştile lui Israel vor fi dărâmate, iar împotriva
casei lui Ieroboam Mă voi scula cu sabie". (Amos 7.8, 9)
Şi au grăit împotriva lui Dumnezeu şi au zis: "Va putea, oare, Dumnezeu să gătească masă în pustiu?"
- Pentru că a lovit piatra şi au curs ape şi pâraiele s-au umplut de apă. "Oare, va putea da şi pâine,
sau va putea întinde masă poporului Său?" Pentru aceasta a auzit Domnul şi S-a mâniat şi foc s-a
aprins peste Iacob şi mânie s-a suit peste Israel. (Psalmi 77.22-25)
Şi doctorului dă-i loc că şi pe el l-a făcut Domnul şi să nu se depărteze de la tine, că şi de el ai trebuinţă.
Că este vreme când şi în mâinile lui este miros de bună mireasmă. Că şi el se va ruga Domnului, ca să
dea odihnă şi sănătate spre viaţă. Cel care păcătuieşte împotriva Ziditorului său, să cadă în mâinile
doctorului. (Ecclesiasticul 38.12-15)
Şi după ce au luat, cârteau împotriva stăpânului casei, zicând: Aceştia de pe urmă au făcut un ceas şi
i-ai pus deopotrivă cu noi, care am dus greutatea zilei şi arşiţa. (Luca 20.11, 12)
Şi ieşind, fariseii s-au sfătuit împotriva Lui cum să-L piardă. (Matei 12.14)
Şi oşti trimise de el vor sta şi vor pângări locaşul sfânt şi cetatea, iar jertfa de fiecare zi o var da de o parte şi vor pune în loc urâciunea pustiirii. Şi pe cei ce au săvârşit fărădelegi împotriva legământului îi va
înşela prin linguşiri, iar poporul care cunoaşte pe Dumnezeul său va rămâne statornic şi îl va urma.
(Daniel 11.31, 32)
Şi s-a sculat şi mulţimea împotriva lor. Şi judecătorii, rupându-le hainele, au poruncit să-i bată cu vergi.
Şi, după ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniţă, poruncind temnicerului să-i păzească
cu grijă. (Faptele Apostolilor 16.22, 23)
Şi strigând ei şi aruncând hainele şi azvârlind pulbere în aer, comandantul a poruncit să-l ducă în fortăreaţă, spunând să-l ia la cercetare, cu biciul, ca să cunoască pentru care pricină strigau aşa împotriva lui.
Şi când l-au întins ca să-l biciuiască, Pavel a zis către sutaşul care era de faţă: Oare vă este îngăduit
să biciuiţi un cetăţean roman şi nejudecat? (Faptele Apostolilor 22.23-25)

683/782
Şi va da frate pe frate la moarte şi tată pe copil şi copiii se vor răzvrăti împotriva părinţilor şi îi vor ucide.
Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu; iar cel ce va răbda până la urmă, acela se va mântui.
(Marcu 13.12-13)
Toate sunt după fire, numai păcatul este împotriva firii. (Sfântul Ioan Damaschinul)
Ţie să-ţi slujească întreaga făptură, pentru că Tu ai zis şi toate s-au făcut. Trimis-ai Duhul Tău şi totul a
fost zidit şi nimeni nu poate să stea împotriva poruncii Tale! (Baruh 16.14)
Un ciocan, o sabie şi o săgeată ascuţită este omul care dă mărturie mincinoasă împotriva aproapelui său.
(Solomon 25.18)
Un frate a venit în chilie la Avva Pimen, zicându-i: Multe gânduri am şi mi-e teamă de ele. Bătrânul a scos
pe frate afară şi i-a spus: Întinde-ţi mâinile şi opreşte vânturile, poţi? - Nu. - Dar te laşi dus de ele?
- Nu. - La fel nici gândurile nu le poţi opri. Altceva este însă să le stai împotrivă.
Un slujitor al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând faţă cu toţi, destoinic să dea învăţătură, îngăduitor, certând cu blândeţe pe cei ce stau împotrivă, ca doar le va da Dumnezeu pocăinţă spre cunoaşterea adevărului, şi ei să scape din cursa diavolului, de care sunt prinşi, pentru a-i face voia.
(II Timotei 2.24-26)
Împrăştierea minţii 1.1, 3.1, 4.14
Împrăştierea minţii, lucrarea diavolului. (Sfinţii Părinţi)
Împrăştierea/ Am zis: Îi voi împrăştia şi voi şterge pomenirea lor dintre oameni. Dar am amânat aceasta, pentru răutatea vrăjmaşilor, ca vrăjmaşii lor să nu se mândrească şi să zică: Mâna noastră este puternică
şi toate acestea nu le-a făcut Domnul. [Deutoronomul 32.26(24), 27(25)]
Există două feluri de a împrăştia lumina: să fii lumânarea sau să fii oglinda care o reflectă.
(Edith Wharton)
Inima celui drept chibzuieşte ce să răspundă, iar gura celor nelegiuiţi împrăştie răutăţi.
(Solomon 15.28)
În vremea aceasta a spus Aman regelui Artaxerxe: "Este un popor risipit şi împrăştiat printre popoare,
prin toate ţările regatului tău. Legile lui sunt deosebite de legile tuturor popoarelor, legilor regelui
nu se supun şi regele nu se cuvine să-l lase aşa. (Estera 3.8)
Într-adevăr, nădejdea celui nelegiuit este ca praful pe care-l spulberă vântul, este ca pâcla subţire pe
care o împrăştie vijelia, ca fumul pe care-l suflă o adiere şi ca amintirea unui oaspete de o
singură zi care se destramă. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 5.14)
Rugăciunea care nu porneşte din inimă se împrăştie înainte de-a ajunge la cer. Ea nu slăveşte, ci insultă pe Acela Căruia se adresează. (Henri Lacordaire)
Rugăciunea curată şi neîmprăştiată. 2.4
Rugăciunea neîmprăştiată 9.9
Şi au zis iarăşi: "Haidem să ne facem un oraş şi un turn al cărui vârf să ajungă la cer şi să ne facem faimă înainte de a ne împrăştia pe faţa a tot pământul!" Atunci S-a pogorât Domnul să vadă cetatea
şi turnul pe care-l zideau fiii oamenilor. Şi a zis Domnul: "Iată, toţi sunt de un neam şi o limbă au şi
iată ce s-au apucat să facă şi nu se vor opri de la ceea ce şi-au pus în gând să facă. Haidem, dar,
să Ne pogorâm şi să amestecăm limbile lor, ca să nu se mai înţeleagă unul cu altul". Şi i-a împrăştiat Domnul de acolo în tot pământul şi au încetat de a mai zidi cetatea şi turnul. (Facerea 11.4-8)
Şi răspunzând stăpânul său i-a zis: Slugă vicleană şi leneşă, ştiai că secer unde n-am semănat şi adun
de unde n-am împrăştiat? (Matei 25.26)
Împrejur/ Ca să-L întâlnim pe Dumnezeu, e destul să privim în jurul nostru. (Paulo Coelho)
Când doi oameni se sărută, lumea trece pe lângă ei, când doi oameni se bat, lumea se strânge în jurul lor.
(Christian Hebbe)
Celui care nu ştie încotro să meargă şi pe care îl îngrădeşte Dumnezeu de jur-împrejur? (Iov 3.23)
Existăm vremelnic prin ceea ce luăm din jur, dar vom trăi veşnic prin ceea ce dăruim. (Douglas Lawson)
Greşalele drepţilor sunt împrejurul buzelor, iar ale păcătoşilor izvorăsc din tot trupul. Pentru aceea cântă
David: “Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele, şi: zis-am, păzivoi căile Tale, ca să nu greşesc cu limba mea!” (Sfântul Epifanie, episcopul Ciprului)
Iar el, răspunzând, a zis: Doamne, lasă-l şi anul acesta, până ce îl voi săpa împrejur şi voi pune gunoi.
Poate va face rod în viitor; iar de nu, îl vei tăia. (Luca 13.8, 9)
Iar legământul dintre Mine şi tine şi urmaşii tăi din neam în neam, pe care trebuie să-l păziţi, este acesta:
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toţi cei de parte bărbătească ai voştri să se taie împrejur. Să vă tăiaţi împrejur şi acesta va fi semnul
legământului dintre Mine şi voi. (Facerea 17.10, 11)
Iar Saul - care se numeşte şi Pavel - plin fiind de Duh Sfânt, a privit ţintă la el, şi a zis: O, tu cel plin de toată viclenia şi de toată înşelăciunea, fiule al diavolului, vrăjmaşule a toată dreptatea, nu vei înceta de a
strâmba căile Domnului cele drepte? Şi acum, iată mâna Domnului este asupra ta şi vei fi orb, nevăzând
soarele până la o vreme. Şi îndată a căzut peste el pâclă şi întuneric şi, dibuind împrejur, căuta cine
să-l ducă de mână. (Faptele Apostolilor 13.9-11)
Împrejurarea este foarte importantă în acţiunile omeneşti, astfel încât ceea ce ar fi cel mai bine de făcut
acum, mâine ar fi zadarnic şi rău. (Axel Oxenstierna)
Mila şi adevărul să nu te părăsească; leagă-le împrejurul gâtului tău, scrie-le pe tabla inimii tale; atunci vei
afla har şi bunăvoinţă înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor. (Solomon 3.3, 4)
Nu mă voi teme de mii de popoare, care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuieşte-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toţi cei ce mă vrăjmăşesc în deşert; dinţii păcătoşilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea şi peste poporul Tău, binecuvântarea Ta. (Psalmi 3.6-8)
Omul cinstit rămâne drept, incoruptibil, în orice împrejurare. (Augustin Păunoiu)
Omul nu se gândeşte la celălalt, nu iese din sine şi se învârte mereu împrejurul său. Iar atunci când se învârte împrejurul său se are drept centru pe sine, nu-L are pe Hristos. Este în afară de axul care este Hristos. Ca să ajungă să se gândească la celălalt trebuie mai întâi ca mintea lui să fie la Hristos. Atunci se gândeşte şi la aproapele şi după aceea se gândeşte şi la animale şi la toată făptura. (Părintele Tudor Peiu)
Omul se cunoaşte în trei împrejurări: la mânie, la bani şi la pahar. (Proverb italian)
Păziţi-vă de câini! Păziţi-vă de lucrătorii cei răi! Păziţi-vă de tăierea împrejur. (Filipeni 3.2)
Pune Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire, împrejurul buzelor mele. Să nu abaţi inima mea spre
cuvinte de vicleşug, ca să-mi dezvinovăţesc păcatele mele; iar cu oamenii cei care fac fărădelege nu mă
voi însoţi cu aleşii lor. (Psalmi 140.3, 4)
Regula de bază a bucuriei autentice este să o împărtăşeşti cu cei din jur. (George Byron)
Străjui-va îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de El şi-i va izbăvi pe ei. (Psalmi 33.7)
Şi s-a făcut un nor care îi umbrea, iar un glas din nor a venit zicând: Acesta este Fiul Meu cel iubit, pe
Acesta să-L ascultaţi. Dar, deodată, privind ei împrejur, n-au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus,
singur cu ei. (Marcu 9.7, 8)
Ştiu că sunt prost, dar când mă uit în jur, prind curaj. (Ion Creangă)
Împreună/ Această prigoană, mai grea şi mai cumplită, pornită din năuntrul omului, este necontenit împreună cu el,
iar cel prigonit nu poate scăpa de ea, poartă în el pretutindeni duşmani. (Cuviosul Clement
Alexandrinul, vezi Prigoana/)
Atunci arhiereii şi bătrânii poporului s-au adunat în curtea arhiereului, care se numea Caiafa. Şi împreună
s-au sfătuit ca să prindă pe Iisus, cu vicleşug, şi să-L ucidă. (Matei 26.3, 4)
Căci înţelepciunea este mai bună decât pietrele preţioase şi nici lucrurile cele mai preţioase nu au valoarea
ei. Eu, înţelepciunea, locuiesc împreună cu prevederea şi stăpânesc ştiinţa şi buna-chibzuială.
(Solomon 8.11, 12)
Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenesc şi cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce
lucrează fărădelegea? Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul, puţin de nu s-ar fi sălăşluit în iad
sufletul meu. (Psalmi 93.15, 16)
El s-a rostogolit până în fundul iadului şi împreună cu mine se va cufunda în ţărână". (Iov 17.16)
El, Care pe Însuşi Fiul Său nu L-a cruţat, ci L-a dat morţii, pentru noi toţi, cum nu ne va da, oare, toate
împreună cu El? (Romani 8.32)
Eu sunt episcop pentru voi, dar penitent împreună cu voi. (Fericitul Augustin)
Iar cu tine voi face legământul Meu; şi vei intra în corabie tu şi împreună cu tine vor intra fiii tăi, femeia ta
şi femeile fiilor tăi. (Facerea 6.18)
Muzica mă transpune fulgerător şi nemijlocit în starea sufletească în care se găsea acela care a compus-o.
Mă contopesc sufleteşte cu el şi împreună cu dânsul trec de la o stare de spirit la alta, dar de ce fac
asta, nu ştiu. (Lev Tolstoi)
Nu se cădea, oare, ca şi tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, precum şi eu am avut milă de tine?
(Matei 18.33)
Nu te socoti împreună cu mulţimea păcătoşilor; adu-ţi aminte că mânia nu va zăbovi.
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(Ecclesiasticul 7.17)
Numai virtuţile fac pe om fericit, fie că sunt singure, fie împreună cu alte bunuri.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Postul, bun păzitor al sufletului, întemeiere împreună lucrătoare a trupului. 2.9
Postul, împreună locuitor al trezviei şi ziditor al întregii înţelepciuni. 2.9
Rugăciunea face pe om Biserică a lui Dumnezeu, dar şi preot al Lui, căci şi Hristos însuşi se află în sufletul
care se roagă împreună cu Duhul Sfânt, care se roagă cu suspine negrăite în noi sau se întipăreşte în
eul nostru în rugăciune, pentru că biserica nu este numai locul unde se roagă omul, ci şi locul unde se
află Hristos. (Părintele Dumitru Stăniloae)
Rugăciunea utilizează gândurile, puterea mentală şi inteligenţa creatoare de care dispunem împreună cu
Inteligenţa Infinită a Spiritului Suprem. (Herbert Harris)
Se pare că viaţa şi speranţa trebuie să înceteze împreună. (Anne Brontë)
Slăviţi pe Domnul împreună cu mine şi să înălţăm numele Lui împreună. Căutat-am pe Domnul şi m-a
auzit şi din toate necazurile mele m-a izbăvit. (Psalmi 33.3, 4)
Somnul este lanţul de aur care ne ţine sănătatea şi trupul împreună. (Thomas Dekker)
Şi a intrat Noe în corabie şi împreună cu el au intrat fiii lui, femeia lui şi femeile fiilor lui, ca să scape de
apele potopului. (Facerea 7.7)
Un om împreună cu Dumnezeu este întotdeauna în majortitate. (John Knox)
Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am venit să ne închinăm Lui. Şi auzind, regele Irod s-a tulburat şi tot Ierusalimul împreună cu el. (Matei 2.2, 3)
Viaţa fără cuvânt foloseşte mai mult decât cuvântul fără viaţă. Prima tace şi zideşte, al doilea strică şi tulbură, dar când şi cuvântul şi viaţa merg împreună, alcătuiesc imagiea întregii filosofii.
(Sfântul Isidor Pelusiotul)
Zis-a Avva Xantie: Tâlharul pe cruce era şi cu un cuvânt s-a îndreptat, iar Iuda apostol împreună era
numărat şi într-o noapte a pierdut toată osteneala, coborându-se din cer în iad.
Drept aceea, nimeni făcând bine să nu se fălească, fiindcă toţi cei ce au
nădăjduit în sineşi au căzut.
În afară/ Acum este judecata acestei lumi; acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Iar Eu, când Mă voi
înălţa de pe pământ, îi voi trage pe toţi la Mine. (Ioan 12.31, 32)
Atingerea de Dumnezeu este o trezire, trezire la sine, trezire la El. Nu există atingere de Dumnezeu în afara
acestei treziri. Nu există Dumnezeu-pentru-mine în afara acestei treziri. (Henri Le Saux)
Caută fericirea în propria-ţi inimă. Nu căuta nimic în afară de suflet, totul se află întrânsul. Dacă acolo fericirea nu există, atunci nu o vei găsi nicăieri. (Mitropolitul Filaret)
Că cine este Dumnezeu afară de Domnul? Şi cine este Dumnezeu afară de Dumnezeul nostru?
(Psalmi 17.34)
Că nu este alt dumnezeu afară de Tine, care să aibă grijă de toate şi căruia să-i dovedeşti că judecăţile
Tale sunt totdeauna drepte. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 12.13)
Ce folos ai să cunoşti ce se află în afară, dacă pe tine însuţi nu te cunoşti? (Sfântul Isaac Sirul)
Cunosc un om în Hristos, care acum paisprezece ani - fie în trup, nu ştiu; fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie - a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Şi-l ştiu pe un astfel de om - fie în trup, fie
în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie - Că a fost răpit în rai şi a auzit cuvinte de nespus, pe care nu
se cuvine omului să le grăiască. (II Corinteni 12.2-4)
Dacă un om nu este smintit, poate fi vindecat de orice nebunie în afară de vanitate.
(Jean Jacques Rousseau)
Fugiţi de desfrânare! Orice păcat pe care-l va săvârşi omul este în afară de trup. Cine se dedă însă desfrânării păcătuieşte în însuşi trupul său. Sau nu ştiţi că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care este
în voi, pe care-L aveţi de la Dumnezeu şi că voi nu sunteţi ai voştri? (I Corinteni 6.18, 19)
Iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel mai din afară; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.
(Matei 8.12)
În luptă poţi pierde totul, în afară de onoare. (Niccolò Machiavelli)
Înţeleptului toate îi sunt apropiate, în afară de cele potrivnice virtuţii. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Mai bine să stai afară, decât să fii dat afară. (Mark Twain)
Nebunul se uită în casă din uşă, iar omul cel învăţat stă afară. Semn de om prost este a asculta la uşă; iar
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cel înţelept se va îndepărta de astfel de necinste. (Ecclesiasticul 21.25, 26)
Nefericitul nu are nicio altă doctorie în afară de speranţă. (William Shakespeare)
Nimic nu este mai sărac decât o minte care, fiind în afară de Dumnezeu, filosofează despre Dumnezeu.
(Filocalia)
Nu există pace în afara lui Dumnezeu. Nu puteţi găsi pace în lume. O puteţi găsi numai în inima voastră,
atunci când ea se deschide. (Paul Ferrini)
Nu te vârî, ca să nu fii dat afară, nici nu sta departe, ca să nu fii uitat. (Ecclesiasticul 13.13)
Oasele mele ies afară din piele şi nu mi-au mai rămas tefere decât gingiile. (Iov 19.20)
Omul nu se gândeşte la celălalt, nu iese din sine şi se învârte mereu împrejurul său. Iar atunci când se învârte
împrejurul său se are drept centru pe sine, nu-L are pe Hristos. Este în afară de axul care este Hristos.
Ca să ajungă să se gândească la celălalt trebuie mai întâi ca mintea lui să fie la Hristos. Atunci se gândeşte şi la aproapele şi după aceea se gândeşte şi la animale şi la toată făptura. (Părintele Tudor Peiu)
Podoaba voastră să nu fie cea din afară: împletirea părului, podoabele de aur şi îmbrăcarea hainelor scumpe, ci să fie omul cel tainic al inimii, întru nestricăcioasa podoabă a duhului blând şi liniştit, care este
de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. (I Petru 3.3, 4)
Prin dezordinea pe care o promovează în cele din afara lui, omul produce în sine o dezordine si o suferinţă … (Părintele Dumitru Stăniloae)
Scopul artei nu este să reprezinte aparenţa exterioară a lucrurilor, ci semnificaţia lor interioară. (Aristotel)
Stăpân pe durere, stăpân pe minte, stăpân pe orice fel de manifestare în afară, aşa trebuie să fie
creştinul 2.13
Şi deşteptându-se temnicerul şi văzând deschise uşile temniţei, scoţând sabia, voia să se omoare, socotind
că cei închişi au fugit. Iar Pavel a strigat cu glas mare, zicând: Să nu-ţi faci nici un rău, că toţi suntem
aici. Iar el, cerând lumină, s-a repezit înăuntru şi, tremurând de spaimă, a căzut înaintea lui Pavel şi a
lui Sila; şi scoţându-i afară (după ce pe ceilalţi i-a zăvorât la loc), le-a zis: Domnilor, ce trebuie să
fac ca să mă mântuiesc? (Faptele Apostolilor 16.27-30)
Şi i-a zis: Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a tăcut. Atunci împăratul a zis slugilor:
Legaţi-l de picioare şi de mâini şi aruncaţi-l în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea
şi scrâşnirea dinţilor. Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi. (Matei 22.12-14)
Şi sculându-se, L-au scos afară din cetate şi L-au dus pe sprânceana muntelui, pe care era zidită cetatea
lor, ca să-L arunce în prăpastie; iar El, trecând prin mijlocul lor, S-a dus. (Luca 4.29, 30)
Şi, scoţându-l afară, unul din Ei a zis: "Mântuieşte-ţi sufletul tău! Să nu te uiţi înapoi, nici să te opreşti în
câmp, ci fugi în munte, ca să nu pieri cu ei! Iar Lot a zis către Dânşii: "Nu, Stăpâne! (Facerea 19.17)
Trebuie să reţii că tot ceea ce se întâmplă înăuntrul tău este mult mai important decât ceea ce se întâmplă
în exterior. (John C. Maxwell)
Tu însă fă-ti o corabie de lemn de salcâm. În corabie să faci despărţituri şi smoleşte-o cu smoală pe dinăuntru şi pe din afară. (Facerea 6.14)
Un bătrân care păzea curmalele: fugiţi de aici gândurile mele cele dinăuntru şi păsările cele din afară.
(Patericul)
Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că semănaţi cu mormintele cele văruite, care pe din afară se
arată frumoase, înăuntru însă sunt pline de oase de morţi şi de necurăţia. Aşa şi voi, pe din afară vă
arătaţi drepţi oamenilor, înăuntru însă sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege. (Matei 23.27, 28)
Voi sunteţi sarea pământului; dacă sarea se va strica, cu ce se va săra? De nimic nu mai e bună decât să
fie aruncată afară şi călcată în picioare de oameni. (Matei 5.13)
În lumea rugăciunii 7.13
Înainte de a judeca pe altul, trebuie să privesc mai întâi asupra mea, să-mi contemplu găurile din coş. 12.4
Înainte de a ne ridica de la rugăciune să înălţăm imnuri, aşezând-o în faţa Stăpânului a toate. (Origen)
Înainte de a-ţi ridica mâinile spre cer, trebuie să-ţi ridici sufletul; şi înainte de a-ţi ridica ochii, ridică-ţi gândul la
Dumnezeu. (Origen)
Înainte de orice, fiţi buni; bunătatea îi dezarmează pe cei mai mulţi dintre oameni. (Henri Lacordaire)
Înainte să porneşti pe calea răzbunării, sapă două morminte. (Confucius)
Înainte/ A zis deci iarăşi Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă: Eu sunt uşa oilor. Toţi câţi au venit mai înainte de Mine
sunt furi şi tâlhari, dar oile nu i-au ascultat. Eu sunt uşa: de va intra cineva prin Mine, se va mântui;
şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla. (Ioan 10.7-9)
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Această poruncă îţi încredinţez, fiule Timotei, ca potrivit proorociilor făcute mai înainte asupra ta, să te lupţi
lupta cea bună, după cuvântul lor. (I Timotei 1.18)
Ajută-ne, Doamne, să ne întoarcem spre Tine, înainte de a ne întoarce în mormânt.
(Din rugăciunile de la Rusalii)
Alexandru Macedon a avut trei dorinţe înainte de moarte: Să fie purtat spre mormânt de către medicii eminenţi ai vremii sale, pentru a arăta cât de neputincioşi suntem în faţa morţii. A doua dorinţă era să arunce
bani şi pietre scumpe pe marginea ultimului său drum, semn că tot ceea ce agonisim rămâne pe pământ.
Iar ultima dorinţă, probabil se ştie mai bine decât celelalte, a fost ca mâinile sale să atârne în afara sicriului, pentru că murim cum ne-am născut.
Am o concepţie simplă despre viaţă: ţine-ţi ochii deschişi şi mergi înainte. (Laurence Olivier)
Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri. (Matei 5.16)
Auzi rugăciunea mea, Doamne, şi cererea mea ascult-o; lacrimile mele să nu le treci, căci străin sunt eu la
Tine şi străin ca toţi părinţii mei. Lasă-mă ca să mă odihnesc, mai înainte de a mă duce şi de
a nu mai fi. (Psalmi 38.16-18)
Bine este să înaintezi în bine, puţin câte puţin. (Sfântul Vasile cel Mare)
Că de n-ar fi avut nădejde că vor învia cei care mai înainte au căzut, deşert şi de râs lucru ar fi a se ruga
pentru cei morţi. Şi a văzut că celor care cu bună cucernicie au adormit, foarte bun dar le este pus.
Drept aceea, sfânt şi cucernic gând a fost, că a adus jertfă de curăţie pentru cei morţi, ca să se slobozească de păcat. (II Macabei 12.44-46)
Că lesne este înaintea Domnului, în ziua sfârşitului, să dea omului după căile lui. (Ecclesiasticul 11.28)
Că ne-am sfârşit de urgia Ta şi de mânia Ta ne-am tulburat. Pus-ai fărădelegile noastre înaintea Ta, greşelile noastre ascunse, la lumina feţei Tale. Că toate zilele noastre s-au împuţinat şi în mânia Ta ne-am stins.
(Psalmi 89.7-9)
Căci va fi mare înaintea Domnului; nu va bea vin, nici altă băutură ameţitoare şi încă din pântecele mamei
sale se va umple deDuhul Sfânt. Şi pe mulţi din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor.
(Luca 1.15, 16)
Când m-am dus şi l-am vizitat pe părintele Galeriu, înainte de a pleca, el era într-o suferinţă fantastică şi
am spus: Ce vă doare, părinte? Pe mine nimic, dar mă doare răul din lume.
(Arhiepiscopul Casian, despre părintele Constantin Galeriu)
Când mândria şi îngâmfarea merg înainte, ruşinea şi paguba le urmează de aproape. (Ludovic al XI-lea)
Ceea ce are preţ înainte lui Dumnezeu este frumuseţea sfinţeniei, un duh blând şi liniştit. (Ellen G. White)
Cel ce leapădă mustrarea îşi urgiseşte sufletul său, iar cel ce ia aminte la dojană dobândeşte înţelepciune.
Frica de Dumnezeu este învăţătură şi înţelepciune, iar smerenia trece înaintea măririi.
(Solomon 15.32, 33)
Cel curajos este cel căruia, fiindu-i frică, merge înainte. (Gabriel Liiceanu)
Cele ce au fost mai înainte decât acelea, Tu le-ai făcut, dar şi pe cele de acum şi de mai târziu. Prezentul
şi viitorul, Tu le-ai ştiut, şi cele ce s-au împlinit Tu le-ai gândit. (Iudita 9.5)
Dacă vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. Dacă aţi fi din lume,
lumea ar iubi ce este al său; dar pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume,
de aceea lumea vă urăşte. (Ioan 15.18, 19)
Dacă s-ar pune rugăciunea înaintea oricărei lucrări pe care o începem, n-ar afla păcatul intrare în suflet.
(Sfântul Grigorie de Nyssa)
Dacă-i aşa, cine este aşa de îndrăzneţ şi de cutezător şi neştiutor de altceva, decât să lupte cu obrăznicie împotriva celor vădite şi clare, încât să cugete cu uşurinţă că trupurile vor trece cândva în neexistenţă, prin înaintarea în desăvârşirea fiinţelor raţionale cum zic aceia, odată ce crede că Domnul şi
Dumnezeul tuturor este cu trupul acum şi pururea, dăruind si altora puterea să înainteze şi trăgând şi
chemând pe toţi la slava proprie, pe cât e cu putinţă omenirii, ca şi Conducător al mântuirii tuturor şi
ştergând petele din toţi. (Sfântul Maxim Mărturisitorul, vezi Taina/)
Dar tu, de ce judeci pe fratele tău? Sau şi tu, de ce dispreţuieşti pe fratele tău? Căci toţi ne vom înfăţişa
înaintea judecăţii lui Dumnezeu. (Romani 14.10)
De 86 de ani Îl slujesc pe Hristos şi nu mi-a făcut niciodată niciun rău. Cum aş putea blestema pe Binefăcătorul şi Mântuitorul meu? (Sfântul Sfinţit Mucenic Policarp al Smirnei, ucenicul Sfântului Ioan Evanghe-
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listul, înainte de a fi ars de viu. A scris 5 epistole, dar patru dintre ele s-au pierdut)
De aceea facem semnul crucii înainte de rugăciune, ca să ne ordoneze şi să ne adune, să ne cuprindă gândurile şi inima şi voinţa în Dumnezeu. După rugăciune, ca să rămână în noi ceea ce ne-a dăruit
Dumnezeu, ca să ne apere de primejdii. (Romano Guardini, 8.7)
De aceea ne şi străduim ca, fie că petrecem în trup, fie că plecăm din el, să fim bineplăcuţi Lui. Pentru că
noi toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, ca să ia fiecare după cele
ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău. (II Corinteni 5.9, 10)
De Dumnezeul meu nu mă voi lepăda, al lui Hristos am fost, sunt şi voi fi, şi idolilor nu voi jertfi, nici nu le
voi pleca genunchiul meu. (Sfântul Mucenic Mina, înainte de a fi decapitat)
Deci şi alte multe minuni a făcut Iisus înaintea ucenicilor Săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta.
(Ioan 20.30)
"Doamne, pe proorocii Tăi i-au omorât, jertfelnicele Tale le-au surpat şi eu am rămas singur şi ei caută
să-mi ia sufletul!". Dar ce-i spune dumnezeiescul răspuns? "Mi-am pus deoparte şapte mii de
bărbaţi, care nu şi-au plecat genunchiul înaintea lui Baal". (Romani 11.3, 4)
Efectul pe care-l poate avea păcatul asupra minţii şi asupra sentimentelor umane este devastator. Aşa este
păcatul, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur; înainte de a fi săvârşit, ne întunecă judecata şi ne înşeală
mintea, dar după ce a fost săvârşit ne apare lămurit înaintea ochilor grozăvia lui. Plăcerea aceea scurtă
şi ruşinoasă ne chinuie mereu şi ne umple de ruşine. (Din emisiunea “Cuvântul care zideşte”)
Este foarte important să ne reculegem înainte de a ne ruga, să petrecem câteva clipe în linişte, gândindu-ne
numai la Dumnezeu şi dând la o parte toate grijile şi problemele de peste zi. (Evagrie Ponticul)
Există oameni care vorbesc cu o clipă înainte de a fi gândit. (Jean de la Bruyère)
Experienţa arată că cine nu priveghează deloc înainte de Sfânta Liturghie, nu poate să trăiască deplin
bucuria ei. …. (Patriarhul Daniel)
Iar Petru, răspunzând, I-a zis: Dacă toţi se vor sminti întru Tine, eu niciodată nu mă voi sminti. Zis-a Iisus
lui: Adevărat zic ţie că în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta cocoşul, de trei ori te vei lepăda
de Mine. Petru i-a zis: Şi de ar fi să mor împreună cu Tine, nu mă voi lepăda de Tine.
Şi toţi ucenicii au zis la fel. (Matei 26.33-35)
Iar ţapul asupra căruia a căzut sorţul pentru Azazel să-l pună viu înaintea Domnului, ca să săvârşească
asupra lui curăţirea şi să-i dea drumul în pustie pentru ispăşire, ca să ducă acela cu sine nelegiuirile
lor în pământ neumblat. (Leviticul 16.10)
Iată, cu palma ai măsurat zilele mele şi statul meu ca nimic înaintea Ta. Dar toate sunt deşertăciuni; tot omul ce viază. Deşi ca o umbră trece omul, dar în zadar se tulbură. Strânge comori şi nu ştie cui le
adună pe ele. (Psalmi 38.7-10)
Iisus a văzut pe Natanael venind către El şi a zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleşug.
Natanael I-a zis: De unde mă cunoşti? A răspuns Iisus şi i-a zis: Mai înainte de a te chema Filip, te-am
văzut când erai sub smochin. Răspunsu-I-a Natanael: Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti regele lui
Israel. Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât
acesta vei vedea. Şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe
îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului. (Ioan 1.47-51)
În fiecare zi şi în fiecare ceas, să avem înaintea ochilor scaunul de judecată al lui Hristos.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
În toate, şi înainte de toate, să ne amintim de moarte şi de ieşirea înfricoşată a sufletului din trup.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Luptă-te lupta cea bună a credinţei, cucereşte viaţa veşnică la care ai fost chemat şi pentru care ai dat
bună mărturie înaintea multor martori. (II Timotei 6.12)
Mai bine să pui răul înainte şi să laşi ce e mai bun ca o surpriză. (Jules Verne)
Mai înainte de boală smereşte-te, şi în vremea păcatelor arată întoarcere. (Ecclesiasticul 18.21)
Mai înainte de sfârşit pe nimeni să nu-l socoteşti fericit, că în fiii săi se va cunoaşte omul.
(Ecclesiasticul 11.30)
Mă tem ca nu cumva, venind iarăşi, să mă umilească Dumnezeul meu la voi şi să plâng pe mulţi care au păcătuit înainte şi nu s-au pocăit de necurăţia şi de desfrânarea şi de necumpătarea pe care le-au făcut.
(II Corinteni 12.21)
Mănâncă cuviincios cele ce sunt puse înaintea ta şi nu plescăi, ca să nu te faci nesuferit. Isprăveşte cuviin-
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cios cel dintâi şi nu fi nesăţios, ca să nu sminteşti. (Ecclesiasticul 31.18, 19)
Mila şi adevărul să nu te părăsească; leagă-le împrejurul gâtului tău, scrie-le pe tabla inimii tale; atunci vei
afla har şi bunăvoinţă înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor. (Solomon 3.3, 4)
Nebunul scoate ochii cu dojenile lui şi darul celui pizmaş face ochii să lăcrimeze. Mai înainte ca să vorbeşti,
învaţă, şi mai înainte de boală te îngrijeşte. (Ecclesiasticul 18.18)
Niciodată nu se minte atât de mult ca înaintea unor alegeri, în timpul unui război sau după o vânătoare.
(Georges Clemenceau)
Niciodată nu se spun mai multe minciuni decât în timpul războiului, după vânătoare şi înainte de alegeri.
(Otto von Bismarck)
Nimeni nu poate predica creştinismul, înainte de a deveni asemenea lui Hristos. Când voi, europenii, veţi fi
astfel, nu veţi mai propovădui creştinismul, ci dragostea lui Dumnezeu, pe care ne-o descoperă Hristos.
(Mahatma Ganhi)
Nu daţi cele sfinte câinilor, nici nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le
calce în picioare şi, întorcându-se, să vă sfâşie pe voi. (Matei 7.6)
Nu disper, consider fiecare încercare eşuată încă un pas înainte. (Thomas Alva Edison)
Nu este nici înţelepciune, nici pricepere şi nici sfat care să aibă putere înaintea Domnului. (Solomon 21.30)
Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Şi nici una dintre ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu.
(Luca 12.6)
Nu te făţărnici înaintea oamenilor, şi buzelor tale ia aminte. Nu te înălţa, ca să nu cazi şi să aduci necinste
sufletului tău. (Ecclesiasticul 1.28)
O dată m-am jurat pe sfinţenia Mea: Oare, voi minţi pe David? Seminţia lui în veac va rămâne Şi scaunul lui
ca soarele înaintea Mea şi ca luna întocmită în veac şi martor credincios în cer. (Psalmi 88.35, 36)
Omul priceput are înaintea ochilor lui înţelepciunea, iar ochii celui nebun se uită la capătul pământului.
(Solomon 17.24)
Până şi o dezamăgire, chiar dacă aceasta este întemeiată şi definitivă, înseamnă un pas înainte. (Max Plank)
Păcătuind, să nu învinovăţeşti fapta, ci gândul. Căci dacă mintea nu o lua înainte, nu i-ar fi urmat trupul.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Pe plan tehnologic, am progresat, am înaintat foarte repede, dar pe plan psihologic comportamentul nostru,
atitudinile, acţiunile noastre, au rămas mai mult sau mai puţin neevoluate. Suntem în continuare agresivi,
brutali, cruzi, smintiţi. (Krishnamurti, filosof indian)
Pizma şi mânia împuţinează zilele şi grija aduce bătrâneţile mai înainte de vreme. (Ecclesiasticul 30.25)
Podoaba voastră să nu fie cea din afară: împletirea părului, podoabele de aur şi îmbrăcarea hainelor scumpe,
ci să fie omul cel tainic al inimii, întru nestricăcioasa podoabă a duhului blând şi liniştit, care este de
mare preţ înaintea lui Dumnezeu. (I Petru 3.3, 4)
Postul este o purificare înainte de întâlnirea cu Dumnezeu. (Sfinţii Părinţi)
Procesul creativ are nevoie de haos înainte ca să apară forma. (Marilyn Ferguson)
Rugăciunea care nu porneşte din inimă se împrăştie înainte de-a ajunge la cer. Ea nu slăveşte, ci insultă pe
Acela Căruia se adresează. (Henri Lacordaire)
Să nu fericeşti pe nimeni înainte de sfârşit, dar nici să nu te deznădăjduieşti de mântuirea nimănui.
(Sfântul Efrem Sirul)
Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. (Psalmi 142.2)
Să nu adormi înainte de a cugeta la păcatele pe care le-ai săvârşit în cursul zilei. 6.6
Scopul educaţiei este înaintarea în cunoaştere şi distingerea adevărului. (John F. Kennedy)
Sileşte-te să te arăţi încercat, înaintea lui Dumnezeu lucrător cu faţa curată, drept învăţând cuvântul
adevărului. (II Timotei 2.15)
Şi deşteptându-se temnicerul şi văzând deschise uşile temniţei, scoţând sabia, voia să se omoare, socotind
că cei închişi au fugit. Iar Pavel a strigat cu glas mare, zicând: Să nu-ţi faci nici un rău, că toţi suntem
aici. Iar el, cerând lumină, s-a repezit înăuntru şi, tremurând de spaimă, a căzut înaintea lui Pavel şi
a lui Sila; şi scoţându-i afară (după ce pe ceilalţi i-a zăvorât la loc), le-a zis: Domnilor, ce trebuie să
fac ca să mă mântuiesc? (Faptele Apostolilor 16.27-30)
Şi din îndemnul Duhului a venit la templu; şi când părinţii au adus înăuntru pe Pruncul Iisus, ca să facă pentru
El după obiceiul Legii, el L-a primit în braţele sale şi a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis: Acum slobozeşte pe robul Tău, după cuvântul Tău, în pace, că ochii mei văzură mântuirea Ta, pe care ai gătit-o
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înaintea feţei tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău Israel.
(Luca 2.27-32)
Şi Domnul l-a pus pe Iov iarăşi în starea lui de la început, după ce s-a rugat pentru prieteni, şi i-a întors
îndoit tot ce avusese mai înainte. (Iov 42.10)
Şi lăsându-i, a ieşit afară din cetate la Betania, şi noaptea a rămas acolo. Dimineaţa, a doua zi, pe când
se întorcea în cetate, a flămânzit; şi văzând un smochin lângă cale, S-a dus la el, dar n-a găsit nimic
în el decât numai frunze, şi a zis lui: De acum înainte să nu mai fie rod din tine în veac! Şi smochinul
s-a uscat îndată. (Matei 21.17-19)
Şi Petru şi-a adus aminte de cuvântul lui Iisus, care zisese: Mai înainte de a cânta cocoşul, de trei ori te vei
lepăda de Mine. Şi ieşind afară, a plâns cu amar. (Matei 26.75)
Şi s-au adunat şi au venit la Miţpa, în preajma Ierusalimului, că locul rugăciunii lui Israel mai înainte era la
Miţpa. Şi au postit în ziua aceea şi s-au îmbrăcat cu saci şi cenuşă au pus pe capetele lor şi şi-au
rupt hainele. Şi au deschis cărţile legii, în care neamurile căutau să găsească potriviri cu idolii lor.
(I Macabei 3.47-49)
Şi S-a schimbat la faţă, înaintea lor, şi a strălucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca
lumina. (Matei 17.2)
Tăcerea lui Dumnezeu e, înainte de toate, o tăcere a iubirii… (Vladimir Ghika)
Uită-te de două ori înainte de a sări. (Charlotte Brontë)
Un singur lucru e de invidiat şi de laudă, şi anume binele cel netrecător. Acesta constă în a fi în cinste
înaintea lui Dumnezeu, pe când bunurile omeneşti sunt nestatornice şi mai înşelătoare decât visurile.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că închideţi împărăţia cerurilor înaintea oamenilor; că voi nu
intraţi, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi. (Matei 23.13)
Vezi tu un om dibaci la lucrul lui? El va sta înaintea conducătorilor şi nu înaintea oamenilor de rând.
(Solomon 22.29)
Vieţile sfinţilor ne sunt puse înainte, ca să râvnim virtutea lor şi să imităm faptele lor mari.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Virtutea stă, înainte de toate, în puterea noastră. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Vreau să mor creştin! (Sfântul Martir Matei Brâncoveanu, înainte de a fi decapitat. Era fiul cel mai mic
al Sfântului Martir Constantin Vodă Brâncoveanu)
Zis-a Avva Teodor: Mulţi din vremea aceasta au ales odihna, înainte de a le-o da lor Dumnezeu.
Înalt/ A cunoaşte Esenţa Divină – acesta este cel mai înalt ţel al sufletului trimis de Creator pe Pământ! (Pitagora)
Aşa sunt uneltirile vrăjmaşului: Ne urcă prin înşelăciune la mare înălţime, ca să ne coboare de acolo, în
adâncul prăpastiei. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Avram însă a răspuns regelui Sodomei: "Iată, îmi ridic mâna spre Domnul Dumnezeul cel Preaînalt, Ziditorul
cerului şi al pământului, că nici o aţă sau curea de încălţăminte nu voi lua din toate câte sunt ale tale,
ca să nu zici: "Eu am îmbogăţit pe Avram", (Facerea 14.22, 23)
Calea către Paradis are doar lărgimea unei persoane şi înăţimea unei cruci (Vladimir Ghika)
Că împăratul nădăjduieşte în Domnul şi întru mila Celui Preaînalt nu se va clinti. (Psalmi 20.7)
Cât te-ai mărit, Ilie, întru minunile tale! Şi cine este asemenea ţie, ca să se laude? Cel care ai înviat pe mort
din morţi şi din locaşul morţilor cu cuvântul Celui Preaînalt. (Ecclesiasticul 48.4, 5)
Cea mai înaltă artă este întotdeuna cea mai religioasă, iar cel mai mare artist este întotdeauna o persoană
devotată credinţei. (Abraham Lincoln)
Cea mai înaltă dovadă de virtute este să ai putere nelimitată, fără să abuzezi de ea. (Thomas Babington
Macaulay)
Cea mai înaltă formă a gândirii pure există în matematică. (Platon)
Cea mai înaltă treaptă a inteligenţei omeneşti este capacitatea de a observa fără să judeci. (Krishnamurti,
filosof indian)
Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Preaînalt, întru acoperământul Dumnezeului cerului se va sălăşlui. Va zice
Domnului: "Sprijinitorul meu eşti şi scăparea mea; Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre Dânsul".
(Psalmi 90.1, 2)
Cel mai bun mod de a crea o idee de calitate înaltă este să creezi o mare cantitate de idei. (Joey Reiman)
Cel mai înalt rezultat al educaţiei este toleranţa. (Helen Keller)
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Chivotul legii să-l faci din lemn de salcâm: lung de doi coţi şi jumătate, larg de un cot şi jumătate şi înalt de un
cot şi jumătate. (Ieşirea 25.10)
Ci iubiţi pe vrăjmaşii voştri şi faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi nimic în schimb, şi răsplata
voastră va fi multă şi veţi fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei nemulţumitori şi răi. (Luca 6.35)
Cinsteşte pe doctor cu cinstea ce i se cuvine, că şi pe el l-a făcut Domnul. Că de la Cel Preaînalt este leacul
şi de la rege va lua dar. Ştiinţa doctorului va înălţa capul lui şi înaintea celor mari va fi minunat.
(Ecclesiasticul 38.1-3)
Cu mână tare şi cu braţ înalt, că în veac este mila Lui. (Psalmi 135.12)
Dacă cezarul, sau împăratul am zice noi, te-ar înrudi cu el, şi te-ar ridica în rang, cine nu s-ar teme atunci de
persoana ta? Iar acum, când ai devenit fiul lui Dumnezeu, nu ai respect faţă de tine şi înalta ta valoare,
călcând-o în picioare prin nesăbuitele tale îndemnuri dobitoceşti şi prin atracţiile păcătoase? (Epictet)
Dar Domnul a zis către Samuel: "Nu te uita la înfăţişarea lui şi la înălţimea staturii lui; Eu nu Mă uit ca omul;
căci omul se uită la faţă, iar Domnul se uită la inimă". (I Regi 16.7)
De faci bine, să ştii cui faci, şi vei avea mulţumire pentru fapta ta bună. Fă bine celui binecredincios şi vei afla
răsplătire, dacă nu de la el, de la Cel Preaînalt. Nu este bine pentru cel care pururea petrece în răutăţi
şi nu dă milostenie. Dă celui binecredincios, şi să nu ajutorezi pe cel păcătos. (Ecclesiasticul 12.1-4)
Descoperi-vei tu care este firea lui Dumnezeu? Urca-vei tu până la desăvârşirea Celui Atotputernic? Ea este
mai înaltă decât cerurile. Şi ce vei face tu? Ea este mai adâncă decât împărăţia morţii. Cum vei
pătrunde-o tu? (Iov 11.7, 8)
Domnul este mare, El locuieşte în înălţime; Sionul este plin de judecată şi de dreptate. (Isaia 33.5)
Dumnezeu este prea puternic, dar nu leapădă pe nimeni; El este prea puternic prin înălţimea înţelepciunii Sale.
(Iov 36.5)
Domnul este Preaînalt, înfricoşător, Împărat mare peste tot pământul. (Psalmi 46.2)
Dreptatea judecăţii dumnezeieşti dă simţirii omeneşti faţă de cei în suferinţă, o întărire înaltă, încât îl face pe
om în oarecare fel judecător al său propriu sau astfel simţirea lui dă prin judecata făcută supuşilor o
hotărâre asupra lui însuşi. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Dumnezeu este Cel ce mă încinge cu putere şi calea cea dreaptă-mi arată; Care dă picioarelor mele sprinteneala cerbului, şi la locurile cele înalte mă aşează; Care-mi deprinde mâinile mele la război şi braţele
mele să întindă arcul de aramă. (II Regi 22.33-35)
După ce regatul s-a întărit în mâinile lui Solomon, Solomon s-a înrudit cu Faraon, regele Egiptului, căci a luat
pentru el pe fiica lui Faraon şi a adus-o în cetatea lui David, până o terminat de zidit casa sa, templul dimprejurul Ierusalimului. Poporul tot mai aducea jertfe pe înălţimi, căci nu era încă zidit templul numelui
Domnului până în acel timp. (III Regi 3.1, 2)
Există trei metode de a dobândi înţelepciunea. Cea dintâi este reflecţia, care este cea mai înaltă. A doua este
imitaţia, care este cea mai uşoară. A treia este experienţa, care este cea mai amară. (Confucius)
Există undeva, în domeniul înalt al geometriei, un loc luminos unde se întâlneşte cu poezia. (Poetul Ion Barbu)
Frate ajutat de frate este ca o cetate tare şi înaltă şi are putere ca o împărăţie întemeiată. (Solomon 18.19)
Frumuseţea cerului este mulţimea stelelor, podoabe luminând întru cele înalte ale Domnului.
(Ecclesiasticul 43.11)
Hristos, Arhiereul jerfelor noastre, ocrotitorul şi ajutorul slăbiciunii noastre, prin El vedem ca-ntr-o oglindă, nepătata şi preaînalta Lui Faţă, prin El s-au deschis ochii inimii noastre, prin El nepriceputa şi întunecata
noastră minte înfloreşte la lumina Lui, prin El Stăpânul a voit să gustăm cunoştinţa cea nemuritoare.
(Sfântul Clement Romanul)
Inteligenţa este cel mai greu şi cel mai înalt produs al naturii, creaţiunea cea mai rară şi cea mai preţioasă din
câte există pe lume. (Arthur Schopenhauer)
Inteligenţa sporeşte facultatea de a suferi, atingând la om cel mai înalt grad. (Arthur Schopenhauer)
Invidia, viciu neputicios, nu se poate ridica până la însuşirile înalte, ci se târăşte jos, pe pământ, ca vipera
ce se ascunde. (Ovidius)
În anul morţii regelui Ozia, am văzut pe Domnul stând pe un scaun înalt şi măreţ şi poalele hainelor Lui umpleau templul. Serafimi stăteau înaintea Lui, fiecare având câte şase aripi: cu două îşi acopereau feţele,
cu două picioarele, iar cu două zburau şi strigau unul către altul, zicând: "Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul
Savaot, plin este tot pământul de slava Lui!" Din pricina acestor strigăte, porţile se zguduiau din ţâţânele
lor, iar templul s-a umplut de fum. (Isaia 6.1-4)
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Înălţimea cerului şi lăţimea pământului, şi adâncul şi înţelepciunea, cine le va cerceta? (Ecclesiasticul 1.3)
Înălţimea la care ne ridică dragostea e de nepovestit. (Sfântul Clement Romanul)
Îndemnul Sfântului Antonie cel Mare: Nu te căina pentru lucrurile din trecut, ar trebui citit în această cheie:
Dacă vrei să cunoşti iubirea dumnezeiască, înaltele stări contemplative, nu te mai căina, nu te
mai văicări, nu doar pentru lucrurile din trecut, ci nici pentru cele din prezent şi nici pentru cele
ce vor urma în celelalte zile ale vieţii tale. (Părintele Dan Popovici, Mânăstirea Sfântul Vasile
cel Mare, Someşul Cald)
Însă Daniel era mai presus decât toţi dregătorii şi satrapii, fiindcă în el era un duh înalt şi regele îşi pusese
în gând să-l pună mai mare peste tot regatul. (Daniel 6.4)
Între oamenii buni şi Dumnezeu există o prietenie, prin virtutea care-i uneşte. Am spus prietenie? E totuşi un
cuvânt destul de slab, mai potrivit ar fi termenul unire duhovnicească cu Dumnezeu, asemenea legăturii
dintre soţ şi soţie. La o aşa unire sunt chemaţi toţi oamenii, fiindcă aşa cum zice Scriptura, suntem neam
sfânt, neamul lui Dumnezeu şi al Celui Preaînalt prin harul Lui. Dacă nu voim să pierdem acest dar,
trebuie să-l păzim prin sfinţenia vieţii noastre. (Seneca)
Jertfeşte lui Dumnezeu jertfă de laudă şi împlineşte Celui Preaînalt făgăduinţele tale. (Psalmi 49.15)
Literatura înaltă şi fină este ca vinul, iar a mea este ca apa; oricui însă îi place apa. (Mark Twain)
Nebunul este ridicat la dregătorii înalte, iar cei vrednici stau în locuri de jos. (Ecclesiastul 10.6)
Niciun grad înalt de inteligenţă sau imaginaţie, sau ambele laolaltă, nu alcătuiesc un geniu. Iubire, iubire,
iubire – acesta este sufletul unui geniu. (Wolfgang Amadeus Mozart)
Nu există înălţimi prea mari, ci numai aripi prea scurte. (Giovanni Papini)
Oricât ar fi muntele de înalt, tot există o cărăruie până în vârf. (Proverb afgan)
Oricât este viitorul de înalt, se naşte de jos. (Publilius Syrus)
Puterea Ta şi dreptatea Ta, Dumnezeule, până la cele înalte, măreţiile pe care le-ai făcut. Dumnezeule, cine
este asemenea Ţie? (Psalmi 70.22)
Religia este, ca să spunem aşa, adâncul liniştit al mării, care rămâne liniştit oricât de înalte ar fi valurile.
(Ludwig Wittgenstein)
Rugăciunea atinge slava ei cea mai înaltă atunci când adoră şi nu cere nimic. (Samuel Chadwick)
Rugăciunea constituie o înălţare a intelectului către Dumnezeu; ea este o conversaţie a intelectului cu Domnul.
(Evagrie Ponticul)
Rugăciunea este lucrare nesfârşită, mai presus de orice artă sau ştiinţă. Prin rugăciune intrăm în legătură cu
Fiinţa Cea fără de început, sau altfel spus, însăşi viaţa lui Dumnezeu intră în noi prin acest canal. Rugăciunea este un act de înaltă înţelepciune, care întrece orice frumuseţe şi vrednicie. În rugăciune aflăm
sfânta încântare a duhului nostru…. (Arhimandritul Sofronie Saharov)
Scara care urcă la o funcţie prea înaltă e întotdeauna murdară. (Francis Bacon)
Succesul este înălţimea de la care ricoşezi după ce te izbeşti de podea. (George S. Patton)
Succesul este înălţimea la care ajungi după ce te-ai ridicat de jos. (General George Patton)
Supuneţi-vă, pentru Domnul, oricărei orânduiri omeneşti, fie împăratului, ca înalt stăpânitor, fie dregătorilor,
ca unora ce sunt trimişi de el, spre pedepsirea făcătorilor de rele şi spre lauda făcătorilor de bine; căci
aşa este voia lui Dumnezeu, ca voi, prin faptele voastre cele bune, să închideţi gura oamenilor fără
minte şi fără cunoştinţă. (I Petru 2.13-15)
Şi a mai zis Domnul către Moise: "Eu Mă uit la poporul acesta şi văd că este popor tare de cerbice; lasă-Mă
dar acum să se aprindă mânia Mea asupra lor, să-i pierd şi să fac din tine un popor mare!" Moise însă a rugat pe Domnul Dumnezeul său şi a zis: "Să nu se aprindă, Doamne, mânia Ta asupra poporului Tău, pe care
l-ai scos din ţara Egiptului cu putere mare şi cu braţul Tău cel înalt, ca nu cumva să zică Egiptenii: I-a dus la
pieire, ca să-i ucidă în munţi şi să-i şteargă de pe faţa pământului. Întoarce-Ţi iuţimea mâniei Tale, milostiveşte-Te şi nu căuta la răutatea poporului Tău. (Ieşirea 32.9-12)
Şi a zis Domnul către mine: "Ce vezi tu Amos?" Şi am zis: O cumpănă de plumb. Şi mi-a răspuns Domnul:
"Iată Eu voi pune cumpăna cea de plumb în mijlocul poporului Meu Israel şi de aici încolo nu-l voi mai
cruţa. Înălţimile lui Isaac vor fi distruse, şi capiştile lui Israel vor fi dărâmate, iar împotriva casei lu
Ieroboam Mă voi scula cu sabie". (Amos 7.8, 9)
Şi a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat? Şi răspunzând, îngerul i-a zis:
Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul
care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. (Luca 1.34, 35)
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Şi El le-a zis: Voi sunteţi cei ce vă faceţi pe voi drepţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu cunoaşte inimile voastre; căci ceea ce la oameni este înalt, urâciune este înaintea lui Dumnezeu. (Luca 16.15)
Şi iată, Doamne, Tu le-ai cunoscut pe toate şi pe cele din urmă şi pe cele de demult; Tu m-ai zidit şi ai pus peste mine mâna Ta. Minunată este ştiinţa Ta, mai presus de mine; este înaltă şi n-o pot ajunge.
(Psalmi 138.5, 6)
Şi strigând cu glas puternic, a zis: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu Celui Preaînalt? Te jur pe Dumnezeu să nu mă chinuieşti. Căci îi zicea: Ieşi duh necurat din omul acesta. Şi l-a întrebat: Care îţi este
numele? Şi I-a răspuns: Legiune este numele meu, căci suntem mulţi. (Marcu 5.7-9)
Şi suindu-L diavolul pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile lumii. (Matei 4.5)
Talentul este un subţirel izvor de munte. Trebuie să-i sapi calea în piatră şi să-l captezi cu înaltă osteneală.
(Gala Galaction)
Templul, pe care l-a zidit regele Solomon Domnului era lung de şaizeci de coţi, lat de douăzeci şi înalt de
treizeci. (II Regi 6.2)
Trimis-a din înălţime şi m-a luat, ridicatu-m-a din ape multe. (Psalmi 17.19)
Viziunile sunt percepţii ale unor stări de conştiinţă înalte. (Herbert Harris)
Înapoi/ Arta nu este nimic altceva decât contemplarea lumii impregnate de har, luminată din interior. A revela prezenţa lui Dumnezeu îndărătul oricărui obiect, aceasta este funcţia artei. (Hermann Hesse)
Atunci Iuda, cel ce L-a vândut, văzând că a fost osândit, s-a căit şi a adus înapoi arhiereilor şi bătrânilor cei
treizeci de arginţi, zicând: Am greşit vânzând sânge nevinovat. Ei i-au zis: Ce ne priveşte pe noi? Tu vei
vedea. Şi el, aruncând arginţii în templu, a plecat şi, ducându-se, s-a spânzurat. (Matei 27.3-5)
Ca umbra de trecătoare este viaţa noastră şi sfârşitul ei este fără înapoiere, că s-a pecetluit şi nimeni nu
mai vine înapoi. (Solomon 2.5)
Celui ce te loveşte peste obraz, întoarce-i şi pe celălalt; pe cel ce-ţi ia haina, nu-l împiedica să-ţi ia şi
cămaşa; oricui îţi cere, dă-i; şi de la cel care ia lucrurile tale, nu cere înapoi. (Luca 6.29, 30)
Eu merg încet, dar nu merg niciodată înapoi. (Abraham Lincoln)
Femeia lui Lot însă s-a uitat înapoi şi s-a prefăcut în stâlp de sare. (Facerea 19.26)
Împrumută păcătosul şi nu dă înapoi, iar dreptul se îndură şi dă. (Psalmi 36.21)
Împrumută pe aproapele tău în vremea lipsei lui; şi iarăşi înapoiază aproapelui la vremea sa.
(Ecclesiasticul 29.2)
Lumea e ca o oglindă. Înapoiază ceea ce-i împrumuţi. (Proverb englezesc)
Majoritatea persoanelor îşi irosesc sănătatea pentru a face avere apoi pentru a o avea înapoi.
(A. J. Reb Materi)
Marea a văzut şi a fugit, Iordanul s-a întors înapoi. (Psalmi 113.3)
Nimeni nu dispreţuieşte un hoţ pentru că a furat ca să-şi astâmpere foamea; dar când a fost prins, el dă
înapoi înşeptit, întoarce tot ceea ce are în casa lui. (Solomon 6.30, 31)
Omul, în răutatea sa, poate să ucidă, dar nu poate să aducă înapoi duhul care a ieşit, nici să scoată sufletul
care a intrat în locuinţa morţilor. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 16.14)
Pe calea lui Dumnezeu, a sta pe loc înseamnă a da înapoi. (Sfântul Bernard Clairvaux)
Şi binevestind cetăţii aceleia şi făcând ucenici mulţi, s-au înapoiat la Listra, la Iconiu şi la Antiohia, întărind
sufletele ucenicilor, îndemnându-i să stăruie în credinţă şi (arătându-le) că prin multe suferinţe trebuie
să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu. Şi hirotonindu-le preoţi în fiecare biserică, rugându-se cu postiri,
i-au încredinţat pe ei Domnului în Care crezuseră. (Faptele Apostolilor 14.21-23)
Şi cei ce văzuseră le-au spus cum a fost izbăvit demonizatul. Şi L-a rugat pe El toată mulţimea din ţinutul
Gerghesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinşi de frică mare. Iar El, intrând în corabie, S-a înapoiat.
(Luca 8.36, 37)
Şi dacă daţi împrumut celor de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii
dau cu împrumut păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai. (Luca 6.34)
Şi oricine a lăsat case sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau ţarine, pentru
numele Meu, înmulţit va lua înapoi şi va moşteni viaţa veşnică. (Matei 19.29)
Şi Petru, luându-L la o parte, a început să-L dojenească, zicându-I: Fie-Ţi milă de Tine să nu Ţi se întâmple Ţie aceasta. Iar El, întorcându-se, a zis lui Petru: Mergi înapoia Mea, satano! Sminteală Îmi
eşti; că nu cugeţi cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. (Matei 16.22, 23)
Şi, scoţându-l afară, unul din Ei a zis: "Mântuieşte-ţi sufletul tău! Să nu te uiţi înapoi, nici să te opreşti în
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câmp, ci fugi în munte, ca să nu pieri cu ei! Iar Lot a zis către Dânşii: "Nu, Stăpâne! (Facerea 19.17)
Înălţarea/ Acum este judecata acestei lumi; acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Iar Eu, când Mă voi
înălţa de pe pământ, îi voi trage pe toţi la Mine. (Ioan 12.31, 32)
Astăzi se înalţă şi mâine nu va mai fi, căci s-a întors în ţărâna sa şi planurile lui au pierit.
(I Macabei 2.62)
Aşa sunt uneltirile vrăjmaşului: Ne urcă prin înşelăciune la mare înălţime, ca să ne coboare de acolo, în
adâncul prăpastiei. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Că îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe mâini te vor înălţa ca nu
cumva să împiedici de piatră piciorul tău. Peste aspidă şi vasilisc vei păşi şi vei călca peste leu
şi peste balaur. (Psalmi 90.11-13)
Cel ce se înalţă împotriva oamenilor, se va înălţa şi împotriva lui Dumnezeu. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Cine nu cade nu se poate înălţa. (Lucian Blaga)
Cine se va înălţa pe sine se va smeri, şi cine se va smeri pe sine se va înălţa. (Matei 23.12)
Cinsteşte pe doctor cu cinstea ce i se cuvine, că şi pe el l-a făcut Domnul. Că de la Cel Preaînalt este leacul şi de la rege va lua dar. Ştiinţa doctorului va înălţa capul lui şi înaintea celor mari va fi minunat.
(Ecclesiasticul 38.1-3)
Credinţa este deci o vedere dincolo de vederea fizică, este o vedere a unei realităţi nevăzute, dar promise, făgăduite. Prin credinţă, proorocii au văzut mai dinainte şi au binevestit taina întrupării Fiului lui
Dumnezeu. Prin credinţă, ei au prevăzut şi prezis coborârea din slava cerească a Fiului lui Dumnezeu, care devine Fiul Omului prin întruparea Lui smerită din fecioară, răstignirea, moartea, învierea
şi înălţarea Lui la ceruri. Aici poate fi citat proorocul Isaia care a prevestit cu aproape 800 de
ani înainte că “Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel.”
(Patriarhul Daniel, Isaia 7.14)
Cultura este arta înălţată la un set de credinţe. (Tom Wolfe)
De Cel ce stăpâneşte cu puterea Sa veacul. Ochii Lui spre neamuri privesc; cei ce se răzvrătesc, să nu se
înalţe întru sine. (Psalmi 65.6)
Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei,
plecând, au propovăduit pretutindeni şi Domnul lucra cu ei şi întărea cuvântul, prin semnele care
urmau. Amin. (Luca 16.19, 20)
Dreptatea înalţă un popor, în vreme ce păcatul este ocara popoarelor. (Solomon 14.34)
Fiecare iertare este o înălţare către Dumnezeu. 5.13
Filosofia este lucrul cel mai mare şi mai vrednic de Dumnezeu. Ea singură poate să ne înalţe până la
Dumnezeu şi să ne apropie de El, iar sfinţi sunt cu adevărat sunt numai aceia care-şi deprind
mintea cu fiolosofia. (Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful)
Hristos, prin naştere, nu a pierdut nimic din ce era, şi pogorându-Se la noi vrea să ne înalţe la El.
(Fericitul Augustin)
Iertarea este veşmântul care acoperă orgoliile şi mândriile nemăsurate. Iertarea ne smereşte, iertarea ne
înalţă. Cine iartă, învinge întotdeauna. (Părintele Dumitru Păduraru)
Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru şi vă închinaţi aşternutului picioarelor Lui, că sfânt este!
(Psalmi 98.5)
Înalţă-Te Cel ce judeci pământul, răsplăteşte răsplătirea celor mândri. (Psalmi 93.2)
Înţelepciunea înalţă capul celui smerit şi-l face să şadă între cei mari. (Ecclesiasticul 11.1)
Nebunul, când râde, îşi înalţă glasul, iar omul cuminte abia va zâmbi. (Ecclesiasticul 21.22)
Nimic nu înalţă mai mult în lume decât măsura şi modestia. (Epictet)
Nimic nu înalţă pe cineva mai sus spre slavă, ca o conştiinţă totdeauna curată şi veghetoare.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nu batjocori pe omul al cărui suflet este întristat, căci Dumnezeu este Cel care smereşte şi Cel care înalţă.
(Ecclesiasticul 7.12)
Nu căuta să te înalţi defăimând pe alţii. (în Mahabharata)
Nu te făţărnici înaintea oamenilor, şi buzelor tale ia aminte. Nu te înălţa, ca să nu cazi şi să aduci necinste
sufletului tău. (Ecclesiasticul 1.28)
O asemenea poziţie a trupului ajută şi sufletul să ajungă într-o astfel de stare; să se înalţe spre cele de sus.
Însă trebuie să ne ferim să întindem mâinile prea tare şi să le ridică cât mai sus, ca să nu ajungem în
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stare de fierbinţeală şi de extaz, de la care este numai un pas până la înşelare de sine şi amăgire drăcească. Mâinile trebuie întinse moderat, ca duhul să rămână în linişte, smerenie şi umilinţă; trebuie să
dăm trupului poziţia celui atârnat pe cruce, iar nu poziţia celui ce zboară spre cer. Capul să fie plecat
în jos, iar mâinile ridicate. (Din cartea “Tâlcuiri la Patericul egiptean”, pagina 31, a Sfântului Ignatie
Briancianinov)
Oamenii au înălţat răutatea, spiritul de răzbunare la rang de sentiment legitim, de justiţie, iar propria lor
mârşăvie o atribuie lui Dumnezeu. (Lev Tolstoi)
Omul smerit e acela care nu găseşte în sine nimic sigur de care să se sprijine, deoarece singura lui certitudine e iubirea pe care celălalt i-a dat-o şi cuvântul pe care celălalt i l-a scris în suflet şi care îl
înalţă în mod tainic. (Teologul catolic Marko Rupnik)
Orice înălţare îmi dă de gândit, deoarece cred că după ea poate veni căderea. (Petrarca)
Oricine se va înălţa pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte se va înălţa. 8.13
Pasiunile înjosesc, pasiunea înalţă. (Mihai Eminescu)
Precum vrabia zboară şi rândunica se înalţă în văzduh, tot aşa blestemul fără pricină nu nimereşte.
(Solomon 26.2)
Primii creştini au înţeles că, pentru a deveni Templu al Duhului Sfânt, trebuie să se înalţe la Cer, acolo unde
S-a înălţat şi Hristos. Ei au mai înţeles că această înălţare este condiţia însăşi a misiunii lor în lume, a
slujirii de către ei a lumii. Pentru că acolo – în cer – ei erau cufundaţi în viaţa cea nouă a Împărăţiei; şi
atunci când, după această <<Liturghie a înălţării >>, ei se reîntorceau în lume, feţele lor reflectau lumina, << bucuria şi pacea>> acelei Împărăţii, şi erau cu adevărat martori ai ei.
(Teologul Alexander Schmemann)
Prin ascultare omul se înalţă şi capătă ochi ascunşi pentru înţelegerea lucrurilor. Ascultătorul vede fără să
fie văzut şi aude fără să fie auzit. (Părintele Savatie Baştovoi)
Pune-va capăt războaielor până la marginile pământului, arcul va sfărâma şi va frânge arma, iar pavezele în
foc le va arde. Opriţi-vă şi cunoaşteţi că Eu sunt Dumnezeu, înălţa-Mă-voi pe pământ. Domnul
puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob. (Psalmi 45.9-11)
Răbdarea este o binecuvântare divină. Prin răbdare creştem, ne înălţăm şi ne mântuim. (Părintele Dumitru
Păduraru)
Rugăciunea este singura ce ne poate înălţa la cunoaşterea lui Dumnezeu. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Rugăciunea ne arată că umilinţa înalţă, iar nu coboară pe om. (Petre Ţuţea)
Să nu te înalţi când verşi lacrimi în vremea rugăciunii, căci Hristos este Cel ce s-a atins de ochii tăi
de ai putut vedea cu mintea. (Sfântul Marcu Ascetul)
Să nu te înalţi întru inima ta pentru că înţelegi cele zise în Scripturi, ca să nu cazi cu mintea în duhul hulirii.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Secretul mântuirii este de fapt păstrarea minţii ocupate pentru a nu ne purta gândurile spre patimi; ori
munca ne concentrează gândurile spre ceea ce facem, iar rugăciunea ne înalţă mintea către
Dumnezeu. (Sfinţii Părinţi)
Sunt cuvinte care se înalţă ca flacăra şi altele care cad ca ploaia. (Marie d’Agoult)
Sunt succese care te înjosesc şi înfrângeri care te înalţă. (Nicolae Iorga)
Şi după cum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalţe Fiul Omului, ca tot cel ce crede în
El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. (Ioan 3.14, 15)
Şi tu, Capernaume: N-ai fost înălţat până la cer? Până la iad te vei coborî. Căci de s-ar fi făcut în Sodoma minunile ce s-au făcut în tine, ar fi rămas până astăzi. Dar zic vouă că pământului Sodomei îi va fi
mai uşor în ziua judecăţii decât ţie. (Matei 11.23, 24)
Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa, decât acela. Fiindcă oricine se înalţă pe sine se
va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa. (Luca 18.14)
Înăuntru/ Am stat lângă multe persoane care şi-au dat sfârşitul, am stat lângă mulţi muribunzi, i-am vegheat până la capăt. Toţi, invariabil toţi, cereau o clipă în plus de viaţă, ca să-şi rezolve criza, problema lăuntrică. (Un
duhovnic în vârstă, pomenit de părintele Arsenie Papacioc. Din păcate nu-i ştim numele.) Este cutremurător! Şi spunea: Care este clipa? Este clipa pe care tu acum o pierzi, care a trecut pe lângă tine. Cum
a definit Dostoievski infernul?: “Prea târziu, când nu mai poţi face nimic.” (Părintele Vasile Gavrilă)
Ardere de tot şi jertfă pentru păcat n-ai cerut. Atunci am zis: "Iată vin! În capul cărţii este scris despre mine.
Ca să fac voia Ta, Dumnezeul meu, am voit şi legea Ta înăuntru inimii mele". (Psalmi 39.9, 10)
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Arta nu este nimic altceva decât contemplarea lumii impregnate de har, luminată din interior. A revela prezenţa lui Dumnezeu îndărătul oricărui obiect, aceasta este funcţia artei. (Hermann Hesse)
Căci credinţa este binele concentrat înăuntru, iar binele este credinţa activată.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Căci dinăuntru, din inima omului, ies cugetele cele rele, desfrânările, hoţiile, uciderile, adulterul, lăcomiile,
vicleniile, înşelăciunea, neruşinarea, ochiul pizmaş, hula, trufia, uşurătatea. Toate aceste rele ies
dinăuntru şi spurcă pe om. (Marcu 7.21-23)
Dezvaţă-te să respecţi faţada, până n-ai văzut interiorul. (Tudor Arghezi)
Iertarea este singurul mod de a nu lăsa pe duşmanul tău să te atace şi înăuntru. (Gavriil Stiharul)
Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul nostru. 2.3, 2.6, 5.5
Înfierbântatu-s-a inima mea înăuntrul meu şi în cugetul meu se va aprinde foc. (Psalmi 38.4)
Înlăuntrul nostru suntem la fel, cultura e singura care face diferenţa. (Confucius)
Mândria ne face să ne amăgim întotdeuna. Dar adânc înăuntrul nostru, dincolo de suprafaţa conştiinţei
obişnuite, o voce mică şi liniştită ne spune “Ceva e în neregulă”. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi
psiholog elveţian)
Nu avem nevoie de minuni în viaţa noastră pentru a ne mântui. Credinţa ţine loc de minuni şi chiar face
câte odată să se întâmple minuni fără să ne dăm seama. Origen susţinea acest lucru spunând că mereu se deschid ochii celor orbi duhovniceşte şi urechile oamenilor surzi faţă de virtute. Mulţi din cei
care şchiopătau altă dată, ceea ce Scriptura numeşte omul dinăuntru, cum s-au vindecat prin învăţătură să se ridice, nu în sens propriu, ci ca cerbul, animalul de care se feresc şerpii, fiind imunizat împotriva oricărui venin al viperelor. Da, aceşti şchiopi vindecaţi primesc de la Iisus puterea de a putea
călca în drumul lor, altă dată clătinat, peste şerpii şi peste scorpiile păcatului. Într-un cuvânt, peste
toată puterea vrăjmaşului, fără să păţească niciun rău, căci şi ei au fost imunizaţi contra oricărui rău
şi venin diavolesc.
Omul este un dialog interior. (Blaise Pascal)
Precum soarele nostru dă lumină ochilor noştri trupeşti, lumina cea prin duhul se sălăşluieşte ca o rază
spirituală în cele din înăuntru şi ia loc în inimă. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
Rugăciunea nu-i un lucru greu. Este o lucrare interioară, o puternică concentrare a sufletului. (Sfântul
Antim din Chios)
Scopul artei nu este să reprezinte aparenţa exterioară a lucrurilor, ci semnificaţia lor interioară. (Aristotel)
Şi deşteptându-se temnicerul şi văzând deschise uşile temniţei, scoţând sabia, voia să se omoare, socotind
că cei închişi au fugit. Iar Pavel a strigat cu glas mare, zicând: Să nu-ţi faci nici un rău, că toţi suntem
aici. Iar el, cerând lumină, s-a repezit înăuntru şi, tremurând de spaimă, a căzut înaintea lui Pavel şi
a lui Sila; şi scoţându-i afară (după ce pe ceilalţi i-a zăvorât la loc), le-a zis: Domnilor, ce trebuie să
fac ca să mă mântuiesc? (Faptele Apostolilor 16.27-30)
Toată slava fiicei Împăratului este înăuntru, îmbrăcată cu ţesături de aur şi prea înfrumuseţată. Aduce-sevor Împăratului fecioare în urma ei, prietenele ei se vor aduce ţie. Aduce-se-vor întru veselie şi bucurie
Aduce-se-vor în palatul Împăratului. (Psalmi 44.15-18)
Trebuie să reţii că tot ceea ce se întâmplă înăuntrul tău este mult mai important decât ceea ce se întâmplă
în exterior. (John C. Maxwell)
Tu însă fă-ti o corabie de lemn de salcâm. În corabie să faci despărţituri şi smoleşte-o cu smoală pe dinăuntru şi pe din afară. (Facerea 6.14)
Un bătrân care păzea curmalele: fugiţi de aici gândurile mele cele dinăuntru şi păsările cele din afară.
(Patericul)
Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că semănaţi cu mormintele cele văruite, care pe din afară se
arată frumoase, înăuntru însă sunt pline de oase de morţi şi de necurăţia. Aşa şi voi, pe din afară vă
arătaţi drepţi oamenilor, înăuntru însă sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege. (Matei 23.27, 28)
Vocea interioară se va auzi doar dacă eşti tăcut. (Yoga Swami)
Vorbăria este dăunătoare, pentru că atunci când omul doreşte ca el să vorbească, îi interzice lui Dumnezeu,
Cel care este înăuntrul său, să vorbească. (Sfântul Vasile cel Mare)
Încălţămintea/ A răspuns Ioan tuturor, zicând: Eu vă botez cu apă, dar vine Cel ce este mai tare decât mine, Căruia
nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintelor. El vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc.
(Luca 3.16)
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Avram însă a răspuns regelui Sodomei: "Iată, îmi ridic mâna spre Domnul Dumnezeul cel Preaînalt,
Ziditorul cerului şi al pământului, că nici o aţă sau curea de încălţăminte nu voi lua din toate câte
sunt ale tale, ca să nu zici: "Eu am îmbogăţit pe Avram", (Facerea 14.22, 23)
Eu unul vă botez cu apă spre pocăinţă, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine; Lui nu
sunt vrednic să-I duc încălţămintea; Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc. (Matei 3.11)
Iar dacă a văzut Domnul că se apropie să privească, a strigat la el Domnul din rug şi a zis: "Moise!
Moise!". Şi el a răspuns: "Iată-mă, Doamne!" Şi Domnul a zis: "Nu te apropia aici! Ci scoate-ţi
încălţămintea din picioarele tale, că locul pe care calci este pământ sfânt!" (Ieşirea 3.4, 5)
Nu purtaţi pungă, nici traistă, nici încălţăminte; şi pe nimeni să nu salutaţi pe cale. Iar în orice casă
veţi intra, întâi ziceţi: Pace casei acesteia. (Luca 10.4, 5)
Patruzeci de ani v-a purtat prin pustie şi hainele de pe voi nu s-au învechit, nici încălţămintele voastre
nu s-au stricat în picioarele voastre. (Deutoronomul 29.5)
Să nu aveţi nici aur, nici arginţi, nici bani în cingătorile voastre; nici traistă pe drum, nici două haine,
nici încălţăminte, nici toiag; că vrednic este lucrătorul de hrana sa. (Matei 10.9, 10)
Să-l mâncaţi însă aşa: să aveţi coapsele încinse, încălţămintea în picioare şi toiegele în mâinile voastre; şi să-l mâncaţi cu grabă, căci este Paştile Domnului. (Ieşirea 12.11)
Spre Idumeea voi întinde încălţămintea Mea; Mie cei de alt neam Mi s-au supus. Cine mă va duce la
cetatea întărită? Cine mă va povăţui până la Idumeea? Oare, nu Tu, Dumnezeule, Cel ce ne-ai lepădat pe noi? Oare, nu vei ieşi Dumnezeule, cu oştirile noastre? Dă-ne nouă ajutor, ca să ne scoţi
din necaz, că deşartă este izbăvirea de la om. Cu Dumnezeu vom birui şi El va nimici pe cei ce ne
necăjesc pe noi. (Psalmi 59.9-13)
Şi le-a poruncit să nu ia nimic cu ei, pe cale, ci numai toiag. Nici pâine, nici traistă, nici bani la cingătoare; ci să fie încălţaţi cu sandale şi să nu se îmbrace cu două haine. (Marcu 6.8, 9)
Şi le-a zis: Când v-am trimis pe voi fără pungă, fără traistă şi fără încălţăminte, aţi avut lipsă de ceva?
Iar ei au zis: De nimic. Şi El le-a zis: Acum însă cel ce are pungă să o ia, tot aşa şi traista, şi cel ce
nu are sabie să-şi vândă haina şi să-şi cumpere. (Luca 22.35, 36)
Şi Samuel, mai înainte de vremea adormirii sale, a mărturisit înaintea Domnului şi a unsului Lui: "Nici
bani, nici măcar încălţăminte de la nimeni n-am luat" şi nu l-a învinovăţit pe el nici un om.
(Ecclesiasticul 46.22)
Încărcat/ A mers deci vestea la casa lui Faraon, spunându-se: "Au venit fraţii lui Iosif". Şi s-a bucurat Faraon şi slujitorii lui. Şi a zis Faraon către Iosif: "Spune fraţilor tăi: Iată ce să faceţi: Încărcaţi dobitoacele voastre
cu pâine şi vă duceţi în pământul Canaan; şi luând pe tatăl vostru şi familiile voastre, veniţi la mine şi vă
voi da cel mai bun loc din ţara Egiptului şi veţi mânca din belşugul pământului". (Facerea 45.16-18)
Dacă februarie este încărcat de zăpadă, o vară frumoasă se prevesteşte. (Proverb enlegleesc)
Iar în toată ţara nu se găseau femei atât de frumoase ca fetele lui Iov, şi tatăl lor le-a făcut părtaşe la moştenire, lângă fraţii lor. Şi Iov a mai trăit după aceea o sută patruzeci de ani şi a văzut pe fiii săi şi pe fiii fiilor
săi, până la al patrulea neam. Şi Iov a murit bătrân şi încărcat de zile. (Psalmi 42.15-17)
Ironia este încărcată de subînţeles: ea spune una, dar dă de înţeles (cui pricepe) altceva.(George Pruteanu)
Lucrul socotit de unii ca însemnând fericirea, este faptul de a nu avea cugetul încărcat, precum şi acela de
a nu fi împovărat conştiinţa altora. (Eusebiu de Cezareea)
Omul nu este numai stăpân al lumii, ci este fiu al ei. El se naşte din pământ şi se întoarce în el. Acest fapt îl
încarcă pe om cu o responsabilitate maximă. Îndumnezeirea omului este legată, iată, nu numai de
relaţia cu semenii săi, ca persoane, ci ea se realizează în relaţie cu lumea, ca întreg. (Teologul
catolic Thomas Friedrich)
Prezentul este încărcat de viitor. (Gottfried Wilhelm von Leibniz )
Şi trecând multă vreme şi plutirea fiind periculoasă, fiindcă trecuse şi postul (sărbătorii Ispăşirii, care se ţinea la evrei toamna), Pavel îi îndemna, zicându-le: Bărbaţilor, văd că plutirea va să fie cu necaz şi cu
multă pagubă, nu numai pentru încărcătură şi pentru corabie, ci şi pentru sufletele noastre. Iar sutaşul se încredea mai mult în cârmaci şi în stăpânul corabiei decât în cele spuse de Pavel…. Şi fiind tare loviţi de furtună, în ziua următoare au aruncat încărcătura. (Faptele Apostolilor 27.9-18)
Începutul fericirii este înstrăinarea de rău. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Începutul înţelepciunii duhovniceşti este frica de Domnul. 4.4
Începutul înţelepciunii este frica de Dumnezeu. 11.9
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Începutul mântuirii este cunoaşterea de sine. Această cunoaştere se dobândeşte prin examinarea metodică a conştiinţei. (Sfântul Efrem Sirul)
Începutul păcatului este trufia, şi cel care stăruieşte în ea este ca şi când i-ar ploua urâciune. (Ecclesiasticul 10.12)
Începutul trufiei omului este a părăsi pe Dumnezeu şi a-şi întoarce inima sa de la Cel care l-a făcut.
(Ecclesiasticul 10.11)
Începutul vindecării depinde de voinţa noastră. 10.17
Începutul/ A uita este marele secret al firilor tari şi creatoare, a uita asemenea naturii care nu-şi cunoaşte trecutul,
care reîncepe neîncetat tainele zămislirilor ei neobosite. (Honoré de Balzac)
A-L cunoaşte pe Dumnezeu este începutul înţelepciunii. A nu-L cunoaşte pe Dumnezeu este începutul
nebuniei. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Acolo unde se termină ambiţia, începe fericirea. (Proverb)
Atunci când eşti iertat începi o viaţă nouă, dar, la fel, atunci când ierţi începi o viaţă nouă. Depinde de
noi să transformăm, prin iertare, viaţa veche într-o viaţă nouă. (Părintele Alexandru Barna)
Ca să ai o bătrâneţe lungă, trebuie să începi să fii bătrân foarte devreme. (Cato cel Bătrân)
Ca să fii respectat, începe prin a te respecta. (Tudor Arghezi)
Căci închinarea la idolii cei deşerţi, care nici n-ar trebui pomeniţi, este începutul, pricina şi sfârşitul a tot
răul. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 14.27)
Căci se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie şi va fi foamete şi ciumă şi cutremure pe
alocuri. Dar toate acestea sunt începutul durerilor. (Matei 24.7, 8)
Când ajungi în vârf, atunci începe urcuşul. (Michael Caine)
Când am intrat la început în chinovie, am zis cugetului meu: că tu şi măgarul una sunteţi. Precum măgarul
se bate şi nu grăieşte, se ocărăşte şi nimic nu spune, aşa şi tu. După cum zice psalmistul: dobitoc
m-am făcut la Tine şi eu pururea cu Tine. (Avva Nistero cel din chinovie)
Când moare un despot, ia sfârşit şi puterea lui. Când se stinge un martir, stăpânirea lui abia începe.
(Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Cel ce pune capăt rugăciunii, începe să păcătuiască. (Sfântul Efrem Sirul)
Cu cât creşti şi devii mai mare şi mai important prin creaţiile tale, cu atât îi priveşti cu mai mult respect şi
cu mai mare smerenie pe creatorii dinaintea ta. La vârsta voastră (a studenţilor cărora le vorbea),
ziceam: Eu. Eu eram cel mai mare. Când am împlinit vârsta de 25 de ani, am început să zic:
Eu şi Mozart. Astăzi, pot să spun doar: Mozart. (Charles François Gounod)
Credinţa e începutul care duce la înţelegere şi deschide mintea spre primirea luminii dumnezeieşti.
(Sfântul Chiril al Alexandriei)
Credinţa, începutul tuturor virtuţilor. 7.12
Cunoaşterea greşelilor este începutul salvării. (Epicur)
Dacă s-ar pune rugăciunea înaintea oricărei lucrări pe care o începem, n-ar afla păcatul intrare în suflet.
(Sfântul Grigorie de Nyssa)
Dă sfat celui înţelept, şi el se va face şi mai înţelept; învaţă pe cel drept, şi el îşi va spori ştiinţa lui. Începutul înţelepciunii este frica de Dumnezeu şi priceperea este ştiinţa Celui Sfânt. (Solomon 9.9, 10)
Dintru început Tu, Doamne, pământul l-ai întemeiat şi lucrul mâinilor Tale, sunt cerurile. Acelea vor pieri,
iar Tu vei rămâne şi toţi ca o haină se vor învechi şi ca un veşmânt îi vei schimba şi se vor schimba.
(Pslami 101.26, 27)
Disciplina şi controlul ce singur ţi-l faci sunt începuturile înţelepciunii practice. (Samuel Smiles)
Dumnezeu este începutul, mijlocul şi sfârşitul oricărui bine. (Sfântul Marcul Ascetul)
Duşmanul începe să devină periculos atunci când începe să aibă dreptate. (Jacinto Benavente)
Egoismul este o armă foarte puternică, încă de la începutul lumii, şi cu ea diavolul îi poate pierde pe mulţi
dintre noi. (Sfinţii Părinţi)
Eşecul este pur şi simplu ocazia de a începe din nou, de data aceasta cu mai multă inteligenţă.
(Henry Ford)
Fiecare început este o consecinţă – fiecare început încheie ceva. (Paul Valery)
Frica de Dumnezeu este începutul înţelepciunii; cei fără minte dispreţuiesc înţelepciunea şi stăpânirea de
sine. (Solomon 1.7)
Gândul cel rău la început este ca o furnică şi, dacă-l laşi, creşte şi se întăreşte şi devine leu. 2.11
Graiurile gurii celui înţelept sunt har, iar buzele celui nebun îl doboară. Începutul cuvintelor gurii lui este
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prostia, iar sfârşitul graiului lui nebunie curată. (Ecclesiastul 10.12, 13)
Începe şi sfârşeşte ziua cu Dumnezeu. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Început rău – sfârşit rău. (Terenţiu)
Încheierea tristeţii este începutul înţelepciunii. (Krishnamurti, filosof indian)
Îndoiala este începutul ştiinţei. (Descartes)
Întâi ştim că Dumnezeu este începutul, mijlocul şi sfârşitul oricărui bine; iar binele este cu neputinţă să fie
crezut şi săvârşit altfel decât în Hristos Iisus şi Duhul Sfânt. (Sfântul Marcu Ascetul)
Învingerea fricii este începutul înţelepciunii. (Bertrand Russell)
La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul. Şi pământul era netocmit şi gol. Întuneric era deasupra
adâncului şi Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor. Şi a zis Dumnezeu: "Să fie lumină!"
Şi a fost lumină. Şi a văzut Dumnezeu că este bună lumina, şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric.Lumina a numit-o Dumnezeu ziuă, iar întunericul l-a numit noapte. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua întâi. Şi a zis Dumnezeu: "Să fie o tărie prin mijlocul apelor şi să despartă ape de
ape!" Şi a fost aşa. (Facerea 1.1-6)
La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru
început la Dumnezeu. (Ioan 1.1, 2)
La început era vrăjmaş ascuns al omului, dar Dumnezeu l-a dat pe faţă ca fiind duşman primejdios, să nu
mai poată face rău omului prin prietenii înşelătoare. (Sfântul Ioan Casian, vezi Diavolul/)
La orice lucru, cântăreşte bine şi începutul şi urmările lui. (Epictet)
Liniştea este începutul purificării sufletului. (Sfântul Vasile cel Mare)
Liniştea ţine de o împăcare cu sine şi cu Dumnezeu, iar acest pas, această linişte, este începutul curăţirii.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Mai bun este sfârşitul unui lucru decât începutul lui; mai de preţ este un duh răbdător decât un duh
semeţ. (Ecclesiastul 7.8)
Marea artă începe unde se termină natura. (Marc Chagall)
Matematica este ceea ce începe, ca şi Nilul, în modestie şi se termină în magnific. (Calvin Colton)
Mirarea este începutul înţelepciunii. (Socrate)
Moartea prietenilor este începutul morţii tale. (Mihail Sadoveanu)
Necunoaşterea vicleniilor vrăjmaşului înseamnă pentru noi pierderea luptei chiar de la începutul ei.
(Sfinţii Părinţi)
Nefericită condiţie a oamenilor! Spiritul de-abia a ajuns la maturitate, şi trupul începe să slăbească.
(Denis Diderot)
Nu începe o duşmănie cu el care e mai puternic decât tine! Găseşte-ţi liniştea doar atunci când ai învins
pe cel care e duşmanul din tine. (Kabus)
Nu zi niciodată nu se poate, ci începe cu să vedem. (Nicolae Iorga)
Numai atunci când nu ne mai este frică începem cu adevărat să trăim. (Dorothy Thompson)
Omul aprig la mânie trebuie să fie pedepsit; dacă îl cruţi o dată, trebuie să începi din nou.
(Solomon 19.19)
Orice plănuire a ta să o începi cu Cel ce este începutul a tot binele, ca să fie după voia lui Dumnezeu
ceea ce ai de gând să faci. (Sfântul Marcu Ascetul)
Orice transformare pe care o dorim trebuie să înceapă cu noi înşine. (Thorbecke)
Pentru oamenii credincioşi, Dumnezeu se află la început, pentru oamenii de ştiinţă - la capătul consideraţiilor lor. (Max Planck)
Prietenia sfârşeşte acolo unde începe neîncrederea. (Seneca)
Rugăciunea este lucrare nesfârşită, mai presus de orice artă sau ştiinţă. Prin rugăciune intrăm în legătură cu
Fiinţa Cea fără de început, sau altfel spus, însăşi viaţa lui Dumnezeu intră în noi prin acest canal.
Rugăciunea este un act de înaltă înţelepciune, care întrece orice frumuseţe şi vrednicie. În rugăciune aflăm sfânta încântare a duhului nostru…. (Arhimandritul Sofronie Saharov)
Să ne exprimăm fără a căuta expresii elegante sau chiar o succesiune logică. Adesea acest mod de a ne
adresa lui Dumnezeu este începutul rugăciunii – conversaţie.
(Din cartea “Despre rugăciune”, pagina 8, a Arhimandritului Sofronie Saharov)
Siliţi-vă să intraţi prin poarta cea strâmtă, că mulţi, zic vouă, vor căuta să intre şi nu vor putea. După ce se
va scula stăpânul casei şi va încuia uşa şi veţi începe să staţi afară şi să bateţi la uşă, zicând: Doamne,
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deschide-ne! - şi el, răspunzând, vă va zice: Nu vă ştiu de unde sunteţi. (Luca 13.24, 25)
Smerenia, începutul îndumnezeirii. 5.14
Spunem deci că numai Biserica Veche şi Universală este una şi în ce priveşte fiinţa ei, si în ceea ce priveşte
începutul ei, şi în ceea ce priveşte superioritatea ei. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Şi Domnul l-a pus pe Iov iarăşi în starea lui de la început, după ce s-a rugat pentru prieteni, şi i-a întors
îndoit tot ce avusese mai înainte. (Iov 42.10)
Şi Petru, luându-L la o parte, a început să-L dojenească, zicându-I: Fie-Ţi milă de Tine să nu Ţi se întâmple Ţie aceasta. Iar El, întorcându-se, a zis lui Petru: Mergi înapoia Mea, satano! Sminteală Îmi
eşti; că nu cugeţi cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. (Matei 16.22, 23)
Şi Dumnezeu a binecuvântat sfârşitul vieţii lui Iov mai bogat decât începutul ei, şi el a strâns paisprezece
mii de oi, şase mii de cămile, o mie de perechi de boi şi o mie de asine. (Iov 42.12)
Şi după ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în ţara aceea, şi el a început să ducă lipsă.(Luca 15.14)
Şi El este capul trupului, al Bisericii; El este începutul, întâiul născut din morţi, ca să fie El cel dintâi întru
toate. (Coloseni 1.18)
Şi iar mi-a zis: Făcutu-s-a! Eu sunt Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul. Celui ce însetează îi voi da să
bea, în dar, din izvorul apei vieţii. (Apocalipsa 21.6)
Şi, începând să se socotească cu ele, i s-a adus un datornic cu zece mii de talanţi. Dar neavând el cu ce
să plătească, stăpânul său a poruncit să fie vândut el şi femeia şi copiii şi pe toate câte le are,
ca să se plătească. (Matei 18.24, 25)
Totdeauna lucrul tău să-l începi cu Dumnezeu. (o vorbă din bătrâni)
Trebuie să ai grijă cu inginerii; ei încep cu maşina de cusut şi termină cu bomba atomică. (Marcel Pagnol)
Trebuie să strângi pietrele care ţi se aruncă. Sunt începutul unui piedestal. (Hector Berlioz)
Trufia este lepădarea de Dumnezeu, este o născocire drăcească. Începutul trufiei este rădăcina slavei deşarte. Mijlocul e defăimarea aproapelui, trâmbiţarea neruşinată a propriilor osteneli, lauda de sine în
inimă şi urârea mustrării. Sfârşitul este lepădarea ajutorului dumnezeiesc şi nădăjduirea în propria
strădanie. (Sfântul Ioan Scărarul)
Viitorul începe acum, nu mâine. (Papa Ioan-Paul-II)
Încercări şi ispite 8.8
Încercările/ Aurul se încearcă prin foc, iar credinţa prin ispite. Vitejia ostaşului se cunoaşte la luptă, iar tăria
credinţei noastre, în ispite. (Sfântul Grigorie de Nazianz)
Banul este cea mai sigură piatră de cercare a firii omeneşti. (Vasile Alecsandri)
Calomnia este o patimă ciudată; încercarea de a o înlătura o face să trăiască; indiferenţa o distruge în
mod inevitabil. (Thomas Paine)
Când îţi doreşti ceva, nu e foarte uşor. Trebuie să ştii ce vrei şi să tot încerci să-l obţii.
(Taylor Hanson)
Ceartă fiarele din trestii, ceartă taurii adunaţi împotriva junincilor popoarelor, ca să nu fie depărtaţi cei
care au fost încercaţi ca argintul. (Psalmi 67.31)
Ceea ce percepem drept încercări amare ale sorţii, adesea sunt binecuvântări deghizate.(Oscar Wilde)
Credinţa dă stabilitate şi sens vieţii lăuntrice. Omul credincios stă în preajma valorilor permanente, este
bun şi bogat. Când trece peste el o încercare a vieţii, nu se năruie, ci creşte. Omul credincios
se aseamănă copiilor, râde cu lacrimi pe obraz. Încercările, necazurile, greutăţile prin care
trece omul, în momentul în care Îl află pe Hristos, sunt depăşite. (Ernest Bernea)
Cum a fost lucrat pomul, arată rodul lui; aşa şi cuvântul arată gândul cel din inima omului. Să nu lauzi pe
nimeni înainte de a vorbi cu el, căci cuvântul este piatra de încercare a omului.
(Ecclesiasticul 27.6, 7)
Cuptorul încearcă oţelul călit; tot aşa şi vinul, inimile trufaşilor, care stau gata să se încaiere.
(Ecclesiasticul 31.30)
Dumnezeu admite astfel de piedici, pentru că prin ele credinţa noastră este pusă la încercare. 9.10
Dumnezeu nu ispiteşte, dar îngăduie ispita, fie pentru mântuirea sufletelor noastre, fie spre a ne da prilej
să dovedim tăria credinţei noastre şi astfel să avem dreptul la răsplătire, căci ispitele ce se
întâmplă drepţilor sunt pentru încercare şi au şi plată. (Sfântul Simeon al Tesalonicului)
El va fi pentru voi piatră de încercare şi stâncă de poticnire pentru cele două case ale lui Israel, cursă
şi laţ pentru cei ce locuiesc în Ierusalim. (Isaia 8.14)

701/782
Este greu să pierzi, dar mult mai rău este să nu fi încercat niciodată să reuşeşti. (Theodore Roosevelt)
Fiecare om pe care îl întâlnesc în drumul meu îmi este superior prin ceva. De aceea încerc să învăţ câte
ceva pe lângă fiecare. (Sigmund Freud)
Hristos este unica ieşire din această lume; toate celelalte ieşiri – extazul sexual, utopiile politice, independenţa economică – nu sunt decât drumuri înfundate pe care putrezesc leşurile nenumăraţilor
oameni ce le-au încercat. (Părintele Serafim Rose)
Încearcă să fii un om de valoare şi nu neapărat un om de succes. (Albert Einstein)
Încearcă să ştii totdeauna ce vrei. (Paulo Coelho)
Încercarea de a fi prea prevăzător este cea mai riscantă. (Jawaharlal Nehru)
Încercarea şi eroarea alcătuiesc experienţa. (Karl Raimund Popper)
Încercarea, şi atunci când nu reuşeşte, e o şcoală. (George Coşbuc)
Înţelepciunea nu este produsul şcolarizării, ci al încercării de o viaţă pentru a o capta. (Albert Einstein)
Mândria încearcă să-şi închipuie o lume şi să trăiască în ea. Smerenia primeşte lumea aşa cum a zidit-o
Dumnezeu. (Arhimandritul Sofronie Saharov)
Nimic nu este imposibil pentru cel care încearcă. (Alexandru Macedon)
Nu disper, consider fiecare încercare eşuată încă un pas înainte. (Thomas Alva Edison)
O persoană care nu a comis niciodată erori nu a încercat niciodată nimic nou. (Albert Einstein)
Oamenii nu suportă ideea sfârşitului lor şi de aceea încearcă să se amăgească cu iluziii deşarte.
(John Galsworthy)
Orice încercare este prilej de mucenicie. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Roagă-te să nu-ţi vie încercare; iar dacă va veni, primeşte-o ca pe a ta, nu ca pe una străină.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Se cere să luăm aminte, ca la vremea marilor încercări, să nu cădem din credinţă. (Eusebiu de
Cezareea)
Sileşte-te să te arăţi încercat, înaintea lui Dumnezeu lucrător cu faţa curată, drept învăţând cuvântul
adevărului. (II Timotei 2.15)
Studierea omenirii depăşeşte forţele omului. Numai nebunii o încearcă. (Jerome K. Jerome)
Şi fiind pedepsiţi cu puţin, mare răsplată vor primi, căci Dumnezeu i-a pus la încercare şi i-a găsit vrednici de El. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 3.5)
Şi nu numai atât, ci ne lăudăm şi în suferinţe, bine ştiind că suferinţa aduce răbdare, şi răbdarea încercare, şi încercarea nădejde Iar nădejdea nu ruşinează pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în
inimile noastre, prin Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă. (Romani 5.3-5)
Testul curajului vine atunci când suntem în minoritate. Încercarea toleranţei apare atunci când suntem în
majoritate. (Ralph W. Sockman)
Tinerii ştiu destule lucruri pentru a fi prudenţi, şi totuşi încearcă să realizeze imposibilul; şi îşi împlinesc
dorinţa, generaţie după generaţie. (Pearl Sydensricker Buck)
Toţi oamenii sunt încercaţi dintr-un întreit motiv: adesea pentru verificare, uneori pentru curăţire, iar
alteori pentru plata greşelilor. (Sfântul Ioan Casian)
Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să vezi foarte departe. (Constantin Brâncuşi)
Umilinţa este piatra de încercare a celui măreţ. (Sfântul Francisc de Sales)
Încet/ Apoi Iaela, femeia lui Heber, a luat un ţăruş de la cort şi un ciocan în mâna sa şi s-a apropiat de el încetişor
şi i-a înfipt ţăruşul în tâmpla lui, aşa încât l-a pironit la pământ, căci el dormea, fiind obosit; şi aşa a murit.
(Judecători 4.21)
Bogăţia adunată în grabă se împuţinează, numai cel ce-o adună pe încetul o înmulţeşte. (Solomon 13.11)
Cel încet la mânie e mai de preţ decât un viteaz, iar cel ce îşi stăpâneşte duhul este mai preţuit decât cuceritorul unei cetăţi. (Solomon 16.32)
Cel încet la mânie este bogat în înţelepciune, iar cel ce se mânie degrabă îşi dă pe faţă nebunia.
(Solomon 14.29)
Civilizaţia este doar un proces lent prin care învăţăm să fim mai buni. (Charles L. Lucas)
Dar nu-i voi alunga de la faţa voastră într-un an, ca să nu se pustiiască pământul şi ca să nu se înmulţească
asupra ta fiarele sălbatice; ci-i voi alunga încetul cu încetul, până ce vă veţi înmulţi şi veţi lua în stăpânire
pământul acela. (Ieşirea 23.29, 30)
David s-a sculat şi a tăiat încetişor poala hainei de deasupra a lui Saul. (I Regi 24.6)
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Deznădejdea învaţă cu încetul să se prefacă în resemnare. (Cezar Petrescu)
Eu merg încet, dar nu merg niciodată înapoi. (Abraham Lincoln)
Încet, încet, departe ajungi. (Robert H. Schuller)
Încetul cu încetul păcătosul nu va rămâne nepedepsit, iar neamul celor drepţi va fi mântuit.(Solomon 11.21)
Înţelepciunea cărturarului pe încet se câştigă şi cel care nu ia aminte prea mult la grijile vieţii se va înţelepţi.
(Ecclesiasticul 38.26)
Îţi faci semnul crucii, să-l faci corect, nu repezit, schilodit, aşa ca să nu se ştie ce înseamnă, ci un semn al crucii adevărat, lent, mare, de la frunte la piept, de la un umăr la celălalt. Concentrează-te bine, adună-ţi toate gândurile şi întreaga ta persoană în acest semn. Simţi cum te cuprinde în întregime? De ce? Este semnul Universului şi este semnul mântuirii. Pe cruce Domnul nostru Iisus Hristos i-a mântuit pe oameni. El îl
sfinţeşte pe om în întregime până la cea din urmă fibră a fiinţei sale. De aceea facem semnul crucii înainte
de rugăciune, ca să ne ordoneze şi să ne adune, să ne cuprindă gândurile şi inima şi voinţa în Dumnezeu.
După rugăciune, ca să rămână în noi ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu, ca să ne apere de primejdii.
(Romano Guardini, 8.7)
Lucrurile măreţe se obţin încet. Dar nu obţii nimic dacă stai pe loc. (Zig Ziglar)
Muzica nu va înceta a fi cea mai eliberatoare dintre arte. (Richard Wagner)
Nu descuraja nicodată pe cineva care progresează, indiferent cât de încet o face. (Platon)
Pe povârnişul viciului aluneci uşor şi fără să bagi de seamă; pentru a atinge însă culmile perfecţiunii, urci încet
şi întâmpini multe şi mari greutăţi. (Feuchtersleben)
Sfâşiaţi inimile şi nu hainele voastre, şi întoarceţi-vă către Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv şi
îndurat, încet la mânie şi mult Milostiv şi-I pare rău de răul pe care l-a trimis asupra voastră. (Ioil 2.13)
Sufletul lui vine încet, încet spre prăpastie şi viaţa lui spre împărăţia morţilor. (Iov 33.22)
Viciile sunt călăi care te omoară încet, ca o sabie neascuţită. (Nicolae Iorga)
Închinarea/ Aduceţi jertfe şi intraţi în curţile Lui. Închinaţi-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. (Psalmi 95.8)
Apoi Domnul S-a arătat iarăşi lui Avraam la stejarul Mamvri, într-o zi pe la amiază, când şedea el în uşa
cortului său. Atunci ridicându-şi ochii săi, a privit şi iată trei Oameni stăteau înaintea lui; şi cum l-a văzut, a alergat din pragul cortului său în întâmpinarea Lor şi s-a închinat până la pământ. Apoi a zis:
"Doamne, de am aflat har înaintea Ta, nu ocoli pe robul Tău! (Facerea 18.1-3
Avem un Dumnezeu în cer, nemincinos, adevăratat şi viu. El nu este nesimţitor ca idolii voştri, noi Aceluia
ne închinăm. (Sfinţii Mari Mucenici Serghie şi Vah, care au refuzat să-l urmeze pe împăratul Maximian şi să aducă jertfă zeilor. Sfântul Vah a murit în urma bătăilor, iar Sfântului Serghie i s-a tăiat capul)
Averea celui bogat este o cetate tare pentru el, iar în închipuirea lui ca un zid înalt. (Solomon 18.11)
Căci închinarea la idolii cei deşerţi, care nici n-ar trebui pomeniţi, este începutul, pricina şi sfârşitul a tot
răul. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 14.27)
Cel ce se închină la icoană, se închină la ipostasul celui zugrăvit în ea. (Sfântul Teodor Studitul)
Dar tu să zici lui Faraon: Aşa zice Domnul Dumnezeul Evreilor: Israel este fiul Meu, întâi-născutul Meu.
Îţi zic dar: Lasă pe fiul Meu să Mi se închine; iar de nu-l vei lăsa, iată, îţi voi ucide pe fiul tău cel
întâi-născut". (Ieşirea 4.22, 23)
Dar vine ceasul şi acum este, când adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr, că şi
Tatăl astfel de închinători Îşi doreşte. (Ioan 4.23)
Drept aceea, omorâţi mădularele voastre, cele pământeşti: desfrânarea, necurăţia, patima,
pofta rea şi lăcomia, care este închinare la idoli. (Coloseni 3.5)
Duh este Dumnezeu, şi cei ce I se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi adevăr. 5.7
Fericit este acela care are un suflet curat şi un trup nepângărit, pentru a le închina lui Dumnezeu.(Origen)
Iar cine nu va cădea la pământ şi nu se va închina, chiar în acea clipă va fi aruncat în mijlocul unui cuptor
cu foc arzător!" (Daniel 3.6)
Iar ea, venind, s-a închinat Lui, zicând: Doamne, ajută-mă. El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să
iei pâinea copiilor şi s-o arunci câinilor. (Matei 15.25, 26)
Iar eu, întru mulţimea milei Tale, voi intra în casa Ta, închina-mă-voi spre sfânt locaşul Tău, întru
frica Ta. (Psalmi 5.7)
Icoana, prin reprezentanţii ei, sfinţeşte pe cei care se închină la ea. 9.16
Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru şi vă închinaţi aşternutului picioarelor Lui, că sfânt este!
(Psalmi 98.5)
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Nu am văzut vreodată o imagine mai frumoasă decât aceea a unui bătrânel de la ţară, care se închină la
icoana Maicii Domnului. (Petre Ţuţea)
Nu ştiţi, oare, că nedrepţii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă amăgiţi: Nici desfrânaţii, nici
închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiţii, nici furii, nici lacomii, nici beţivii,
nici batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. (I Corinteni 6.9, 10)
O, atâţea drepţi fără de vină junghie spurcatul dregător pentru că ei nu se închină idolilor lui celor muţi şi
fără de suflet. (Pentru aceste cuvinte a fost ucis şi Sfântul Paramon, împreună
cu alţi 370 de creştini, în anul 250)
Relaţia omului cu Dumnezeu: Duh este Dumnezeu, şi cei ce I se închină Lui, trebuie să I se închine în
duh şi în adevăr. 12.10
Şi a zis Domnul: "De aceea poporul acesta se apropie de Mine cu gura şi cu buzele Mă cinsteşte, dar cu
inima este departe, căci închinarea înaintea Mea nu este decât o rânduială omenească învăţată de la
oameni. De aceea voi face pentru poporul acesta minuni fără seamăn. Înţelepciunea celor înţelepţi se
va pierde şi isteţimea celor isteţi va pieri. Vai de cei ce ascund lui Dumnezeu taina planurilor lor, ca
faptele lor să se facă la întuneric! Vai de cei care zic: "Cine ne vede? Cine ne ştie?" (Isaia 29.13-15)
Şi intrând în casă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui, şi căzând la pământ, s-au închinat
Lui; şi deschizând vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, tămâie şi smirnă. Iar luând înştiinţare
în vis să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în ţara lor. (Matei 2.11, 12)
Şi se vor închina înaintea Lui toate seminţiile neamurilor. (Psalmi 21.32)
Şi trimiţându-i la Betleem, le-a zis: Mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi, dacă Îl veţi afla,
vestiţi-mi şi mie, ca, venind şi eu, să mă închin Lui. (Matei 2.8)
Vino dar să te trimit la Faraon, regele Egiptului, ca să scoţi pe fiii lui Israel, poporul Meu, din ţara Egiptului!" Atunci a zis Moise către Dumnezeu: "Cine sunt eu, ca să mă duc la Faraon, regele Egiptului, şi
să scot pe fiii lui Israel din ţara Egiptului?" Iar Dumnezeu i-a zis: "Eu voi fi cu tine şi acesta îţi va fi
semnul că te trimit Eu: când vei scoate pe poporul Meu din tara Egiptului, vă veţi închina lui Dumnezeu în muntele acesta!" (Ieşirea 3.10-12)
Închipuirea/ După aceea au făcut o perdea de torturi purpurii, stacojii şi albastre şi de vison, iar pe ea a închipuit
heruvimi. (II Paralipomena 3.14)
Eu nu pot cinsti pe zeii voştri surzi şi muţi, închipuiţi prin metale, piatră sau marmură şi cinstesc pe Domnul meu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Care este Adevăratul şi Atotputernicul
Dumnezeu. (Sfântul Mucenic Donat diaconul, torturat şi decapitat, anul 307)
Iar această mântuire prin apă închipuia botezul, care vă mântuieşte astăzi şi pe voi, nu ca ştergere a necurăţiei trupului, ci ca deschiderea cugetului bun către Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos,
Care, după ce S-a suit la cer, este de-a dreapta lui Dumnezeu, şi se supun Lui îngerii şi stăpâniile
şi puterile. (I Petru 3.21, 22)
Imaginaţia nu este o simplă închipuire. (Maurice Leblanc)
Mândria încearcă să-şi închipuie o lume şi să trăiască în ea. Smerenia primeşte lumea aşa cum a zidit-o
Dumnezeu. (Arhimandritul Sofronie Saharov)
Pentru că ei sunt un popor de răzvrătiţi, feciori mincinoşi, care nu voiesc să asculte de legea Domnului,
care zic proorocilor: "Voi nu vedeţi!" Şi văzătorilor: "Nu ne proorociţi pedepse, ci spuneţi-ne lucruri
măgulitoare, proorociţi-ne închipuiri amăgitoare! Daţi-vă la o parte din cale, nu ne împiedicaţi în
drum, luaţi din faţa noastră pe Sfântul lui Israel!" (Isaia 30.9-11)
Şi în proorocii Samariei am văzut nebunie, căci au profeţit în numele lui Baal şi au dus în rătăcire pe poporul Meu Israel. Dar în proorocii Ierusalimului am văzut grozăvii: aceştia fac desfrânare şi umblă cu
minciuni, ajută mâinile făcătorilor de rele, ca nimeni să nu se întoarcă de la necredinţa sa; toţi sunt
pentru Mine ca Sodoma, şi locuitorii lui ca Gomora. De aceea, aşa zice Domnul Savaot despre prooroci: Iată, îi voi hrăni cu pelin şi le voi da să bea apă cu fiere, că de la profeţii Ierusalimului s-a întins
necredinţa în toată tara. Aşa zice Domnul Savaot: "Nu ascultaţi cuvintele proorocilor, care vă profeţesc, că vă înşeală, povestindu-vă închipuirile inimii lor, şi nimic din cele ale Domnului.
(Ieremia 23.13-16)
Şi toate acestea li s-au întâmplat acelora, ca preînchipuiri ale viitorului, şi au fost scrise spre povăţuirea
noastră, la care au ajuns sfârşiturile veacurilor. (I Corinteni 10.11)
Şi zicea: Cum vom asemăna împărăţia lui Dumnezeu, sau în ce pildă o vom închipui? Cu grăuntele de
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muştar care, când se seamănă în pământ, este mai mic decât toate seminţele de pe pământ; dar,
după ce s-a semănat, creşte şi se face mai mare decât toate legumele şi face ramuri mari,
încât sub umbra lui pot să sălăşluiască păsările cerului. (Marcu 4.30-32)
Toţi au nevoie de Tine, chiar cei ce nu ştiu. Cei ce nu ştiu, mai amarnic decât cei ce ştiu. Flămândul îşi
închipuie că umblă după pâine, dar îi este foame de Tine. Însetatul crede că vrea să bea apă, dar îi
este sete de Tine. Bolnavul se mângâie că râvneşte sănătate, dar boala lui nu-i dă nicio şansă. În
momentul în care Îl găsesc pe Hristos, toate îşi găsesc rezolvare. (Giovanni Papini)
Trecutul este în amintire, viitorul – în închipuire. (Sri Nisargadatta Maharaj)
"Tu, fiul omului, închipuieşte-ţi două drumuri pe care trebuie să treacă sabia regelui Babilonului; acestea amândouă trebuie să plece din aceeaşi ţară; apoi închipuieşte-ţi o mână, închipuieşte-o în cetatea Babilonului, de unde pleacă drumurile. Închipuieşte drumul pe care sabia trebuie să vină împotriva cetăţii Raba, a fiilor lui Amon şi împotriva lui Iuda, împotriva Ierusalimului celui întărit, pentru că regele Babilonului s-a oprit la o răspântie, unde încep două drumuri, şi stă să ghicească:
scutură săgeţile, întreabă terafimii şi cercetează ficatul. (Iezechiel 21.19-21)
Ţineţi dar bine minte că în ziua aceea, când Domnul v-a grăit din mijlocul focului, de pe muntele Horeb,
n-aţi văzut nici un chip. Să nu greşiţi dar şi să nu vă faceţi chipuri cioplite, sau închipuiri ale vreunui
idol, care să înfăţişeze bărbat sau femeie, sau închipuirea vreunui dobitoc de pe pământ, sau închipuirea vreunei păsări ce zboară sub cer, sau închipuirea vreunei jivine, ce se târăşte pe pământ,
sau închipuirea vreunui peşte din apă, de sub pământ; sau, privind la cer şi văzând soarele, luna,
stelele şi toată oştirea cerului, să nu te laşi amăgit ca să te închini lor, nici să le slujeşti, pentru că
Domnul Dumnezeul tău le-a lăsat pentru toate popoarele de sub cer. (Deutoronomul 4.15-19)
Încrederea nesocotită în dumnezeiasca milostivire este şi mai primejdioasă. 9.21
Încrederea nu se impune, ea se câştigă. (Piere Véron)
Încrederea/ Adevăratul curaj este o încredere deplină pe care nimic nu o tulbură. (Condillac)
Ambiţia este expresia normală a încrederii în sine. (Iovan Ducici)
Boala poate fi un prilej de asceză, de apropiere de Dumnezeu. Este o transformare, o transfigurare chiar
a urmării păcatului, care este boala, într-un instrument de curăţire de patimi şi de înţelegere a lui Dumnezeu. Răbdarea şi încrederea în Dumnezeu pot fi calea către unirea cu Acesta. (Amma Sincletica)
Căci mi-a apărut în noaptea aceasta un înger al Dumnezeului, al Căruia eu sunt şi Căruia mă închin, zicând: Nu te teme, Pavele. Tu trebuie să stai înaintea Cezarului; şi iată, Dumnezeu ţi-a dăruit pe toţi
cei ce sunt în corabie cu tine. De aceea, bărbaţilor, aveţi curaj, căci am încredere în Dumnezeu, că
aşa va fi după cum mi s-a spus. Şi trebuie să ajungem pe o insulă. (Faptele Apostolilor 27.23-26)
Ce este omul ca să se creadă curat, şi cel născut din femeie, ca să se creadă neprihănit? Dacă Dumnezeu nu are încredere în sfinţii Săi şi dacă cerurile nu sunt destul de curate înaintea ochilor Săi, cu
atât mai puţin o făptură urâcioasă şi stricată cum este omul cel ce bea nedreptatea ca apa.
(Iov 15.14-16)
Cel ce are pe Fiul are viaţa; cel ce nu are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viaţa. Acestea am scris vouă, care
credeţi în numele Fiului lui Dumnezeu, ca să ştiţi că aveţi viaţă veşnică. Şi aceasta este încrederea
pe care o avem către El, că, dacă cerem ceva după voinţa Lui, El ne ascultă. Şi dacă ştim că El ne
ascultă ceea ce Îi cerem, ştim că dobândim cererile pe care I le-am cerut. (II Ioan 5.12-15)
Ci noi, în noi înşine, ne-am socotit ca osândiţi la moarte, ca să nu ne punem încrederea în noi, ci în
Dumnezeu, Cel ce înviază pe cei morţi, (II Corinteni 1.9)
Coroana vieţii noastre este această încredere în noi. (Ion Agârbiceanu)
Cu cât te vei cunoaşte mai bine pe tine, cu atât vei fi mai modest şi vei căpăta o mai mare încredere în
puterile tale. (Samuel Smiles)
Dacă nu ai încredere, ai pierdut deja bătălia. (Bill Cosby)
De aceea Eu vă voi spulbera ca pleava împrăştiată de vântul pustiului. Fiica Sionului, iată soarta ta, plata
răzvrătirii tale, măsurată ţie de Mine, zice Domnul, pentru că M-ai uitat şi ţi-ai pus încrederea în
minciună. De aceea ţi se vor da poalele peste cap, ca să se dezgolească ruşinea ta.
(Ieremia 13.24-26)
De foarte mare trebuinţă ne este încrederea în Hristos, care ne dăruieşte nădejdea, apoi rugăciunea şi
din rugăciune încredinţarea de ajutorul dumnezeiesc. Toate acestea rezultă din cuvintele: Toate câte
veţi cere, rugându-vă cu credinţă, veţi primi. De asemenea, Mântuitorul Hristos ne dăruieşte harul,
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mila şi iertarea păcatelor, ca medicamente contra sentimentelui de vinovăţie şi izbăvirea de greutatea
copleşitoare a conştiinţei vinovate, tuturor celor care cu pocăinţă se apropie de Dumnezeu şi de
tainele Sale în Sfânta Biserică. … (Sfântul Isihie)
Ei vor înţelege adevărul, ca unii care şi-au pus încrederea în Domnul; cei credincioşi vor petrece cu El
în iubire, căci harul şi îndurarea sunt partea aleşilor Lui. Cei nelegiuiţi vor fi pedepsiţi după cugetul
lor cel viclean, pentru că nu le-a păsat de cel drept, iar de Dumnezeu s-au depărtat.
(Cartea înţelepciunii lui Solomon 3.9, 10)
Frica – neîncrederea arătată faţă de propriul eu. (Sarghis Sakaian)
Frica ta de Dumnezeu nu-ţi dă încredere şi desăvârşirea căilor tale nu-ţi dă nădejde? (Iov 4.6)
În patru laturi se aflau portari: la răsărit, la apus, la miazănoapte şi la miazăzi. Iar fraţii lor trăiau în sălaşurile lor, venind la ei din timp în timp, pentru şapte zile. Aceste patru căpetenii de portari leviţi erau de
încredere şi tot ei aveau grija casei Domnului şi vistieriei ei. (I Paralipomena 9.24-26)
Logica este arta de a da greş cu încredere. (Joseph Wood Krutch)
Mândria se manifestă prin încrederea foarte mare în sine. 11.8
Mulţi oameni au luat încrederea pe care o dă iluzia drept energie. (Honoré de Balzac)
Neîncrederea în adevăr aduce moarte, după cum încrederea în adevăr aduce viaţă. (Pitagoreanul
Filon, autorul cărţii “Despre Moise”)
Niciun om nu este îndeajuns de înţelept, nici îndeajuns de bun, ca să îi fie încredinţată o putere nelimitată. (Charles Caleb Colton)
Nu-ţi pune încrederea în bani, dar banii pune-i la loc de încredere! (Proverb american)
O naţie care a pierdut încrederea în sine, între toate altele este cea mai mizerabilă, pentru că a frânt
bastonul pe care se putea răzima. (Gheorghe Asachi)
Prietenia sfârşeşte acolo unde începe neîncrederea. (Seneca)
Problema cu internetul este că îţi oferă orice, material de încredere şi material aiuritor. Problema este,
aşadar, cum facem diferenţa între ele. (Umberto Eco)
Să ne apropiem, deci, cu încredere de tronul harului, ca să luăm milă şi să aflăm har, spre ajutor, la
timp potrivit. (Evrei 4.16)
Şi a mai zis proorocul Ieremia către Anania proorocul: "Ascultă, Anania: Domnul nu te-a trimis şi tu dai
poporului acestuia încredere în minciună. De aceea aşa zice Domnul: Iată te voi arunca de pe faţa
pământului; chiar în anul acesta vei muri, pentru că ai grăit împotriva Domnului". Şi a murit Anania
proorocul chiar în anul acela, în luna a şaptea. (Ieremia 28.15-17)
Tot aşa se întâmplă cu toţi aceia care uită pe Dumnezeu şi aşa se veştejeşte nădejdea celui nelegiuit. Încrederea lui e spulberată şi bizuinţa lui este o pânză de păianjen. Se sprijină pe casa sa, dar ea nu
se ţine; se agaţă de ea, dar casa se prăvale. (Iov 8.12-14)
Valoarea timpului, ca posibilitate a ridicării din păcat şi restabilirii comuniunii cu Dumnezeu, ni se descoperă mai ales în iconomia mântuirii. Fiecare clipă care trece, şi noi n-am luat în ea decizia pentru realizarea sa în bine, este o clipă sau un timp pierdut. Clipa se prezintă astfel ca semn al unei posibile
mântuiri, dar şi ca semn al unei posibile căderi sau pierderi. Ortodoxia priveşte cu încredere şi optimism, însă şi cu gravitate, fiecare clipă a vieţii prezente, preţuind-o ca pe şansă divină a răscumpărării păcatului, ca timp al ridicării, ca şansă de rodire şi valorificare a darurilor primite de la Dumnezeu.
(Patriarhul Daniel)
Îndeajuns/ Iar dacă vor fi puţini în familie, încât să nu fie deajuns ca să poată mânca mielul, să ia cu sine de la vecinul cel mai aproape de dânsul un număr de suflete: număraţi-vă la un miel atâţia cât pot să-l mănânce.
(Ieşirea 12.4)
Inteligenţa este pretutindeni utilă, dar nicăieri îndeajuns. (Henri-Frederic Amiel)
Mintea are aceeaşi putere ca şi mâinile, nu îndeajuns cât să cuprindă lumea, dar îndeajuns cât să o
schimbe. (Colin Wilson)
Niciun om nu este îndeajuns de înţelept, nici îndeajuns de bun, ca să îi fie încredinţată o putere nelimitată. (Charles Caleb Colton)
Nu e îndeajuns să ai o minte bună, scopul principal e să o foloseşti bine. (René Descartes)
Un om trebuie să fie destul de mare să-şi recunoască greşelile, suficient de deştept ca să înveţe din ele şi
îndeajuns de tare ca să le îndrepte. (Alphonse Allais)
Îndeletnicirea/ Femeia nu este stăpână pe trupul său, ci bărbatul; asemenea nici bărbatul nu este stăpân pe trupul său,
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ci femeia. Să nu vă lipsiţi unul de altul, decât cu bună învoială pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi
cu postul şi cu rugăciunea, şi iarăşi să fiţi împreună, ca să nu vă ispitească satana, din pricina neînfrânării voastre. Şi aceasta o spun ca un sfat, nu ca o poruncă. (I Corinteni 7.4-6)
Fuga de răutate, exerciţiul cel mai la îndemână în timpul postului. Răutatea este o dispoziţie internă a
sufletului de a face rău, opusă bunătăţii. Termenul a fost folosit de mai multe ori vizând oameni şi
lucruri în Noul Testament. Mântuitorul spunea în predica de pe munte: Ajunge zilei răutatea ei.
Aici se înţelege prin răutate grija, munca şi necazurile, care se repetă zilnic fără încetare, destul
deci pentru o singură zi, aşa ca să nu mai adăugăm şi grija zilei de mâine, s-o încărcăm prea mult
încât să nu putem avea posibilitatea îndeletnicirii şi cu lucruri spirituale. Nu numai vicleşugul este
numit răutate, ci şi cele amintite mai sus (Teologul Teoclitos)
În multele tale îndeletniciri nu te ţine de lucrurile zadarnice, că ţi s-au descoperit destule din cunoştinţele omeneşti. (Ecclesiasticul 3.22)
Îndeletniciţi-vă cu rugăciuni neîncetate. (Sfântul Ignatie Teoforul)
Pentru orice lucru este o clipă prielnică şi vreme pentru orice îndeletnicire de sub cer.
(Ecclesiastul 3.1)
Şi dacă vă va chema Faraon şi vă va zice: "Cu ce vă îndeletniciţi?" Să-i răspundeţi: "Robii tăi am fost
crescători de vite din tinereţile noastre până acum, şi noi şi părinţii noştri", ca astfel să vă aşeze în
pământul Goşen. Căci pentru Egipteni este spurcat tot păstorul de oi. (Facerea 46.33, 34)
Zis-a cel nebun în inima sa: "Nu este Dumnezeu!" Stricatu-s-au oamenii şi urâţi s-au făcut întru îndeletnicirile lor. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. (Psalmi 13.1)
Îndelung/ Ajungând curând la desăvârşire, dreptul a apucat ani îndelungaţi. (Cartea înţelepciunii lui
Solomon 4.13)
Caracterul este o deprindere îndelungată. (Plutarh)
Ci în toate înfăţişându-ne pe noi înşine ca slujitori ai lui Dumnezeu, în multă răbdare, în necazuri, în nevoi,
în strâmtorări, în bătăi, în temniţă, în tulburări, în osteneli, în privegheri, în posturi; în curăţie, în cunoştinţă, în îndelungă-răbdare, în bunătate, în Duhul Sfânt, în dragoste nefăţarnică. (II Corinteni 6.4-6)
Dacă vrei să biruieşti mânia, câştigându-ţi blândeţea şi îndelunga răbdare, adu-ţi aminte de Domnul Iisus.
(Sfântul Efrem Sirul)
Domnul este îndelung-răbdător şi multmilostiv, dar nepedepsit nimic nu lasă. În vifor şi în furtună Îşi face
loc, norii sunt pulberea de sub picioarele Lui. (Naum 1.3)
Domnul nu întârzie cu făgăduinţa Sa, după cum socotesc unii că e întârziere, ci îndelung rabdă pentru
voi, nevrând să piară cineva, ci toţi să vină la pocăinţă. Iar ziua Domnului va veni ca un fur, când
cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile, arzând, se vor desface, şi pământul şi lucrurile de pe el se
vor mistui. (II Petru 3.9, 10)
Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu
se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte,
toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. Cât despre proorocii - se vor desfiinţa; darul limbilor va înceta; ştiinţa se va sfârşi; pentru că în parte cunoaştem şi în parte proorocim. Dar când va veni ceea ce e
desăvârşit, atunci ceea ce este în parte se va desfiinţa. (I Corinteni 13.4-10)
Dumnezeu este îndelung-răbdător şi mult-milostiv. 9.21
Dumnezeu este judecător drept, tare şi îndelung-răbdător şi nu se mânie în fiecare zi. (Psalmi 7.11)
Fiecare om doreşte un trai îndelungat, dar niciunul nu vrea să fie bătrân.(Jonathan Swift)
Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia; împotriva unora ca acestea nu este lege. (Galateni 5.22, 23)
Iar Tu, Dumnezeul nostru, eşti bun şi adevărat, îndelung-răbdător şi cu milă cârmuitor a toate. (Cartea
înţelepciunii lui Solomon 15.1)
Îmbrăcaţi-vă, dar, ca aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă-răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii şi iertând unii altora, dacă are
cineva vreo plângere împotriva cuiva; după cum şi Hristos v-a iertat vouă, aşa să iertaţi şi voi.
(Coloseni 3.12, 13)
Luaţi, fraţilor, pildă de suferinţă şi de îndelungă răbdare pe proorocii care au grăit în numele Domnului.
(Iacob 5.10)
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Pentru ce se trufeşte cel ce este pământ şi cenuşă, când în viaţă el le leapădă mereu dinăuntrul său? Boala
îndelungată o taie doctorul şi împăratul astăzi este şi mâine va muri. Că murind, omul va moşteni
şerpi şi fiare şi viermi. (Ecclesiasticul 10.9, 10)
Şi Domnul nu va zăbovi, nici va îndelunga răbdarea peste ei, până nu va zdrobi mijlocul celor nemilostivi.
(Ecclesiasticul 35.20)
Şi le zicea în învăţătura Sa: Luaţi seama la cărturari cărora le place să se plimbe în haine lungi şi să li se plece lumea în pieţe, şi să stea în băncile dintâi în sinagogi şi să stea în capul mesei la ospeţe, ei, care
secătuiesc casele văduvelor şi de ochii lumii se roagă îndelung, îşi vor lua mai multă osândă.
(Marcu 12.38-40)
Şi socoteşti tu, oare, omule, care judeci pe cei ce fac unele ca acestea, dar le faci şi tu, că tu vei scăpa de
judecata lui Dumnezeu? Sau dispreţuieşti tu bogăţia bunătăţii Lui şi a îngăduinţei şi a îndelungii Lui
răbdări, neştiind că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă? (Romani 2.3, 4)
Tot ce ţi se va întâmpla, primeşte cu plăcere şi în necazurile tale fii îndelung-răbdător.(Ecclesiasticul 2.4)
Totuşi, fiindcă văduva aceasta îmi face supărare, îi voi face dreptate, ca să nu vină mereu să mă supere. Şi
a zis Domnul: Auziţi ce spune judecătorul cel nedrept? Dar Dumnezeu, oare, nu va face dreptate aleşilor
Săi care strigă către El ziua şi noaptea şi pentru care El rabdă îndelung? Zic vouă că le va face dreptate
în curând. Dar Fiul Omului, când va veni, va găsi, oare, credinţă pe pământ? (Luca 18.5-8)
Vă rugăm însă, fraţilor, dojeniţi pe cei fără de rânduială, îmbărbătaţi pe cei slabi la suflet, sprijiniţi pe cei
neputincioşi, fiţi îndelung-răbdători faţă de toţi. (I Tesaloniceni 5.14)
Viaţa este o îndelungată lecţie de umilinţă. (James Matthew Barrie)
Deplin/ Adevăratul curaj este o încredere deplină pe care nimic nu o tulbură. (Condillac)
Dacă există în lume o forţă, care poate să depăşească frica pe deplin, să nimicească orice pericol, să rămână nepăsătoare la orice pagubă până pe patul de moarte, această forţă este iubirea. (Poetul bengalez
Rabindranath Tagore)
Fericirea adevărată şi efectivă nu o găsim deplin pe pământ, ci în ceea ce noi numim veacul ce va să fie.
Viaţa din acest veac este copleşită mai mult de nenorociri, iar pentru suflet este prima şi cea mai grea
luptă. (Origen)
Foc am venit să arunc pe pământ şi cât aş vrea să fie acum aprins! Şi cu botez am a Mă boteza, şi câtă
nerăbdare am până ce se va îndeplini! (Luca 12.49, 50)
În lumea aceasta vremelnică nu există stare de fericire deplină. (François Rabelais)
Înţelepciunea este o ştiinţă desăvârşită a lucrurilor dumnezeieşti şi omeneşti. Ea cuprinde totul şi întrucât supraveghează pe toţi oamenii, înţelepciunea este o artă despre viaţă şi ca atare este alături de noi tot timpul cât trăim, îndeplinindu-şi lucrarea ei, adică să ne facă viaţa fericită. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Sfânta Cruce pecetluieşte întregul univers. La sfârşitul veacurilor această pecetluire se va arăta în deplinătatea ei. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Îndestularea/ A luat cele şapte pâini şi peşti şi, mulţumind, a frânt şi a dat ucenicilor, iar ucenicii mulţimilor. Şi au mâncat toţi şi s-au săturat şi au luat şapte coşuri pline, cu rămăşiţe de fărâmituri. (Matei 15.36, 37)
Care om, îndestulat cu hrană îmbelşugată şi trăit într-o necontenită desfătare, a primit vreun har
duhovnicesc? (Sfântul Vasile cel Mare)
Cum, adică, să te iert, Ierusalime, pentru aceasta? Fiii tăi M-au părăsit şi se jură pe dumnezei care n-au
fiinţă. Eu i-am săturat, iar ei au făcut desfrânare, umblând în grup prin casele desfrânatelor.
(Ieremia 5.7)
Cunoscute mi-ai făcut căile vieţii; umplea-mă-vei de veselie cu faţa Ta, şi la dreapta Ta de frumuseţi
veşnice mă vei sătura. (Psalmi 15.11)
Dacă ai găsit miere, mănâncă atât cît îţi trebuie, ca nu cumva să te saturi şi s-o verşi. (Solomon 25.16)
Dar, venindu-şi în sine, a zis: Câţi argaţi ai tatălui meu sunt îndestulaţi de pâine, iar eu pier aici de foame! Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: Tată, am greşit la cer şi înantea ta; nu
mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi. (Luca 15.17-19)
Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura. (Matei 5.6)
Fericiţi voi care flămânziţi acum, că vă veţi sătura. Fericiţi cei ce plângeţi acum, că veţi râde.
(Luca 6.21)
Feriţi-vă de iubirea de argint şi îndestulaţi-vă cu cele ce aveţi, căci însuşi Dumnezeu a zis: "Nu te voi
lăsa, nici nu te voi părăsi". Pentru aceea, având bună îndrăzneală, să zicem: "Domnul este
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într-ajutorul meu; nu mă voi teme! Ce-mi va face mie omul?". (Iacob 13.5, 6)
Fraţilor, prea-săturarea este maica desfrânării, iar postul şi înfrânarea este bogăţia sufletului.(Patericul)
Frica de Dumnezeu duce la viaţă şi ne îndestulăm fără să fim loviţi de nenorocire. (Solomon 19.23)
Frumosul este superior sublimului pentru că este permanent şi nu satură; în timp ce sublimul este relativ, trecător şi violent. (Henri-Frédéric Amiel)
În pustia aceasta toată obştea fiilor lui Israel a cârtit împotriva lui Moise şi Aaron. Şi au zis către ei fiii
lui Israel: "Mai bine muream bătuţi de Domnul în pământul Egiptului, când şedeam împrejurul căldărilor cu carne şi mâncam pâine de ne săturam! Dar voi ne-aţi adus în pustia aceasta, ca toată
obştea aceasta să moară de foame". (Ieşrea 16.2, 3)
Linguşirea umflă, dar nu satură. (Lope de Vega)
Milă fie-vă de mine, aveţi milă de mine, o, voi, prietenii mei, căci mâna lui Dumnezeu m-a lovit! De ce
mă prigoniţi cu urgia lui Dumnezeu şi nu vă mai săturaţi de carnea mea? (Iov 19.21, 22)
Nelegiuitul se va sătura de căile sale şi omul bun de roadele sale. (Solomon 14.14)
Nu te sătura cu pâine şi nu vei pofti vin. (Amma Singlitichia)
Omul bine-crescut se îndestulează cu puţin şi în aşternutul său nu va gâfâi de prea multă mâncare.
(Ecclesiasticul 31.21)
Omul născut din femeie are puţine zile de trăit, dar se satură de necazuri. (Iov 14.1)
Orice osteneală duce la îndestulare, iar cuvintele fără rost la lipsă. (Solomon 14.23)
Roadele lui le voi binecuvânta foarte; pe săracii lui îi voi sătura cu pâine. (Psalmi 131.15)
Sătulul calcă mierea în picioare, iar flămândului tot ce este amar (i se pare) dulce. (Solomon 27.7)
Sătura-se-vor din grăsimea casei Tale şi din izvorul desfătării Tale îi vei adăpa pe ei. Că la Tine este
izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine şi
dreptatea Ta celor drepţi la inimă. (Psalmi 35.8-10)
Şi au mâncat toţi şi s-au săturat şi au strâns rămăşiţele de fărâmituri, douăsprezece coşuri pline.
(Matei 14.20)
Unul dă mereu şi se îmbogăţeşte, altul se zgârceşte afară din cale şi sărăceşte. Cel ce binecuvintează va
fi îndestulat, iar cel ce blesteamă va fi blestemat. (Solomon 11.24, 25)
Îndoiala este începutul ştiinţei. (Descartes)
Îndoiala/ A te ruga – adesea – înseamnă a-I grăi lui Dumnezeu despre starea noastră dezastruoasă: neputinţă, mâhnire, îndoială, frică, tristeţe, deznădejde – într-un cuvânt, despre tot ceea ce ţine de conditiile existenţei
noastre. Să ne exprimăm fără a căuta expresii elegante sau chiar o succesiune logică. Adesea acest mod
de a ne adresa lui Dumnezeu este începutul rugăciunii – conversaţie. (Din cartea “Despre rugăciune”,
pagina 8, a Arhimandritului Sofronie Saharov)
Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte: Ridică-te şi te aruncă în mare, şi nu se va îndoi în inima
lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fi-va lui orice va zice. (Marcu 11.23)
Aşa zice Domnul: Nu vă înşelaţi pe voi înşivă, zicând: "Fără îndoială se vor duce de la noi Caldeii" că nu
se vor duce. (Ieremia 37.8)
Ca să te îndoieşti de linia dreaptă trebuie să ştii mai întâi din câte puncte este făcută. (Nichita Stănescu)
Ci sculându-te, coboară-te şi mergi împreună cu ei, de nimic îndoindu-te, fiindcă Eu i-am trimis. Şi Petru,
coborându-se la bărbaţii trimişi la el de Corneliu, le-a zis: Iată, eu sunt acela pe care îl căutaţi. Care
este pricina pentru care aţi venit? (Faptele Apostolilor 10.20, 21)
Dificultăţile sunt mai uşor de învins decât îndoiala. (Isaac Newton)
E mai bine să taci din gură şi să-i laşi pe ceilalţi să creadă că eşti prost, decât să vorbeşti şi să înlături orice
îndoială. (Mark Twain)
El a sporit păcatul său; aici între noi el pune la îndoială greşeala lui şi îngrămădeşte vorbele sale împotriva
lui Dumnezeu". (Iov 34.37)
Fără îndoială la ziua Judecăţii nu vom fi întrebaţi ce-am citit, ci ce-am făcut; nici dacă vom vorbi cu dibăcie, ci dacă am trăit cum se cuvine. (Părintele Arsenie Boca)
Iar cei unsprezece ucenici au mers în Galileea, la muntele unde le poruncise lor Iisus. Şi văzându-L, I s-au
închinat, ei care se îndoiseră. (Matei 28.16, 17)
Un bărbat care ştie să fie fericit cu o iluzie simplă este nemăsurat mai deştept decât unul care se îndoieşte
de realitate. (Alphonse Allais)
Un minut de îndoială face cât o veşnicie de suferinţă. (Honoré de Balzac)
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Văzând aceasta, ucenicii s-au minunat, zicând: Cum s-a uscat smochinul îndată? Iar Iisus, răspunzând, le-a
zis: Adevărat grăiesc vouă: Dacă veţi avea credinţă şi nu vă veţi îndoi, veţi face nu numai ce s-a făcut cu
smochinul, ci şi muntelui acestuia de veţi zice: Ridică-te şi aruncă-te în mare, va fi aşa. Şi toate câte veţi
cere, rugându-vă cu credinţă, veţi primi. (Matei 21.20-22)
Văzându-L umblând pe mare, ucenicii s-au înspăimântat, zicând că e nălucă şi de frică au strigat. Dar El lea vorbit îndată, zicându-le: Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi! Iar Petru, răspunzând, a zis: Doamne, dacă
eşti Tu, porunceşte să vin la Tine pe apă. El i-a zis: Vino. Iar Petru, coborându-se din corabie, a mers
pe apă şi a venit către Iisus. Dar văzând vântul, s-a temut şi, începând să se scufunde, a strigat, zicând:
Doamne, scapă-mă! Iar Iisus, întinzând îndată mâna, l-a apucat şi a zis: Puţin credinciosule, pentru
ce te-ai îndoit? Şi suindu-se ei în corabie, s-a potolit vântul. Iar cei din corabie I s-au închinat, zicând:
Cu adevărat Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. (Matei 14.26-33)
Îndrăzneala şi râsul sunt asemenea focului care arde paiele. (Patericul)
Îndrăzneala/ Acestea vi le-am grăit, ca întru Mine pace să aveţi. În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am
biruit lumea. (Ioan 16.33)
Când cineva cade din măsura chibzuielii, devine atât fricos, cât şi îndrăzneţ cât sufletul său este slăbit.
Omul, când pierde echilibrul interior, nu se mai cunoaşte pe sine şi cade astfel în extreme.
(Sfântul Ioan Scărarul)
Cu sandalele ei i-a luat ochii, frumuseţea ei i-a robit inima, şi cu sabia i-a retezat capul. Perşii s-au îngrozit de îndrăzneala ei şi Mezii de cutezanţa ei. (Iudita 16.9, 10)
Chopin este şi rămâne cel mai îndrăzneţ şi mândru spirit poetic al vremii…. (Robert Schumann)
Dacă-i aşa, cine este aşa de îndrăzneţ şi de cutezător şi neştiutor de altceva, decât să lupte cu obrăznicie împotriva celor vădite şi clare, încât să cugete cu uşurinţă că trupurile vor trece cândva în neexistenţă, prin înaintarea în desăvârşirea fiinţelor raţionale cum zic aceia, odată ce crede că Domnul şi
Dumnezeul tuturor este cu trupul acum şi pururea, dăruind si altora puterea să înainteze şi trăgând şi
chemând pe toţi la slava proprie, pe cât e cu putinţă omenirii, ca şi Conducător al mântuirii tuturor şi
ştergând petele din toţi. (Sfântul Maxim Mărturisitorul, vezi Taina/)
Dumnezeul răzbunărilor, Domnul, Dumnezeul răzbunărilor cu îndrăzneală a grăit. Înalţă-Te Cel ce judeci pământul, răsplăteşte răsplătirea celor mândri. Până când păcătoşii, Doamne, până când
păcătoşii se vor făli? (Psalmi 93.1-3)
Feriţi-vă de iubirea de argint şi îndestulaţi-vă cu cele ce aveţi, căci însuşi Dumnezeu a zis: "Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi". Pentru aceea, având bună îndrăzneală, să zicem: "Domnul este
într-ajutorul meu; nu mă voi teme! Ce-mi va face mie omul?". (Iacob 13.5, 6)
Iar Domnul i-a răspuns: "Du-te şi te pogoară şi apoi te vei sui împreună cu Aaron; iar preoţii şi poporul
să nu îndrăznească a se sui la Domnul, ca să nu-i lovească Domnul". Şi s-a pogorât Moise la
popor şi i-a spus toate. (Ieşirea 19.24)
Iar proorocul care va îndrăzni să grăiască în numele Meu ceea ce nu i-am poruncit Eu să grăiască, şi
care va grăi în numele altor dumnezei, pe un astfel de prooroc să-l daţi morţii.
(Deutoronomul 18.20)
În aşa fel că lanţurile mele, pentru Hristos, au ajuns cunoscute în tot pretoriul şi tuturor celorlalţi; şi cei
mai mulţi dintre fraţii întru Domnul, îmbărbătaţi prin lanţurile mele, au mai multă îndrăzneală să
propovăduiască fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. (Filipeni 1.13, 14)
"Îndrăzneşte, fiică! Domnul cerului şi al pământului îii va da bucurie în locul întristării. Îndrăzneşte,
fiică!" (Tobit 7.17)
Nu este altă patimă mai cumplită decât îndrăzneala: căci ea este maică şi născătoare a tuturor patimilor.
(Avva Agathon)
Săracul vorbeşte rugător, iar cel bogat răspunde cu îndrăzneală. (Solomon 18.23)
Se cuvine să te mărturiseşti fără ruşinare, căci ruşinarea pe care o înfrângi când te mărturiseşti îţi aduce
mărire şi dar de la Dumnezeu. De ce te ruşinezi păcătosule? Când ai făcut păcatul nu te-ai
ruşinat şi acum când cauţi să-l uşurezi, te ruşinezi? Nu ştii că ruşinea aceasta este de la diavol, care când face păcatul îţi dă îndrăzneală şi neruşinare, iar când îl mărturiseşti îţi dă
frică şi ruşinare? ….. (Sfântul Nicodim Aghioritul, vezi Păcatul/)
Şi cât a trăit Iudita, nimeni n-a îndrăznit să tulbure pe Israeliţi şi încă multă vreme după moartea ei.
(Iudita 16.25)
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Şi iată o femeie cu scurgere de sânge de doisprezece ani, apropiindu-se de El pe la spate, s-a atins de
poala hainei Lui. Căci zicea în gândul ei: Numai să mă ating de haina Lui şi mă voi face sănătoasă;
iar Iisus, întorcându-Se şi văzând-o, i-a zis: Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit. Şi s-a tămăduit femeia din ceasul acela. (Matei 9.20-22)
Şi văzând ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan şi ştiind că sunt oameni fără carte şi simpli, se mirau, şi îi
cunoşteau că fuseseră împreună cu Iisus. (Faptele Apostolilor 4.13)
Îndumnezeirea omului 7.8
Înfrânarea 9.18
Înfrânarea, prin grija lui Dumnezeu. 8.10
Înfricoşata judecată 9.21
Îngerii nu au nevoie de limbă şi de auz, ci îşi transmit unii altora propriile lor gândiri şi hotărâri, fără să rostească nici
măcar un cuvânt. (Sfântul Ioan Damaschin)
Îngerii sunt duhuri slujitoare, trimise spre slujire. (Sfântul Atanasie cel Mare)
Îngerii/ Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe aripa templului, Şi I-a zis: Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu,
aruncă-Te jos, că scris este: "Îngerilor Săi va porunci pentru Tine şi Te vor ridica pe mâini, ca nu cumva
să izbeşti de piatră piciorul Tău". Iisus i-a răspuns: Iarăşi este scris: "Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul
tău". (Matei 4.5-7)
Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei tari la vârtute, care faceţi cuvântul Lui şi auziţi glasul cuvintelor
Lui. (Psalmi 102.20)
Bunătatea tinereţii este îngerească; cea a bătrâneţii este dumnezeiască. (Carmen Sylva, poetă şi prima regină
a României)
Căci căruia dintre îngeri i-a zis Dumnezeu vreodată: "Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut"; şi iarăşi:
"Eu Îi voi fi Lui Tată şi El Îmi va fi Mie Fiu"? (Evrei 1.5)
Când privesc cerurile, lucrul mâinilor Tale, luna şi stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic: Ce este omul că-ţi
aminteşti de el? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el? Micşoratu-l-ai pe dânsul cu puţin faţă de îngeri,
cu mărire şi cu cinste l-ai încununat pe el. Pusu-l-ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai
supus sub picioarele lui. (Psalmi 8.3-6)
Ce este omul că-ţi aminteşti de el? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el? Micşoratu-l-ai pe dânsul cu puţin faţă
de îngeri, cu mărire şi cu cinste l-ai încununat pe el. Pusu-l-ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate
le-ai supus sub picioarele lui. (Psalmi 8.4-6)
Cei doi Îngeri au ajuns la Sodoma seara, iar Lot şedea la poarta Sodomei. Şi văzându-I, Lot s-a sculat înaintea Lor şi s-a plecat cu faţa până la pământ şi a zis: "Stăpânii mei, abateţi-vă pe la casa slugii Voastre, ca
să rămâneţi acolo; spălaţi-Vă picioarele, iar dimineaţă, sculându-Vă, Vă veţi duce în drumul Vostru". Ei însă au zis: "Nu, ci vom rămâne în uliţă". Iar el I-a rugat stăruitor şi S-au abătut la el şi au intrat în casa lui.
Atunci el Le-a gătit mâncare, Le-a copt azime şi au mâncat. (Facerea 19.1-3)
Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici
îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. (Matei 24.35, 36)
Conştiinţa este îngerul lui Dummnezeu care îl păzeşte pe om. Conştiinţa pomeneşte păcatele noastre şi,
pomenindu-le, ne smereşte. (Părintele Paisie Olaru)
Dar într-o zi îngerii lui Dumnezeu s-au înfăţişat înaintea Domnului şi Satan a venit şi el printre ei.
(Facerea 1.6)
Doamne, Iisuse Hristoase, pentru Tine am lăsat toate şi pe Tine Te-am căutat toată viaţa. Trimite pe îngerul
Tău cel blând să primească sufletul meu. (Sfânta Cuvioasa Parascheva de la Iaşi)
Iar Iacov ieşind din Beer-Şeba, s-a dus în Haran. Ajungând însă la un loc, a rămas să doarmă acolo, căci asfinţise soarele. Şi luând una din pietrele locului aceluia şi punându-şi-o căpătâi, s-a culcat în locul acela. Şi
a visat că era o scară, sprijinită pe pământ, iar cu vârful atingea cerul; iar îngerii lui Dumnezeu se suiau şi
se pogorau pe ea. Apoi S-a arătat Domnul în capul scării şi i-a zis: "Eu sunt Domnul, Dumnezeul lui Avraam, tatăl tău, şi Dumnezeul lui Isaac. Nu te teme! Pământul pe care dormi ţi-l voi da ţie şi urmaşilor tăi.
(Facerea 28.10-13)
Iar în revărsatul zorilor grăbeau îngerii pe Lot, zicând: "Scoală, ia-ţi femeia şi pe cele două fete ale tale, pe
care le ai, şi ieşi, ca să nu pieri şi tu pentru nedreptăţile cetăţii!" Dar fiindcă el zăbovea, îngerii, din mila
Domnului către el, l-au apucat de mână pe el şi pe femeia lui şi pe cele două fete ale lui şi, scoţându-l afară, unul din Ei a zis: "Mântuieşte-ţi sufletul tău! Să nu te uiţi înapoi, nici să te opreşti în câmp, ci fugi în
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munte, ca să nu pieri cu ei! Iar Lot a zis către Dânşii: "Nu, Stăpâne! (Facerea 19.15-18)
Iisus a văzut pe Natanael venind către El şi a zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleşug.
Natanael I-a zis: De unde mă cunoşti? A răspuns Iisus şi i-a zis: Mai înainte de a te chema Filip, te-am văzut când erai sub smochin. Răspunsu-I-a Natanael: Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti regele lui Israel.
Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea
vei vedea. Şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii
lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului. (Ioan 1.47-51)
În fiecare biserică îngerii înscriu pe cei care postesc. Ia aminte, dar, ca nu cumva din pricina unei mici plăceri, ce ţi-o dau bucatele, să suferi paguba de a nu fi înscris de înger, fugind dinaintea celui care înrolează ostaşi. Este mai mică primejdia când un soldat aruncă pavăza şi fuge, decât atunci când un
creştin aruncă postul, arma cea tare şi puternică. (Sfântul Vasile cel Mare)
Întru strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat; Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină; Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui; Cel ce pui norii suirea Ta; Cel
ce umbli peste aripile vânturilor; Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc; Cel ce
ai întemeiat pământul pe întărirea lui şi nu se va clătina în veacul veacului. (Psalmi 103.2-6)
Munca este îngerul păzitor al omului. (Concepcion Arenal)
Muzica este descrisă cu exactitate ca fiind limba îngerilor. (Thomas Carlyle)
Nu vor veni către tine rele şi bătaie nu se va apropia de locaşul tău. Că îngerilor Săi va porunci pentru tine
ca să te păzească în toate căile tale. (Psalmi 90.10, 11)
Primirea de oaspeţi să n-o uitaţi căci prin aceasta unii, fără ca să ştie, au primit în gazdă, îngeri. (Evrei 13.2)
Străjui-va îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de El şi-i va izbăvi pe ei. (Psalmi 33.7)
Suferinţa este îngerul păzitor. (Părintele Constantin Galeriu)
Şi acum Dumnezeu m-a trimis, să te vindec pe tine şi pe nora ta, Sara. Eu sunt Rafael, unul din cei şapte
sfinţi îngeri, care ridică rugăciunile sfinţilor şi le înalţă înaintea slavei Celui Sfânt". Atunci s-au înspăimântat amândoi şi au căzut cu faţa la pământ, căci erau cuprinşi de frică. Dar el le-a zis: "Nu vă temeţi!
Pace veţi avea! Binecuvântaţi pe Dumnezeu în veac! (Tobit 12.14-17)
Şi deşteptându-se din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat la el pe logodnica sa. Şi fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut,
Căruia I-a pus numele Iisus. (Matei 1.24, 25)
Şi iată s-a făcut cutremur mare, că îngerul Domnului, coborând din cer şi venind, a prăvălit piatra şi şedea
deasupra ei. Şi înfăţişarea lui era ca fulgerul şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Şi de
frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau şi s-au făcut ca morţi. (Matei 28.2-4)
Şi iată un înger al Domnului a venit deodată, iar în cameră a strălucit lumină. Şi lovind pe Petru în coastă,
îngerul l-a deşteptat, zicând: Scoală-te degrabă! Şi lanţurile i-au căzut de la mâini.
(Faptele Apostolilor 12.7)
Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între femei. (Luca 1.28)
Şi îndată îngerul Domnului l-a lovit, pentru că nu a dat slavă lui Dumnezeu. Şi mâncându-l viermii, a murit.
(Faptele Apostolilor 12.23)
Şi m-am dus la înger şi i-am zis să-mi dea cartea. Şi mi-a răspuns: Ia-o şi mănânc-o şi va amărî pântecele
tău, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Atunci am luat cartea din mâna îngerului şi am mâncat-o; şi era
în gura mea dulce ca mierea, dar, după ce-am mâncat-o pântecele meu s-a amărât. Şi apoi mi-a zis: Tu
trebuie să prooroceşti, încă o dată, la popoare şi la neamuri şi la limbi şi la mulţi împăraţi.
(Apocalipsa 10.9-12)
Şi s-a dus Tobie să caute omul şi s-a întâlnit cu Rafael. Acesta era înger, dar el nu ştia. Şi i-a zis: "Poţi să
mergi cu mine la Ragheşul Mediei? Cunoşti tu locurile acelea?" Şi îngerul i-a răspuns: "Pot să merg cu
tine şi ştiu drumul; ba chiar am găzduit la Gabael, fratele nostru!" (Tobit 5.4-6)
Şi s-a făcut război în cer: Mihail şi îngerii lui au pornit război cu balaurul. Şi se războia şi balaurul şi îngerii
lui. Şi n-a izbutit el, nici nu s-a mai găsit pentru ei loc în cer. Şi a fost aruncat balaurul cel mare,
şarpele de demult, care se cheamă diavol şi satana, cel ce înşeală pe toată lumea, aruncat a
fost pe pământ şi îngerii lui au fost aruncaţi cu el. (Apocalipsa 12.7-9)
Taina celor şapte stele, pe care le-ai văzut în dreapta Mea, şi a celor şapte sfeşnice de aur este: Cele şapte
stele sunt îngerii celor şapte Biserici, iar sfeşnicele cele şapte sunt şapte Biserici. (Apocalipsa 1.20)
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Trimis-a asupra lor urgia mâniei Lui; mânie, urgie şi necaz trimis-a prin îngeri nimicitori. (Psalmi 77.54)
Îngust/ Cei de la apus se vor teme de numele Domnului şi cei de la răsărit, de slava Lui; că va veni ca un şuvoi îngust pe care Duhul Domnului îl mână. (Isaia 59.19)
Cel mai bun caracter are momente de răutate şi cele mai mari genii, îngustimi de spirit.
(Arthur Schopenhauer)
Cel mai îngust este drumul adevărului. (Proverb italian)
Fiecare om posedă un anumit orizont. Când se îngustează şi devine infinit de mic, el se transformă în punct
şi atunci zice: “Acesta este punctul meu de vedere.” (David Hilbert, în Matematicienii glumesc)
Intraţi prin poarta cea strâmtă, că largă este poarta şi lată este calea care duce la pieire şi mulţi sunt cei care
o află. Şi strâmtă este poarta şi îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt care o află.
(Matei 7.13, 14)
Paşii lui, altădată vânjoşi, se îngustează şi propriul lui sfat acum îl poticneşte. El dă cu picioarele în laţ şi se
plimbă în reţeaua de sfori. Capcana l-a prins de călcâi şi laţul s-a încolăcit pe el. (Iov 18.7-9)
Să întărească trecătorile muntelui, fiindcă prin ele drumul răzbea spre Iudeea şi era uşor să împiedice trecerea, căci o trecătoare era îngustă, cât pentru doi oameni alături. Şi fiii lui; Israel au făcut întocmai după
porunca marelui preot Ioachim şi a bătrânilor poporului lui Israel, care ţineau sfat în Ierusalim.
(Iudita 4.7, 8)
Scurtă e viaţa, lung e veacul viitor şi mic e răscumpul vieţii de aici. Iar omul, vieţuitoarea aceasta mare şi de
scurtă vreme, căreia i s-a dat vremea îngustă de acum, e neputincios. Vremea e îngustă iar omul e
slab, dar cununa care-l aşteaptă ca răsplată a luptelor este mare, deoarece are nenumărate ţepuşe
care-i primejduiesc viaţa, cea tot scurtă. (Sfântul Nichita Sichatul)
Înmulţirea pâinilor 2.2
Înmulţirea talanţilor 1.10
Întăriţi inimile copiilor voştri în frica lui Dumnezeu, pentru ca ele să nu se clatine din pricina smintelilor.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Întâlnirea cu Dumnezeu 12.9
Întâlnirea cu moartea, cea mai tulburătoare spaimă. 11.22
Întâlnirea/ Atunci a zis Domnul către Aaron: "Mergi în întâmpinarea lui Moise în pustie!" Şi s-a dus acesta şi s-a întâlnit cu el în muntele lui Dumnezeu şi s-au sărutat amândoi. Atunci a spus Moise lui Aaron toate cuvintele Domnului, pe care i le poruncise, şi toate semnele ce-i încredinţase să facă. (Ieşirea 4.27, 28)
Boala este un mod de a te întâlni cu Dumnezeu. (Sfinţii Părinţi)
Ca să-L întâlnim pe Dumnezeu, e destul să privim în jurul nostru. (Paulo Coelho)
Căci Dumnezeu a pus în inimile lor să facă voia Lui şi să se întâlnească într-un gând şi să dea fiarei împărăţia lor, până se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu. (Apocalipsa 17.17)
Când s-a întâlnit Abesalom cu oamenii lui David, era călare pe un catâr. Când catârul a fugit cu el pe
sub crăcile unui stejar mare, părul lui Abesalom s-a încurcat în crengile stejarului şi el a rămas spânzurat în văzduh, iar catârul de sub el s-a dus înainte. Atunci cineva a văzut aceasta şi a spus lui Ioab,
zicând: "Iată, am văzut pe Abesalom spânzurat de un stejar". (II Regi 18.8, 9)
Duhovnicul îi pregăteşte pe fiii săi spirituali pentru întâlnirea cu Domnul Hristos Euharistic, şi-i pregăteşte,
determinându-i la o sinceră şi eficientă pocăinţă. (Părintele Andrei Scrima)
Este extrem de greu să convingi un elev de liceu că va întâlni o mulţime de probleme mult mai dificile
decât cele din algebră şi geometrie. (E. W. Howe)
Există undeva, în domeniul înalt al geometriei, un loc luminos unde se întâlneşte cu poezia. (Poetul Ion
Barbu)
Fericirea poate fi întâlnită într-un simplu grăunte de nisip din deşert. (Paulo Coelho)
Fiecare om pe care îl întâlnesc în drumul meu îmi este superior prin ceva. De aceea încerc să învăţ câte
ceva pe lângă fiecare. (Sigmund Freud)
Harul devine lucrător, atunci când se întâlneşte cu dorinţa omului. 1.11
Imposibilul este un cuvânt întâlnit numai în dicţionarele proştilor. (Napoleon Bonaparte)
În credinţă ne întâlnim cu Dumnezeu şi trăim cu El. Răsplata imediată a acestei trăiri este o bucurie sfântă,
religioasă. E bucuria unui dor împlinit, bucuria vederii fiinţei cele dragi, bucuria negrăită a
întâlnirii cu Dumnezeu. (Părintele Ilarion Felea)
Ne întâlnim în prezent cu viitorul trecutului. (Părintele Arsenie Boca)
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Nu te întâlni cu femeia desfrânată, ca să nu cazi în laţurile ei. (Ecclesiasticul 9.3)
Omul este punctul de întâlnire al spiritului cu materia. 7.4
Omul, coroana Creaţiei, punctul de întâlnire al spiritului cu materia. 7.4
Postul este o purificare înainte de întâlnirea cu Dumnezeu. (Sfinţii Părinţi)
Rar se întâlneşte un om căruia îi place mâncarea de regim. Şi mai rar se întâlneşte omul care ştie să
spună sau să audă un adevăr neplăcut. (Proverb sanscrit)
Să învăţăm ce înseamnă să mergi la Liturghie pentru că vrei să te întâlneşti cu Hristos, nu să îi judeci pe
cei mai slabi ca tine şi să învăţăm ce înseamnă să te întorci în lume cu aceeaşi gingăşie cu care
Dumnezeu are grijă de ea. (Teologul Alexander Schmemann)
Şi a zis Cain către Domnul Dumnezeu: "Pedeapsa mea este mai mare decât aş putea-o purta. De mă izgoneşti acum din pământul acesta, mă voi ascunde de la faţa Ta şi voi fi zbuciumat şi fugar pe pământ,
şi oricine mă va întâlni, mă va ucide". (Facerea 4.13, 14)
Şi dacă vreodată întâlniţi o persoană / Care nu mai ştie cum cum să aibă un surâs / Fiţi generos, dăruiţi-l
pe al vostru, / Căci nimeni nu are atâta nevoie de un surâs/ Precum acela care nu-l poate da altora.
(Mahatma Gandhi, poezia Surâsul)
Şi s-a dus Tobie să caute omul şi s-a întâlnit cu Rafael. Acesta era înger, dar el nu ştia. Şi i-a zis: "Poţi
să mergi cu mine la Ragheşul Mediei? Cunoşti tu locurile acelea?" Şi îngerul i-a răspuns: "Pot să merg
cu tine şi ştiu drumul; ba chiar am găzduit la Gabael, fratele nostru!" (Tobit 5.4-6)
Un alt criteriu al spiritualităţii autentice este înţeleapta raportare a omului la cruce. E vorba desigur de crucea ca atitudine existenţială în faţa necazului şi a suferinţei. Viaţa spirituală include înţelegerea spirituală a crucii, care inevitabil e întâlnită în viaţă. Să ai un raport echilibrat cu crucea e într-adevăr o
artă spirituală. (Teologul catolic Marko Rupnik)
Vei învăţa pe cheltuiala ta că de-alungul vieţii vei întâlni mai multe măşti decât chipuri. (Luigi Pirandello)
Zis-a Avva Isidor: Viaţa fără cuvânt mai mult foloseşte decât cuvântul fără viaţă. Căci viaţa chiar şi în
tăcere foloseşte. Cuvântul chiar şi strigând supără. Dar dacă şi cuvântul şi
viaţa se vor întâlni, fac o icoană a toată înţelepciunea.
Întâmplarea dureroasă face pe înţelept să-şi aducă aminte de Dumnezeu, şi întristează pe măsura ei pe cel ce a uitat
de Dumnezeu. (Sfântul Marcu Ascetul)
Întâmplarea/ Ce se va întâmpla cu omul, când Dumnezeu îşi va întoarce pivirea Sa dreaptă asupra sufletului său şi nu
va găsi nimic bun întrânsul? Aduceţi-vă aminte ce-a păţit smochinul în care Domnul nu a găsit niciun
fel de rod. (Sfântul Tihon din Zadonsk)
Cele ce ţi se întâmplă să le primeşti ca bune, ştiind că nimic nu se face fără Dumnezeu.
(Din “Învăţăturile celor 12 Apostoli”)
Celui ce ascultă porunca nu i se va întâmpla nimic rău, că inima unui om înţelept va cunoaşte timpul
şi judecata. (Ecclesiastul 8.5)
Dacă ai multe fapte bune, poţi uşor să-ţi acoperi cu ele păcatele; dar dacă eşti gol de fapte bune, fiecare păcat îţi face o rană de moarte. Ca să nu se întâmple asta, să ne înarmăm cu fapte bune.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dacă ne gândim că toate sunt rânduite cu socoteală şi cu înţelepciune, mai trebuie să avem credinţa că
nimic din tot ce se întâmplă nu are loc fără un motiv întemeiat şi fără înţelepciunea legată de
Dumnezeu. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Dacă nu deznădăjduim şi asumăm tot ceea ce ni se întâmplă în credinţă, iadul deznădejdii se transformă în rai de nădejde. (Părintele Alexandru Barna, tâlcuind învăţătura Cuviosului Siluan Athonitul:
“Ţine-ţi mintea ta în iad şi nu deznădăjdui.”)
Dacă ştii să pui pe Dumnezeu în tot ce faci, Îl vei regăsi în tot ceea ce ţi se petrece. (Vladimir Ghika)
De aceea se întâmplau certuri între păzitorii vitelor lui Avram şi păzitorii vitelor lui Lot. Pe atunci locuiau în pământul acela Canaaneii şi Ferezeii. Atunci a zis Avram către Lot: "Să nu fie sfadă între
mine şi tine, între păstorii mei şi păstorii tăi, căci suntem fraţi. Iată, nu e oare tot pământul înaintea
ta? Desparte-te dar de mine! Şi de vei apuca tu la stânga, eu voi apuca la dreapta; iar de vei
apuca tu la dreapta, eu voi apuca la stânga". (Facerea 13.7-9)
Deci, logica crucii e logica iubirii. A avea un raport înţelept cu crucea înseamnă a avea capacitatea să
jertfeşti liber din ceea ce ai pentru a dărui. Şi când eşti dispus să jerfeşti, orice necaz ţi s-ar întâmpla nu provoacă disperare şi cârteală, ci te ajută să rămâi senin şi lucid, o stare necesară pentru a
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reuşi şi s-o iei totdeauna de la capăt. (Teologul catolic Marko Rupnik)
Dispreţuirea credinţei prilejuieşte căderea popoarelor; necredinţa este ceva întâmplător. Numai credinţa religioasă costituie starea normală a omenirii. (Alexis de Tocqueille, gânditor şi istoric
francez contemporan cu Napoleon Bonaparte)
Dumnezeu nu ispiteşte, dar îngăduie ispita, fie pentru mântuirea sufletelor noastre, fie spre a ne da prilej
să dovedim tăria credinţei noastre şi astfel să avem dreptul la răsplătire, căci ispitele ce se
întâmplă drepţilor sunt pentru încercare şi au şi plată. (Sfântul Simeon al Tesalonicului)
Dumnezeiasca Scriptură nu vorbeşte în zadar şi la întâmplare, ci chiar o silabă, chiar un semn are ascuns în el comoara. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Este bine să fim conştienţi că există o pronie dumnezeiască şi că nimic nu se întâmplă în lumea aceasta,
fără ca să nu ştie Dumnezeu. (Părintele Sofian de la Antim)
Eşecul nu te omoară… te motivează să faci ceva să se întâmple. (Kevin Michael Costner)
Iar păzitorii au fugit şi, ducându-se în cetate, au spus toate cele întâmplate cu demonizaţii. Şi iată toată
cetatea a ieşit în întâmpinarea lui Iisus şi, văzându-L, L-au rugat să treacă din hotarele lor.
(Matei 8.33, 34)
Iar sora copilului pândea de departe ca să vadă ce are să i se întâmple. Atunci s-a pogorât fata lui Faraon la râu să se scalde, şi roabele ei o însoriră pe malul râului. Şi văzând coşul în păpuriş, ea a trimis pe una din roabele sale să-l aducă. Şi, deschizându-l, a văzut copilul: era un băiat care plângea.
Atunci i s-a făcut milă de el fetei lui Faraon şi a zis: "Acesta este dintre copiii Evreilor".
(Ieşirea 2.4-6)
Iar sutaşul, văzând cele ce s-au făcut, a slăvit pe Dumnezeu, zicând: Cu adevărat, Omul Acesta drept a
fost. Şi toate mulţimile care veniseră la această privelişte, văzând cele întâmplate, se întorceau
bătându-şi pieptul. (Luca 23.47, 48)
Închideţi gura în faţa mea şi eu voi vorbi, orice ar fi să se întâmple. (Iov 13.13)
Mai rău decât moartea nimic nu se întâmplă, iar moartea n-o poţi ocoli. (Mihail Lermontov)
Mulţi şi-au mărit nenorocirea din cauză că nu au ştiut să o suporte. Mai mult decât întâmplarea sau
norocul, le-a fost potrivnic propriul lor caracter. (Accius)
N-am apărut întâmplător, nu trăim întâmplător, nu murim întâmplător. 11.22
Nici întâmplarea nu-i în afara providenţei dumnezeieşti. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Nici o nenorocire nu se întâmplă celui drept, pe când cei nelegiuiţi sunt covârşiţi de rele.
(Solomon 12.21)
Nimeni nu ajunge la înţelepciune din întâmplare. (Seneca)
Nu avem nevoie de minuni în viaţa noastră pentru a ne mântui. Credinţa ţine loc de minuni şi chiar face
câte odată să se întâmple minuni fără să ne dăm seama. Origen susţinea acest lucru spunând că
mereu se deschid ochii celor orbi duhovniceşte şi urechile oamenilor surzi faţă de virtute.
Nu murim întâmplător, ultimul cuvânt nu-i apartine morţii, ci lui Dumnezeu, autorul ei. 11.22
Pace în suflet nu poate avea omul care este veşnic nemulţumit de cele ce i se întâmplă în viaţă, ci numai acela care cu recunoştinţă mulţumeşte lui Dumnezeu pentru toate. (Nicolae Cabasila)
Rar se întâmplă ca oamenii răi să fie fericiţi. Se otrăvesc cu propria lor răutate. (Maurice Chevalier)
Rugăciunea la întâmplare 5.5
Sufletul, când se roagă pentru lume, ştie mai bine, fără ziare, cum suferă întreg pământul, ştie şi care
sunt nevoile oamenilor, şi îl doare pentru ei. Ziarele scriu nu despre oameni, ci despre întâmplări
şi nici aia adevărat; ele aduc tulburare minţii şi adevărul tot nu-l vei afla din ele; dar rugăciunea
curăţă mintea şi ea vede mai bine. (Cuviosul Siluan Athonitul)
Şi Petru, luându-L la o parte, a început să-L dojenească, zicându-I: Fie-Ţi milă de Tine să nu Ţi se întâmple Ţie aceasta. Iar El, întorcându-se, a zis lui Petru: Mergi înapoia Mea, satano! Sminteală
Îmi eşti; că nu cugeţi cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. (Matei 16.22, 23)
Şi s-a întâmplat că tatăl lui Publius zăcea în pat, cuprins de friguri şi de urdinare cu sânge, la care intrând Pavel şi rugându-se, şi-a pus mâinile peste el şi l-a vindecat. (Faptele Apostolilor 28.8)
Şi strângând Pavel grămadă de găteje şi punându-le în foc, o viperă a ieşit de căldură şi s-a prins de
mâna lui. Şi când locuitorii au văzut vipera atârnând de mâna lui, ziceau unii către alţii: Desigur că
ucigaş este omul acesta, pe care dreptatea nu l-a lăsat să trăiască, deşi a scăpat din mare. Deci el,
scuturând vipera în foc, n-a pătimit niciun rău. Iar ei aşteptau ca el să se umfle, sau să cadă deoda-
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tă mort. Dar aşteptând ei mult şi văzând că nu i se întâmplă nimic rău, şi-au schimbat gândul şi ziceau că el este un zeu. (Faptele Apostolilor 28.3-6)
Şi toate acestea li s-au întâmplat acelora, ca preînchipuiri ale viitorului, şi au fost scrise spre povăţuirea
noastră, la care au ajuns sfârşiturile veacurilor. (I Corinteni 10.11)
Tot ce se întâmplă în lume nu vine de la Dumnezeu, dar nici nu se întâmplă fără ştirea Lui. Căci Dumnezeu nu numai că nu împiedică puterile vrăjmaşe şi potrivnice în planurile lor, ci chiar le îngăduie
în anumite timpuri, faţă de anumite persoane. (Origen, despre Sfântul şi Dreptul Iov)
Tot ce se întâmplă în lume, deci şi în viaţa noastră, are la origine trei cauze: Dumnezeu, diavolul şi
oamenii. (Sfântul Vasile cel Mare)
Tot ce ţi se va întâmpla, primeşte cu plăcere şi în necazurile tale fii îndelung-răbdător.
(Ecclesiasticul 2.4)
Trebuie să ne folosim de fiecare întâmplare din viaţa noastră pentru a dobândi răsplata cea bună a alegerii pe care o facem. Este de neaparată trebuinţă să învăţăm cum să folosim fiecare din întâmplările care vin peste noi, pentru ca printr-o bună vieţuire raţională să ajungem la viaţa veşnică.
(Cuviosul Clement Alexandrinul)
Trebuie să reţii că tot ceea ce se întâmplă înăuntrul tău este mult mai important decât ceea ce se
întâmplă în exterior. (John C. Maxwell)
Unui om bogat i-a rodit din belsug ţarina. Şi el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n-am unde să adun
roadele mele? Şi a zis: Aceasta voi face: Voi strica jitniţele mele şi mai mari le voi zidi şi voi strânge
acolo tot grâul şi bunătăţile mele. …. Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această noapte vor cere de
la tine sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi? Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună comori
sieşi şi nu se îmbogăţeşte în Dumnezeu. (Luca 12.16-21)
Văzând însă poporul că Moise întârzie a se pogorî din munte, s-a adunat la Aaron şi i-a zis: "Scoală şi
ne fă dumnezei, care să meargă înaintea noastră, căci cu omul acesta, cu Moise, care ne-a scos din
ţara Egiptului, nu ştim ce s-a întâmplat". (Ieşirea 32.1)
Visul american nu li se întâmplă celor care aţipesc. (Richard Nixon)
Zis-a Avva Sisoe: Orice fel de ispită va veni omului, să zică: Pentru păcatele mele s-a întâmplat aceasta.
Iar dacă vreun lucru bun se va întâmpla lui, să zică: Din mila lui Dumnezeu este aceasta.
Întemeierea/ Ale Tale sunt cerurile şi al Tău este pământul; lumea şi plinirea ei Tu le-ai întemeiat. (Psalmi 88.12)
Altfel, ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori, de la întemeierea lumii; ci acum, la sfârşitul veacurilor, S-a arătat o dată, spre ştergerea păcatului, prin jertfa Sa. (Coloseni 9.26)
Atunci Dumnezeu i-a răspuns lui Iov, din sânul vijeliei, şi i-a zis: "Cine este cel ce pune pronia sub obroc, prin cuvinte fără înţelepciune? Încinge-ţi deci coapsele ca un viteaz şi Eu te voi întreba şi tu Îmi
vei da lămuriri! Unde erai tu, când am întemeiat pământul? Spune-Mi, dacă ştii să spui. Ştii tu cine
a hotărât măsurile pământului sau cine a întins deasupra lui lanţul de măsurat? (Iov 38.1-5)
Când privesc cerurile, lucrul mâinilor Tale, luna şi stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic: Ce este
omul că-ţi aminteşti de el? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el? Micşoratu-l-ai pe dânsul cu puţin
faţă de îngeri, cu mărire şi cu cinste l-ai încununat pe el. Pusu-l-ai pe dânsul peste lucrul mâinilor
Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui. (Psalmi 8.3-6)
Dacă ne gândim că toate sunt rânduite cu socoteală şi cu înţelepciune, mai trebuie să avem credinţa că
nimic din tot ce se întâmplă nu are loc fără un motiv întemeiat şi fără înţelepciunea legată de
Dumnezeu. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoşa. Se suie munţi şi se coboară văi, în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece şi nici nu se vor întoarce să
acopere pământul. (Psalmi 103.8-10)
Frate ajutat de frate este ca o cetate tare şi înaltă şi are putere ca o împărăţie întemeiată.
(Solomon 18.19)
Iată, Eu voi ploua mâine, pe vremea asta, grindină foarte multă, cum n-a mai fost în Egipt de la întemeierea lui şi până în ziua aceasta. (Ieşirea 9.18)
Mamă va zice Sionului omul şi om s-a născut în el şi Însuşi Cel Preaînalt l-a întemeiat pe el. Domnul
va povesti în cartea popoarelor şi a căpeteniilor acestora, ce s-au născut în el. (Psalmi 86.4, 5)
Nu ştiţi voi, oare, n-aţi auzit, nu vi s-a spus oare de la început, n-aţi înţeles voi ce vă învaţă întemeierea lumii? El stă în scaun deasupra cercului pământului; pe locuitori îi vede ca pe lăcuste; El
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întinde cerul ca un văl uşor şi îl desface ca un cort de locuit. (Isaia 40.21, 22)
Până şi o dezamăgire, chiar dacă aceasta este întemeiată şi definitivă, înseamnă un pas înainte.
(Max Plank)
Postul, bun păzitor al sufletului, întemeiere împreună lucrătoare a trupului. 2.9
Prin înţelepciune, Domnul a întemeiat pământul, iar prin înţelegere a întărit cerurile. (Solomon 3.19)
Progresul umanităţii nu se poate întemeia pe minciună, ci numai pe sinceritate şi adevăr.
(Mihail Sadoveanu)
Să tremure înaintea Lui tot pământul, că El a întemeiat lumea şi nu se va clătina.
(I Paralipomena 16.30)
Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul
oile de capre. Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice Împăratul
celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă
de la întemeierea lumii. (Matei 25.32-34)
Toată munca mea misionară este răspunsul la o poruncă dumnezeiască şi că aversiunea mea faţă de
pelaghiari se întemeiază pe adevărul teologic, potrivit căruia harul divin este necesar pentru
mântuirea şi desăvârşirea omului. (Sfântul Patriciu, patronul Irlandei)
Întoarcerea/ A auzit însă Iacov vorbele feciorilor lui Laban, care ziceau: "Iacov a luat toate câte avea tatăl nostru şi
din ale tatălui nostru şi-a făcut toată bogăţia aceasta". Şi căutând Iacov la faţa lui Laban, iată nu mai
era faţă de el ca mai înainte. Atunci Domnul a zis către Iacov: "Întoarce-te în ţara părinţilor tăi, în
patria ta, şi Eu voi fi cu tine!" (Facerea 31.1-3)
A petrece (a cheltui) timpul are conotaţia unei finalităţi, este fără întoarcere. (Herbert Harris)
Adu-ţi aminte că m-ai făcut din pământ şi că mă vei întoarce în ţărână. (Iov 10.9)
Ajută-ne, Doamne, să ne întoarcem spre Tine, înainte de a ne întoarce în mormânt.
(Din rugăciunile de la Rusalii)
Astăzi se înalţă şi mâine nu va mai fi, căci s-a întors în ţărâna sa şi planurile lui au pierit.
(I Macabei 2.62)
Atunci Iov s-a sculat şi-a sfâşiat veşmântul, s-a ras pe cap şi, căzând la pământ, s-a închinat, şi a rostit:
"Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în pământ! Domnul a dat, Domnul a
luat; fie numele Domnului binecuvântat!" Şi întru toate acestea, Iov nu a păcătuit şi nu a rostit nici un
cuvânt de hulă împotriva lui Dumnezeu. (Iov 1.20-22)
Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la
păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. (Psalmi 50.9, 10)
Ca un câine care se întoarce unde a vărsat, aşa este omul nebun care se întoarce la nebunia lui.
(Solomon 26.11)
Căci Dumnezeu întoarce omului după faptele lui şi se poartă cu fiecare după purtarea lui. (Iov 34.11)
Căci mai bine era pentru ei să nu fi cunoscut calea dreptăţii, decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă, dată lor. Cu ei s-a întâmplat adevărul din zicală: Câinele se întoarce
la vărsătura lui şi porcul scăldat la noroiul mocirlei lui. (II Petru 2.21, 22)
Căci va fi mare înaintea Domnului; nu va bea vin, nici altă băutură ameţitoare şi încă din pântecele mamei sale se va umple deDuhul Sfânt. Şi pe mulţi din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul
Dumnezeul lor. (Luca 1.15, 16)
Cât este de mare milostivirea Domnului şi mila spre cei care se întorc la El! (Ecclesiasticul 17.24)
Ce se va întâmpla cu omul, când Dumnezeu îşi va întoarce pivirea Sa dreaptă asupra sufletului său şi nu
va găsi nimic bun întrânsul? Aduceţi-vă aminte ce-a păţit smochinul în care Domnul nu a găsit
niciun fel de rod. (Sfântul Tihon din Zadonsk)
Cei care nu se amăgesc cu vorbe deşarte vor trebui să se întoarcă la Evanghelie şi, sprijiniţi pe experienţa vieţii, să mărturisească cinstit rolul ei unic în dezvoltarea societăţii omeneşti. (William James,
fiziolog, psiholog şi unul dintre cei mai vestiţi pedagogi de peste ocean)
Cel ce nu poartă grijă după puterea lui de toate virtuţile, săvârşeşte un păcat anevoie de iertat; dar
rugăciunea şi milostenia întorc pe cel ce nu poartă de grijă. (Sfântul Marcu Ascetul)
Celui ce te loveşte peste obraz, întoarce-i şi pe celălalt; pe cel ce-ţi ia haina, nu-l împiedica să-ţi ia şi
cămaşa; oricui îţi cere, dă-i; şi de la cel care ia lucrurile tale, nu cere înapoi. (Luca 6.29, 30)
Dar întorcându-ţi Tu faţa Ta, se vor tulbura; lua-vei duhul lor şi se vor sfârşi şi în ţărână se vor întoar-
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ce. Trimite-vei duhul Tău şi se vor zidi şi vei înnoi faţa pământului. Fie slava Domnului în veac!
Veseli-se-va Domnul de lucrurile Sale. (Psalmi 103.30-32)
Dar minţile lor s-au învârtoşat, căci până în ziua de azi, la citirea Vechiului Testament, rămâne acelaşi
văl, neridicându-se, căci el se desfiinţează prin Hristos; ci până astăzi, când se citeşte Moise, stă un
văl pe inima lor; iar când se vor întoarce către Domnul, vălul se va ridica. (II Corinteni 3.14-16)
De aceea nu puteau să creadă, că iarăşi a zis Isaia: "Au orbit ochii lor şi a împietrit inima lor, ca să nu
vadă cu ochii şi să nu înţeleagă cu inima şi ca nu cumva să se întoarcă şi Eu să-i vindec" Acestea
a zis Isaia, când a văzut slava Lui şi a grăit despre El. (Ioan 12.39-41)
De aceea vă voi judeca pe voi din casa lui Israel, pe fiecare după căile sale, zice Domnul Dumnezeu:
pocăiţi-vă şi vă întoarceţi de la toate nelegiuirile voastre, ca necredinţa să nu vă fie piedică
(Iezechiel 18.30)
De ce dar poporul acesta, Ierusalime, stăruie în rătăcire? De ce ţine tare la minciună şi nu vrea să se
întoarcă? (Ieremia 8.5)
De la cel în lipsă nu-ţi întoarce ochiul şi nu da loc omului să te blesteme. (Ecclesiasticul 4.5)
De la sublim la ridicol nu e decât un pas. (Napoleon Bonaparte, la întoarcerea din campania din Rusia)
De nu vă veţi întoarce, sabia Sa o va luci, arcul Său l-a încordat şi l-a pregătit şi în el a gătit unelte de
moarte; săgeţile Lui pentru cei ce ard le-a lucrat. (Psalmi 7.12)
Din pricina banilor, mulţi au păcătuit şi cine caută să se îmbogăţească îşi întoarce ochiul de la dreptate.
(Ecclesiasticul 27.1)
Discernământul este cale de întoarcere pentru cei rătăciţi. (Sfântul Ioan Scărarul)
Dumnezeu face sărbătoare cerească din întoarcerea păcătoşilor. (Sfântul Macarie Egipteanul)
După atât de multe zile a murit regele Egiptului care prigonise pe Moise, şi Domnul a grăit aceasta lui
Moise în pământul Madian: "Scoală şi întoarce-te în Egipt, că au murit toţi cei ce căutau sufletul
tău!" (Ieşirea 4.19)
Eu însă vă spun vouă: Nu vă împotriviţi celui rău; iar cui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe
celălalt. (Matei 5.39)
Evanghelia de astăzi (Întoarcerea Fiului risipitor, Luca 15.11-32) este în acelaşi timp, Evanghelia
iertării păcătosului pocăit şi a îndreptării credinciosului neiertător. (Patriarhul Daniel)
Fraţii mei, dacă vreunul va rătăci de la adevăr şi-l va întoarce cineva, să ştie că cel ce a întors pe păcătos de la rătăcirea căii lui îşi va mântui sufletul din moarte şi va acoperi mulţime de păcate.
(I Petru 5.19, 20)
Iar sutaşul, văzând cele ce s-au făcut, a slăvit pe Dumnezeu, zicând: Cu adevărat, Omul Acesta drept a
fost. Şi toate mulţimile care veniseră la această privelişte, văzând cele întâmplate, se întorceau
bătându-şi pieptul. (Luca 23.47, 48)
Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu. Şi a căzut cu faţa la pământ la picioarele lui Iisus, mulţumindu-I. Şi acela era samarinean. Şi răspunzând, Iisus a zis:
Au nu zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta, care este de alt neam? Şi i-a zis: Scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a
mântuit. (Luca 17.15-19)
Începutul trufiei omului este a părăsi pe Dumnezeu şi a-şi întoarce inima sa de la Cel care l-a făcut.
(Ecclesiasticul 10.11)
Înjurăturile sunt ca procesiunile cu icoane, care se întorc totdeauna la biserica de unde au pornit.
(Arthur Schopenhauer)
Întărâtarea ta împotriva Mea, trufia ta au ajuns până la urechile Mele. De aceea voi pune belciug în nările tale şi frâul Meu buzelor tale şi te voi întoarce pe calea pe care ai venit! (Isaia 37.29)
Întoarce ochii mei ca să nu vadă deşertăciunea; în calea Ta viază-mă. (Psalmi 118.37)
Întoarce-te la Domnul şi părăseşte păcatele, roagă-te înaintea feţei Lui şi împuţinează sminteala ta.
(Ecclesisticul 17.20)
Întoarce-ţi ochii de la femeia frumoasă şi nu-ţi opri privirea la frumuseţea străină. Cu frumuseţea femeii
mulţi s-au rătăcit, căci din aceasta iubirea se aprinde ca un foc. (Ecclesiasticul 9.8)
Întoarceţi-vă cu mintea şi inima voastră spre cer şi nu veţi fi prinşi de diavol. Pasărea, cu cât zboară
mai sus, cu atât este mai ferită de primejdii. (Sfântul Tihon din Zadonsk)
Legea Domnului este fără prihană, întoarce sufletele; mărturia Domnului este credincioasă, înţelepţeşte
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pruncii; judecăţile Domnului sunt drepte, veselesc inima; porunca Domnului este strălucitoare,
luminează ochii. (Psalmi 18.8, 9)
Luaţi aminte la voi înşivă. De-ţi va greşi fratele tău, dojeneşte-l şi dacă se va pocăi, iartă-l. Şi chiar dacă
îţi va greşi de şapte ori într-o zi şi de şapte ori se va întoarce către tine, zicând: Mă căiesc, iartă-l.
(Luca 17.3, 4)
Mai înainte de boală smereşte-te, şi în vremea păcatelor arată întoarcere. (Ecclesiasticul 18.21)
Mă voi întoarce la casa mea de unde am ieşit; şi venind, o află golită, măturată şi împodobită. Atunci se
duce şi ia cu sine alte şapte duhuri mai rele decât el şi, intrând, sălăşluiesc aici şi se fac cele de pe urmă
ale omului aceluia mai rele decât cele dintâi. Aşa va fi şi cu acest neam viclean. (Matei 12.43-45)
Moartea, despărţirea de Dumnezeu şi întoarcerea la Dumnezeu. 11.13
Multe necazuri şi rele ai trimis asupra mea, dar întorcându-Te mi-ai dat viaţă şi din adâncurile pământului iarăşi m-ai scos. (Psalmi 70.23)
N-am postit şi am fost alungaţi din rai. Să postim, dar, ca să ne întoarcem în rai. 6.9
Nimeni din cei ce vin la biserică să nu târască cu el grijile lumeşti, pentru ca atunci când se întoarce acasă ia cu el răsplata vrednică de ostenelile sale. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nimeni nu dispreţuieşte un hoţ pentru că a furat ca să-şi astâmpere foamea; dar când a fost prins, el dă
înapoi înşeptit, întoarce tot ceea ce are în casa lui. (Solomon 6.30, 31)
Nu daţi cele sfinte câinilor, nici nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le
calce în picioare şi, întorcându-se, să vă sfâşie pe voi. (Matei 7.6)
Nu întârzia a te întoarce la Domnul şi nu amâna din zi în zi. Că fără de veste va izbucni mânia Domnului şi în vremea răzbunării vei fi dat pieirii. Nu te încrede în avuţiile câştigate pe nedrept, că nimic
nu-ţi vor folosi în ziua judecăţii. (Psalmi 5.8-10)
Nu judeca aproapele! Nu ştii de ce a păcătuit şi nici nu cunoşti întoarcerea lui cu lacrimi. 9.1
Nu te întoarce de la cei ce plâng, şi întristează-te cu cei întristaţi. (Ecclesiasticul 7.36)
O, de v-aţi întoarce şi v-aţi pocăi, ar rămâne de pe urma voastră o binecuvântare, un prinos şi o jertfă
cu turnare pentru Domnul Dumnezeul vostru! (Ioil 2.14)
Omul nu este numai stăpân al lumii, ci este fiu al ei. El se naşte din pământ şi se întoarce în el. Acest fapt
îl încarcă pe om cu o responsabilitate maximă. Îndumnezeirea omului este legată, iată, nu numai de relaţia cu semenii săi, ca persoane, ci ea se realizează în relaţie cu lumea, ca întreg. (Teologul catolic
Thomas Friedrich)
Păcatul este un bumerang pe care ştii când îl arunci, dar nu ştii când se întoarce şi te loveşte în cap.
(Robert Frost)
Până când, Doamne, mă vei uita până în sfârşit? Până când vei întoarce fata Ta de la mine?
(Psalmi 12.1)
Pocăinţa este starea de trecere de la iluzie la realitatea care contează pentru mântuire. Păcatul este întotdeauna o iluzie. Sfinţii Părinţi spun că atunci când demonii ne ispitesc, dau o strălucire deosebită lucrurilor şi persoanelor, le amplifică o valoare pe care nu o au. “În păcat este o căutare infinită a lucrurilor
finite”, cum spunea Maurice Blondel. Deci, pocăinţa însemnează revenire la un realism, se văd lucrurile trecătoare în dimensiunea lor de lucruri limitate şi de aceea ne întoarcem spre cele ce nu sunt limitate, nu sunt trecătoare, spre valorile veşnice şi astfel ajungem la bucurie. (Patriarhul Daniel)
Pocăinţa, întoarcerea către Dumnezeu. 8.2
Pocăinţa, singura cale de întoarcere la Dumnezeu. 11.6
Primii creştini au înţeles că, pentru a deveni Templu al Duhului Sfânt, trebuie să se înalţe la Cer, acolo
unde S-a înălţat şi Hristos. Ei au mai înţeles că această înălţare este condiţia însăşi a misiunii lor în
lume, a slujirii de către ei a lumii. Pentru că acolo – în cer – ei erau cufundaţi în viaţa cea nouă a
Împărăţiei; şi atunci când, după această <<Liturghie a înălţării >>, ei se reîntorceau în lume, feţele lor reflectau lumina, << bucuria şi pacea>> acelei Împărăţii, şi erau cu adevărat martori ai ei.
(Teologul Alexander Schmemann)
Prin moarte ne-am despărţit de Dumnezeu (cu Adam), prin moarte ne întoarcem la
Dumnezeu (cu Hristos). 11.13
Rugăciunea celui necăjit nu o lepăda şi nu-ţi întoarce faţa ta de la cel sărac. (Psalmi 4.4)
Să învăţăm ce înseamnă să mergi la Liturghie pentru că vrei să te întâlneşti cu Hristos, nu să îi judeci
pe cei mai slabi ca tine şi să învăţăm ce înseamnă să te întorci în lume cu aceeaşi gingăşie cu
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care Dumnezeu are grijă de ea. (Teologul Alexander Schmemann)
Sionul va fi răscumpărat prin judecată şi locuitorii săi care se vor întoarce la credinţă, prin dreptate.
(Isaia 1.27)
Şi a zis Domnul: Simone, Simone, iată satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu; iar Eu M-am rugat pentru tine să nu piară credinţa ta. Şi tu, oarecând, întorcându-te, întăreşte pe fraţii tăi. Iar el I-a zis:
Doamne, cu Tine sunt gata să merg şi în temniţă şi la moarte. (Luca 22.31-33)
Şi când duhul necurat a ieşit din om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă şi nu găseşte. Atunci
zice: Mă voi întoarce la casa mea de unde am ieşit; şi venind, o află golită, măturată şi împodobită.
Atunci se duce şi ia cu sine alte şapte duhuri mai rele decât el şi, intrând, sălăşluiesc aici şi se fac
cele de pe urmă ale omului aceluia mai rele decât cele dintâi. Aşa va fi şi cu acest neam viclean.
(Matei 12.43-45)
Şi de va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră se va odihni peste el, iar de nu, se va întoarce la voi.
(Luca 10.6)
Şi Domnul l-a pus pe Iov iarăşi în starea lui de la început, după ce s-a rugat pentru prieteni, şi i-a întors
îndoit tot ce avusese mai înainte. (Iov 42.10)
Şi Domnul va bate Egiptul, îl va lovi şi apoi îl va vindeca. Şi ei se vor întoarce la Domnul şi El se va îndupleca şi îi va tămădui. (Isaia 19.22)
Şi iată o femeie cu scurgere de sânge de doisprezece ani, apropiindu-se de El pe la spate, s-a atins de
poala hainei Lui. Căci zicea în gândul ei: Numai să mă ating de haina Lui şi mă voi face sănătoasă;
iar Iisus, întorcându-Se şi văzând-o, i-a zis: Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit. Şi s-a tămăduit femeia din ceasul acela. (Matei 9.20-22)
Şi iată, unul dintre cei ce erau cu Iisus, întinzând mâna, a tras sabia şi, lovind pe sluga arhiereului, i-a tăiat
urechea. Atunci Iisus i-a zis: Întoarce sabia ta la locul ei, că toţi cei ce scot sabia, de sabie vor pieri.
(Matei 26.51, 52)
Şi intrând în casă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui, şi căzând la pământ, s-au închinat
Lui; şi deschizând vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, tămâie şi smirnă. Iar luând înştiinţare
în vis să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în ţara lor. (Matei 2.11, 12)
Şi întorcându-Se către ele, Iisus le-a zis: Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeţi pe Mine, ci pe voi plângeţi-vă şi pe copiii voştri. Căci iată, vin zile în care vor zice: Fericite sunt cele sterpe şi pântecele
care n-au născut şi sânii care n-au alăptat! Atunci vor începe să spună munţilor: Cădeţi peste noi;
şi dealurilor: Acoperiţi-ne. (Luca 23.28-30)
Şi întorcându-se de la mormânt, au vestit toate acestea celor unsprezece şi tuturor celorlalţi.
(Luca 24.9)
Şi mi-am întors privirea să văd înţelepciunea, nebunia şi prostia. Căci ce poate să facă un om de rând
peste ceea ce a făcut un rege? (Ecclesiasticul 2.12)
Şi Petru, luându-L la o parte, a început să-L dojenească, zicându-I: Fie-Ţi milă de Tine să nu Ţi se
întâmple Ţie aceasta. Iar El, întorcându-se, a zis lui Petru: Mergi înapoia Mea, satano! Sminteală Îmi eşti; că nu cugeţi cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. (Matei 16.22, 23)
Şi să nu zici: Mila Lui este mare, va curăţi mulţimea păcatelor mele. Că mila şi mânia de la El sunt şi
peste cei păcătoşi va odihni mânia Lui. Nu întârzia a te întoarce la Domnul şi nu amâna
din zi în zi. (Ecclesiasticul 5.6-8)
Viitorul este trecutul care se întoarce pe altă poartă. (Arnold H. Glasow)
Întregul/ Acceptarea, toleranţa şi iertarea sunt lecţiile ce ne străbat întreaga viaţă. (Jessica Lange)
Adevărul întreg se cuprinde numai în Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)
Am fost înzestraţi cu puterea de judecată a minţii ca să cunoaştem adevărul, iar adevărul întreg se cuprinde
numai în Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)
Biserica ne învaţă că uneori popoare întregi sunt călăuzite de un fals Hristos, care le aruncă în sminteală.
8.19
Cât de îmbietoare sunt cuvintele întregimii sufleteşti! Dar ce judecă judecata care vine de la voi?
(Iov 6.25)
Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Luaţi seama la voi înşivă, să nu se îngreuieze
inimile voastre de mâncare şi de băutură şi de grijile vieţii, şi ziua aceea să vine peste voi fără de veste,
ca o cursă; căci va veni peste toţi cei ce locuiesc pe faţa întregului pământ. Privegheaţi dar în toată
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vremea rugându-vă, ca să vă întăriţi să scăpaţi de toate acestea care au să vină şi să staţi înaintea
Fiului Omului. (Luca 21.33-36)
Copiii mei, acestea vi le scriu, ca să nu păcătuiţi, şi dacă va păcătui cineva, avem mijlocitor către Tatăl, pe
Iisus Hristos cel drept. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru păcatele
noastre, ci şi pentru ale lumii întregi. Şi întru aceasta ştim că L-am cunoscut, dacă păzim poruncile Lui.
(I Ioan 2.1-3)
Dacă vrem să ajungem la fericire, întregului neam omenesc îi este de neapărată trebuinţă învăţătura şi
virtutea. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Dacă vreţi să fiţi fericiţi, dacă vreţi să înfloriţi, trebuie să vă gândiţi la armonie, să vă puneţi în armonie cu
universul întreg. (Omraam Mikhael Aivanhov)
După ce au răstignit pe Iisus, ostaşii au luat hainele Lui şi le-au făcut patru părţi, fiecărui ostaş câte o parte,
şi cămaşa. Dar cămaşa era fără cusătură, de sus ţesută în întregime. Deci au zis unii către alţii: Să n-o
sfâşiem, ci să aruncăm sorţii pentru ea, a cui să fie; ca să se împlinească Scriptura care zice: "Împărţitau hainele Mele loruşi, şi pentru cămaşa Mea au aruncat sorţii". Aşadar ostaşii acestea au făcut.
(Ioan 19.23, 24)
Greşelile politicianului sunt crime, căci în urma lor suferă milioane de oameni nevinovaţi, se împiedică dezvoltarea unei ţări întregi şi se împiedică, pentru zeci de ani, viitorul ei. (Mihai Eminescu)
În mâna Lui El ţine viaţa a tot ce trăieşte şi suflarea întregii omeniri. (Iov 12.10)
Întreg consumismul, care mişcă mecanismul economic global, speculează chiar aceste slăbiciuni ale omului,
pe care părinţii bisericii le numesc patimi. 8.20
Întreg umorul îşi are rădăcina în durere. (Richard Pryor)
Îţi faci semnul crucii, să-l faci corect, nu repezit, schilodit, aşa ca să nu se ştie ce înseamnă, ci un semn al crucii adevărat, lent, mare, de la frunte la piept, de la un umăr la celălalt. Concentrează-te bine, adună-ţi toate gândurile şi întreaga ta persoană în acest semn. Simţi cum te cuprinde în întregime? De ce? Este
semnul Universului şi este semnul mântuirii. Pe cruce Domnul nostru Iisus Hristos i-a mântuit pe oameni.
El îl sfinţeşte pe om în întregime până la cea din urmă fibră a fiinţei sale. De aceea facem semnul crucii
înainte de rugăciune, ca să ne ordoneze şi să ne adune, să ne cuprindă gândurile şi inima şi voinţa în Dumnezeu. După rugăciune, ca să rămână în noi ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu, ca să ne apere de primejdii.
(Romano Guardini, 8.7)
Libertatea şi progresul constituie nu numai ţelul artei, dar şi al întregii vieţi. (Ludwig van Beethoven)
Meditaţia este înţelegerea întregii structuri a “eului”, a sinelui, prilej de a vedea dacă este cu putinţă să fii
totalmente liber de eu şi să nu cauţi vreun supra-eu. Supra-eul este eul. (Krishnamurti, filosof indian)
Modestia şi înţelepciunea sunt complementare. (Bernard Fontenelle)
Nu vârsta, ci înţelepciunea te face om întreg. (Proverb indian)
Omul nu este numai stăpân al lumii, ci este fiu al ei. El se naşte din pământ şi se întoarce în el. Acest fapt îl
încarcă pe om cu o responsabilitate maximă. Îndumnezeirea omului este legată, iată, nu numai
de relaţia cu semenii săi, ca persoane, ci ea se realizează în relaţie cu lumea, ca întreg.
(Teologul catolic Thomas Friedrich)
Pocăinţa e îndreptată mai mult spre bucurie decât spre întristare. Pocăinţa nu este un accent de remuşcări şi
autocompătimiri, ci o convertire, o recentrare a întregii noastre vieţi pe Sfânta Treime. Căinţa nu înseamnă privirea în jos la imperfecţiunile proprii, ci în sus spre iubirea lui Dumnezeu. Să priveşti nu ceea
ce n-ai reuşit să fii, ci ceea ce poţi încă deveni cu harul lui Hristos. (Mitropolitul Kallistos Ware)
Postul, împreună locuitor al trezviei şi ziditor al întregii înţelepciuni. 2.9
Puţină prietenie are mai multă valoare pentru mine decât admiraţia întregii lumi. (Otto von Bismarck)
Rar, foarte rar mărturisirile oamenilor sunt pe de-a-ntregul adevărate. (Jane Austen)
Religia şi ştiinţa naturii nu se exclud, cum cred sau se tem unii în ziua de astăzi, ci se întregesc şi se armonizează împreună. (Max Planck)
Rugăciunea este susţinătoarea întregii lumi. (Sfântul Ioan Scărarul)
Sfânta Cruce pecetluieşte întregul univers. La sfârşitul veacurilor această pecetluire se va arăta în deplinătatea ei. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Sufletul, când se roagă pentru lume, ştie mai bine, fără ziare, cum suferă întreg pământul, ştie şi care sunt
nevoile oamenilor, şi îl doare pentru ei. Ziarele scriu nu despre oameni, ci despre întâmplări şi nici aia
adevărat; ele aduc tulburare minţii şi adevărul tot nu-l vei afla din ele; dar rugăciunea curăţă mintea şi
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ea vede mai bine. (Cuviosul Siluan Athonitul)
Şi a rostit Moise în auzul întregii obşti a Israeliţilor cuvintele cântării acesteia până la sfârşit:
(Deutoronomul 31.30)
Şi aflându-l, l-a adus la Antiohia. Şi au stat acolo un an întreg, adunându-se în biserică şi învăţând mult popor. Şi în Antiohia, întâia oară, ucenicii s-au numit creştini. (Faptele Apostolilor 11.26)
Şi astfel întregul Israel se va mântui, precum este scris: "Din Sion va veni Izbăvitorul şi va îndepărta nelegiuirile de la Iacov; şi acesta este legământul Meu cu ei, când voi ridica păcatele lor". (Romani 11.26)
Un pic de poezie ajunge să înmiresmeze un întreg secol. (Jose Marti)
Viaţa fără cuvânt foloseşte mai mult decât cuvântul fără viaţă. Prima tace şi zideşte, al doilea strică şi tulbură, dar când şi cuvântul şi viaţa merg împreună, alcătuiesc imagiea întregii filosofii.
(Sfântul Isidor Pelusiotul)
Întristarea cea după Dumnezeu aduce mântuirea. (Sfântul Vasile cel Mare)
Întristarea din cauza durerilor trupului este un ajutor de a păzi poruncile lui Dumnezeu. (Patericul)
Întristarea după Dumnezeu 11.15
Întristarea pentru păcatele noastre. 1.3
Întristarea/ Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Cain: "Pentru ce te-ai întristat şi pentru ce s-a posomorât faţa
ta? Când faci bine, oare nu-ţi este faţa senină? Iar de nu faci bine, păcatul bate la uşă şi caută să te
târască, dar tu biruieşte-l!" (Facerea 4.6, 7)
Auzind Iisus i-a zis: Încă una îţi lipseşte: Vinde toate câte ai şi le împarte săracilor şi vei avea comoară în
ceruri; şi vino de urmează Mie. Iar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat.
(Luca 18.22, 23)
Bucuria trebuie să existe, chiar şi în întristări. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Ca şi cu un vecin, ca şi cu un frate al nostru aşa de bine m-am purtat; ca şi cum aş fi jelit şi m-aş fi
întristat, aşa m-am smerit. (Psalmi 34.13)
Căci întristarea cea după Dumnezeu aduce pocăinţă spre mântuire, fără părere de rău; iar întristarea
lumii aduce moarte. Că iată, însăşi aceasta, că v-aţi întristat după Dumnezeu, câtă sârguinţă v-a
adus, ba încă şi dezvinovăţire şi mâhnire şi teamă şi dorinţă şi râvnă şi ispăşire! Întru totul aţi dovedit că voi înşivă sunteţi curaţi în acest lucru. (II Corinteni 7.10, 11)
Când te afli în lărgime să nu te bucuri şi când te afli în necazuri să nu te întristezi şi să nu le socoteşti pe
acestea ca străine de calea lui Dumnezeu, căci pe calea Lui se umblă din veac şi din neam în neam,
prin cruce şi moarte. (Sfântul Isaac Sirul)
Dacă ispita plăcerii trebuie respinsă, ispita durerii trebuie acceptată. Ispita plăcerii aduce plăcere simţurilor şi întristare sufletului, iar încercarea, adică ispita durerii, aduce întristare simţirii şi bucurie
sufletului. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Dacă îmbrăţişăm virtutea, nimic nu va putea să ne întristeze. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dragostea către Dumnezeu înduplecă pe cel care se împărtăşeşte de ea, să dispreţuiască toată plăcerea
trecătoare şi toată osteneala şi întristarea. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Iubeşte-ţi sufletul tău şi-ţi mângâie inima ta şi departe de la tine goneşte întristarea, că pe mulţi i-a omorât întristarea şi nu este folos întru ea. (Ecclesiasticul 30.23, 24)
Întâmplarea dureroasă face pe înţelept să-şi aducă aminte de Dumnezeu, şi întristează pe măsura ei pe
cel ce a uitat de Dumnezeu. (Sfântul Marcu Ascetul)
Mai bun este necazul decât râsul, căci întristarea feţei este bună pentru inimă. (Ecclesiastul 7.3)
Mila este întristarea de bunăvoie pentru necazurile străine. (Sfântul Grigorie de Nazianz)
Nu batjocori pe omul al cărui suflet este întristat, căci Dumnezeu este Cel care smereşte şi Cel care
înalţă. (Ecclesiasticul 7.12)
Nu te întoarce de la cei ce plâng, şi întristează-te cu cei întristaţi. (Ecclesiasticul 7.36)
Nu trebuie să ne întristăm când păţim ceva rău, ci când facem ceva rău. (Sfântul Vasile cel Mare)
Ocara de la oameni aduce întristare inimii, dar se face pricină de curăţie celui ce o rabdă.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Pocăinţa e îndreptată mai mult spre bucurie decât spre întristare. Pocăinţa nu este un accent de remuşcări şi autocompătimiri, ci o convertire, o recentrare a întregii noastre vieţi pe Sfânta Treime. Căinţa nu
înseamnă privirea în jos la imperfecţiunile proprii, ci în sus spre iubirea lui Dumnezeu. Să priveşti nu
ceea ce n-ai reuşit să fii, ci ceea ce poţi încă deveni cu harul lui Hristos. (Mitropolitul Kallistos Ware)
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Şi a zis Iosif către fraţii săi: "Eu sunt Iosif. Mai trăieşte oare tatăl meu?" Fraţii lui însă nu i-au putut răspunde, că erau cuprinşi de frică. Apoi Iosif a zis către fraţii săi: "Apropiaţi-vă de mine!" Şi ei s-au
apropiat. Iar el a zis: "Eu sunt Iosif, fratele vostru, pe care voi l-aţi vândut în Egipt. Acum însă să
nu vă întristaţi, nici să vă pară rău că m-aţi vândut aici, că Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră
pentru păstrarea vieţii voastre. (Facerea 45.3-5)
Şi regele s-a mâhnit adânc, dar pentru jurământ şi pentru cei ce şedeau cu el la masă, n-a voit s-o întristeze. Şi îndată trimiţând regele un paznic, a poruncit a-i aduce capul. (Marcu 6.26, 27)
Trebuie să punem şi diagnoza gândurilor pătimaşe, prin care se săvârşeşte păcatul. Gândurile în care se
cuprind toate păcatele, sunt opt: al lăcomie pântecelui, al desfrânării, a iubirii de argint, al mâniei, al
întristării, al trândăviei, al slavei deşarte şi al mândriei. Ca aceste opt gânduri să ne tulbure, sau ca
să nu ne tulbure, nu atârnă de noi. Dar ca să stăruiască, sau ca să nu stăruiască, sau ca să stârnească patimile, sau ca să nu le stârnească, atârnă de noi. (Sfântul Ioan Damaschin)
Tristeţea de fericita întristare. 11.15
Zis-a lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai lipseşte? Iisus i-a zis: Dacă voieşti să fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor şi vei avea comoară în cer;
după aceea, vino şi urmează-Mi. Ci, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat,
căci avea multe avuţii. (Matei 19.20-22)
Întunericul absenţei lui Dumnezeu. 2.7
Întunericul/ A merge cu un prieten prin întuneric, este mult mai bine decât a merge singur prin lumină, pentru că un
prieten ştie să te asculte, poate să te ierte şi să te înţeleagă mai bine decât un necunoscut, atunci
când îi greşeşti. (Scriitoarea americană Helen Keller, născută oarbă şi surdă)
Această virtute (discernământul) este numită în Evanghelie “ochiul şi luminătorul trupului” şi la ea se referă
Mântuitorul când spune: Luminătorul trupului este ochiul. De va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi
luminat, iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. (Sfântul Ioan Casian)
Atunci a zis Domnul către Moise: "Întinde mâna ta spre cer şi se va face întuneric în pământul Egiptului,
încât să-l pipăi cu mâna". Şi şi-a întins Moise mâna sa spre cer şi s-a făcut întuneric beznă trei zile
în tot pământul Egiptului, de nu se vedea om cu om, şi nimeni nu s-a urnit de la locul său trei zile.
Iar la fiii lui Israel a fost lumină peste tot în locuinţele lor. (Ieşirea 10.21-23)
Atunci m-am încredinţat că înţelepciunea are întâietate asupra nebuniei tot atât cât are lumina asupra întunericului. Înţeleptul are ochii în cap, iar nebunul merge întru întuneric. Dar am cunoscut şi eu
că aceeaşi soartă vor avea toţi. (Ecclesiastul 2.13, 14)
Atunci v-aţi apropiat şi aţi stat sub munte, muntele ardea cu foc până la cer şi era negură, nor şi întuneric. Iar Domnul v-a grăit de pe munte din mijlocul focului; şi glasul cuvintelor Lui l-aţi auzit, iar faţa
Lui n-aţi văzut-o, ci numai glasul I l-aţi auzit. (Deutoronomul 4.11, 12)
Ca să se împlinească ce s-a zis prin Isaia proorocul care zice: "Pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; poporul care stătea în întuneric a văzut
lumină mare şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină le-a răsărit". (Matei 4.14-16)
Calea drepţilor e ca zarea dimineţii ce se măreşte mereu până se face ziua mare; iar calea celor fără de
lege e ca întunericul şi ei nici nu bănuiesc de ce se pot împiedica. (Solomon 4.18, 19)
Că mie acum păcatele mi s-au făcut zid întunecat între mine şi Dumnezeu. (Avva Ammoi)
Că Tu vei aprinde făclia mea, Doamne; Dumnezeul meu, vei lumina întunericul meu. (Psalmi 17.31)
Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în
văzduh. (Filipeni 6.12)
Când orgoliul străluceste prea tare, orice înţelepciune se întunecă. (Paulo Coelho)
Când soarele s-a întunecat; iar catapeteasma templului s-a sfâşiat pe la mijloc. Şi Iisus, strigând cu glas
tare, a zis: Părinte, în mâinile Tale încredinţez duhul Meu. Şi acestea zicând, Şi-a dat duhul. Iar sutaşul, văzând cele ce s-au făcut, a slăvit pe Dumnezeu, zicând: Cu adevărat, Omul Acesta drept a fost.
(Luca 23.45-47)
Cel ce blesteamă pe tatăl său şi pe mama sa stinge sfeşnicul în mijlocul întunericului. (Solomon 20.20)
Chiar dacă ar trăi mulţi ani, omul să se bucure de toate şi să-şi aducă aminte de zilele cele din întuneric,
căci multe vor fi. Tot ce se întâmplă este deşertăciune. (Ecclesiastul 11.8)
Ci în acele zile, după necazul acela, soarele se va întuneca şi luna nu-şi va mai da lumina ei. Şi stelele vor
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cădea din cer şi puterile care sunt în ceruri se vor clătina. Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind
pe nori, cu putere multă şi cu slavă. (Marcu 13.24-26)
Cine iubeşte pe fratele său rămâne în lumină şi sminteală nu este în el. Iar cel ce urăşte pe fratele său este
în întuneric şi umblă în întuneric şi nu ştie încotro se duce, pentru că întunericul a orbit
ochii lui. (I Ioan 2.10, 11)
Ciuda întunecă gândirea. (Proberb aromân)
Crede-mă, fiule, dacă oamenii ar putea să vadă de aici moştenirea, slava şi odihna, pe care Dumnezeu
le-a pregătit pentru cei care-L iubesc, oricât de mult ar fi să rămână în această lume, şi chiar
dacă ar fi să trăiască într-o colibă întunecată, cu viermi până la genunchi, tot nu s-ar lăsa
abătuţi de tristeţe. 1.1
Dacă înlăturăm întunericul din noi, vom vedea că Dumnezeu există. (Yoga Swami, unul dintre
cei mai mari yoghini şi înţelepţi ai vremurilor noastre)
Dar întunericul nu este întuneric la Tine şi noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, aşa este şi lumina ei. Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele maicii mele. Te
voi lăuda, că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrurile Tale şi sufletul meu le
cunoaşte foarte. (Psalmi 138.12-14)
Dreapta-socoteală este făclie în întuneric şi luminarea celor cu vederea slabă. (Sfântul Ioan Scărarul)
Educaţia este mişcarea din întuneric spre lumină. (Allan Bloom)
Efectul pe care-l poate avea păcatul asupra minţii şi asupra sentimentelor umane este devastator. Aşa
este păcatul, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur; înainte de a fi săvârşit, ne întunecă judecata
şi ne înşeală mintea, dar după ce a fost săvârşit ne apare lămurit înaintea ochilor grozăvia lui.
Plăcerea aceea scurtă şi ruşinoasă ne chinuie mereu şi ne umple de ruşine.
(Din emisiunea “Cuvântul care zideşte”)
El a tras un cerc pe suprafaţa apelor, până la hotarul dintre lumină şi întuneric. (Iov 26.10)
Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vietii.
(Ioan 8.12)
Fericiţi cei ce cred, ei merg în lumină, eu merg în întuneric. (Vasile Conta)
Hristos, Arhiereul jerfelor noastre, ocrotitorul şi ajutorul slăbiciunii noastre, prin El vedem ca-ntr-o
oglindă, nepătata şi preaînalta Lui Faţă, prin El s-au deschis ochii inimii noastre, prin El
nepriceputa şi întunecata noastră minte înfloreşte la lumina Lui, prin El Stăpânul a voit
să gustăm cunoştinţa cea nemuritoare. (Sfântul Clement Romanul)
Ia seama ca lumina din tine să nu fie întuneric. 2.7, Luca 11.35
Iar de la ceasul al şaselea, s-a făcut întuneric peste tot pământul, până la ceasul al nouălea. Iar în ceasul
al nouălea a strigat Iisus cu glas mare, zicând: Eli, Eli, lama sabahtani? adică: Dumnezeul Meu,
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit? (Matei 27.45, 46)
Iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel mai din afară; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea
dinţilor. (Matei 8.12)
Iar Saul - care se numeşte şi Pavel - plin fiind de Duh Sfânt, a privit ţintă la el, şi a zis: O, tu cel plin de
toată viclenia şi de toată înşelăciunea, fiule al diavolului, vrăjmaşule a toată dreptatea, nu vei înceta
de a strâmba căile Domnului cele drepte? Şi acum, iată mâna Domnului este asupra ta şi vei fi orb,
nevăzând soarele până la o vreme. Şi îndată a căzut peste el pâclă şi întuneric şi, dibuind împrejur,
căuta cine să-l ducă de mână. (Faptele Apostolilor 13.9-11)
În faţa iubirii, groaza şi întunericul nu au nicio putere. (Henrik Ibsen)
La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul. Şi pământul era netocmit şi gol. Întuneric era deasupra
adâncului şi Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor. Şi a zis Dumnezeu: "Să fie lumină!"
Şi a fost lumină. (Facerea 1.1-3)
Luminătorul trupului este ochiul; de va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar de va fi ochiul
tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care e în tine este întuneric, dar
întunericul cu cât mai mult! (Matei 6.22, 23)
Mă aşteptam la fericire şi iată că a venit nenorocirea; aşteptam lumina şi a venit întunericul.(Iov 30.26)
Neştiinţa dă naştere întunericului, iar din pricina întunericului cădem în păcate pentru că ne este slăbită vederea faţă de adevăr. Cunoştinţa este deci luminare; ea alungă neştiinţa şi ne dă puterea de a
vedea bine. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
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Nu ajungi la lumină decât trecând prin întuneric. 6.15
Omul a pus hotare întunericului şi cercetează până în cele mai depărtate adâncuri, sfredelind piatra
ascunsă în umbră şi în beznă. (Iov 28.3)
Omul este deopotrivă măreţie şi umilinţă, cer şi pământ, vremelnicie şi nemurire, moştenitor al pământului dacă priveşte pe cele de sus, dar şi moştenitor al întunericului dacă priveşte doar spre cele
de jos. (Sfântul Grigorie de Nazianz)
Oricâte lucruri materiale am avea în jurul nostru, ele sunt trecătoare, nu le luăm cu noi în viaţa veşnică; ci
în viaţa veşnică luăm doar lumina credinţei şi a faptelor bune, a rugăciunii, a pocăinţei, a ceea ce am
trăit ca legătură cu Dumnezeu, care S-a imprimat în sufletul omului. Orice cuvânt bun, orice gând
bun, orice faptă bună lasă în sufletul nostru o lumină; după cum gândul rău, cuvântul rău şi faptea rea
lasă în suflet pată sau pete de întuneric. Când trecem dincolo, când se desparte sufletul de trup şi se
prezintă în faţa lui Dumnezeu, el este luminos dacă s-a întâlnit des cu Dumnezeu în rugăciune şi în fapte bune, sufletul, sau întunecat. De aceea Mântuitorul spune: “Dacă ochiul tău va fi curat, tot trupul
tău va fi luminat. Iar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat.” Sfinţii Părinţi ai Bisericii
au interpretat acest <<ochi sufletesc>, de care vorbeşte Evanghelia (Matei 6.22-33), ca fiind conştiinţa omului, care-l ajută să distingă, să deosebească între bine şi rău, între întuneric şi lumină, între
păcat şi sfinţenie. Dacă această conştiinţă este luminată de credinţă, atunci omul se luminează,
sufletul lui se îmbracă în lumină. (Patriarhul Daniel)
"Pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; poporul
care stătea în întuneric a văzut lumină mare şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină
le-a răsărit". De atunci a început Iisus să propovăduiască şi să spună: Pocăiţi-vă, căci s-a
apropiat împărăţia cerurilor. (Matei 4.15-17)
Poporul care locuia întru întuneric va vedea lumină mare şi voi cei ce locuiaţi în latura umbrei morţii
lumină va străluci peste voi. (Isaia 9.1)
Prin Iisus Hristos tot pământul a fost eliberat din întunericul amăgirii. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Răul este lipsa binelui, aşa cum întunericul este lipsa luminii. (Sfântul Ioan Damaschin)
Sufletul mort este scos din împărăţia cerurilor şi îngropat în întunericul iadului. 6.1
Şi a zis Dumnezeu: "Să fie luminători pe tăria cerului, ca să lumineze pe pământ, să despartă ziua de
noapte şi să fie semne ca să deosebească anotimpurile, zilele şi anii, şi să slujească drept
luminători pe tăria cerului, ca să lumineze pământul. Şi a fost aşa. (Facerea 1.14)
Şi am zis: "Poate întunericul mă va acoperi şi se va face noapte lumina dimprejurul meu". Dar întunericul nu este întuneric la Tine şi noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, aşa este şi
lumina ei. (Psalmi 138.11, 12)
Şi i-a zis: Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a tăcut. Atunci împăratul a zis slugilor:
Legaţi-l de picioare şi de mâini şi aruncaţi-l în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea
şi scrâşnirea dinţilor. Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi. (Matei 22.12-14)
Şi nu fiţi părtaşi la faptele cele fără roadă ale întunericului, ci mai degrabă, osândiţi-le pe faţă. Căci cele ce se fac întru ascuns de ei, ruşine este a le şi grăi. Iar tot ce este pe faţă, se descoperă prin lumină, căci tot ceea ce este descoperit, lumină este. Pentru aceea zice: "Deşteaptă-te cel ce dormi şi te
scoală din morţi şi te va lumina Hristos". (Efeseni 5.11-14)
Şi şi-a pus întunericul acoperământ, împrejurul Lui cortul Lui, apă întunecoasă în norii văzduhului.
(Psalmi 17.13)
Teamă şi cutremur au venit asupra mea şi m-a acoperit întunericul. Şi am zis: Cine-mi va da mie aripi
ca de porumbel, ca să zbor şi să mă odihnesc? Iată m-aş îndepărta fugind şi m-aş sălăşlui în pustiu.
(Psalmi 54.5-7)
Trimis-a întuneric şi i-a întunecat, căci au amărât cuvintele Lui; prefăcut-a apele lor în sânge şi a omorât peştii lor; scos-a pământul lor broaşte în cămările împăraţilor lor. (Psalmi 104.27-29)
Tu eşti lumina mea, Doamne! Doamne, luminează întunericul meu! (II Regi 22.29)
Umbrele seamănă, ce-i drept, cu întunericul, dar sunt fiicele luminii. (Lucian Blaga)
Un om bun poate face dintr-o zi întunecată o zi luminată. (Sfinţii Părinţi)
Vai de cei ce zic răului bine şi binelui rău; care numesc lumina întuneric şi întunericul lumină; care socotesc amarul dulce şi dulcele amar! (Isaia 5.20)
Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric
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ca morţii cei din veacuri. (Psalmi 142.3)
Înţelepciunea 2.14
Înţelepciunea duhovnicească 4.4
Înverşunarea/ Cea mai înverşunată luptă este cu tine însuţi; te afli în ambele tabere. (Voltaire)
Comunismul a lucrat cu înverşunarea drăcească şi violentă să izgonească pe Hristos din viaţa noastră
şi să crească atei liberi-cugetători şi indiferenţi. Şi au rămas încă urme, răni încă nevindecate de
credinţa noastră. (Părintele Constantin Voicescu)
Iată că pe munţi sunt picioarele celui ce binevesteşte, ale celui ce vesteşte pacea! Prăznuieşte, Iuda,
sărbătorile tale, împlineşte făgăduinţele tale, că nu va mai trece pe la tine duşmanul cel înverşunat!
El este cu totul pierdut! (Naum 2.1)
Şi a grăit către mine îngerul care vorbea cu mine: "Vesteşte aceasta: "Aşa zice Domnul Savaot: Sunt
plin de zel faţă de Ierusalim şi faţă de Sion; dar este puternică mânia Mea împotriva neamurilor trufaşe! Căci Eu Mă întărâtasem doar puţin, dar ele s-au înverşunat în rele". (Zaharia 1.14 15)
Şi pe când se băteau cu înverşunare, s-au arătat vrăjmaşilor din cer cinci bărbaţi străluciţi, călări pe
cai cu frâie de aur, care purtau în luptă pe Iudei. Doi dintre ei luând pe Iuda Macabeul în mijloc şi
acoperindu-l cu armele lor, îl păzeau nevătămat; iar asupra vrăjmaşilor aruncau săgeţi şi trăsnete.
Deci învălmăşindu-se, pentru că nu vedeau, şi tulburându-se, cădeau în sabie. Şi s-au omorât
douăzeci de mii cinci sute de pedestraşi şi şase sute de călăreţi. (Macabei 10.29-31)
Învierea 10.4
Învierea dezleagă sufletul desăvârşit de moarte şi de necredinţă. 7.6
Învierea lui Hristos aduce în inima omului nădejdea mântuirii. 11.21
Învierea morţilor din morminte este darul exclusiv al lui Dumnezeu, însă învierea sufletului din moartea păcatului
cere
şi osteneală din partea omului. (Sfântul Isaac Sirul)
Învierea se pregăteşte, nu doar se aşteaptă. (Părintele Constantin Galeriu)
Învierea sufletului 11.14
Învierea trupului la a doua venire a lui Hristos. 11.14
Învierea/ Adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul şi acum este, când morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi
cei ce vor auzi vor învia. (Ioan 5.25)
Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţă veşnică şi
la judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viaţă. Adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul şi
acum este, când morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei ce vor auzi vor învia. (Ioan 5.24, 25)
Apoi a strigat Ilie către Domnul şi a zis: "Doamne Dumnezeul meu, oare şi văduvei la care locuiesc îi faci
rău, omorând pe fiul ei?" Şi suflând de trei ori peste copil, a strigat către Domnul şi a zis: "Doamne Dumnezeul meu, să se întoarcă sufletul acestui copil în el!" Şi a ascultat Domnul glasul lui Ilie; şi s-a întors sufletul copilului acestuia în el şi a înviat. Şi a luat Ilie copilul şi s-a coborât cu el din foişor în casă şi l-a
dat mamei sale şi a zis Ilie: "Iată copilul tău este viu!" Atunci a zis femeia către Ilie: "Acum cunosc şi eu
că tu eşti omul lui Dumnezeu şi cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu este în gura ta!" (III Regi 17.20-24)
Ascultarea faţă de Dumnezeu este mormântul voinţei şi înviere a smereniei. (Sfântul Ioan Scărarul)
Ba, ceea ce ar fi şi mai grav, însăşi crearea omului şi înzestrarea lui cu toate darurile s-ar dovedi fără de nici
un rost. Însă, fiindcă nici toate aceste lucrări ale lui Dumnezeu şi nici toate aceste daruri care provin de la
El nu pot fi socotite zadarnice şi fără rost, atunci în chip necesar trebuie legată de dăinuirea veşnică a sufletului şi prelungirea vieţii trupeşti, precum şi corolarul ei firesc, învierea. (Atenagora Atenianul, filosof
creştin din secolul al doilea)
Biserica este laboratorul învierii. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Bolnavul avea nevoie de vindecare, robul avea nevoie de eliberare, iar cel muritor avea nevoie de
înviere şi de viaţă veşnică. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Care S-a dat pentru păcatele noastre şi a înviat pentru îndreptarea noastră. (Romani 4.25)
Că de n-ar fi avut nădejde că vor învia cei care mai înainte au căzut, deşert şi de râs lucru ar fi a se ruga
pentru cei morţi. Şi a văzut că celor care cu bună cucernicie au adormit, foarte bun dar le este pus.
Drept aceea, sfânt şi cucernic gând a fost, că a adus jertfă de curăţie pentru cei morţi, ca să se slobozească de păcat. (II Macabei 12.44-46)
Că pe aceasta Dumnezeu a împlinit-o cu noi, copiii lor, înviindu-L pe Iisus, precum este scris şi în Psal-
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mul al doilea: "Fiul Meu eşti Tu; Eu astăzi Te-am născut". (Faptele Apostolilor 13.33)
Cât te-ai mărit, Ilie, întru minunile tale! Şi cine este asemenea ţie, ca să se laude? Cel care ai înviat pe
mort din morţi şi din locaşul morţilor cu cuvântul Celui Preaînalt. (Ecclesiasticul 48.4, 5)
Credinţa este deci o vedere dincolo de vederea fizică, este o vedere a unei realităţi nevăzute, dar promise, făgăduite. Prin credinţă, proorocii au văzut mai dinainte şi au binevestit taina întrupării Fiului lui
Dumnezeu. Prin credinţă, ei au prevăzut şi prezis coborârea din slava cerească a Fiului lui Dumnezeu, care devine Fiul Omului prin întruparea Lui smerită din fecioară, răstignirea, moartea, învierea
şi înălţarea Lui la ceruri. Aici poate fi citat proorocul Isaia care a prevestit cu aproape 800 de ani
înainte că “Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel.”
(Patriarhul Daniel, Isaia 7.14)
Credinţa în înviere 11.22
Cunoaşterea are două momente mari: momentul morţii şi momentul învierii. 7.6
Dacă omul n-ar putea supravieţui după moartea trupească, evident totul ar fi zadarnic. În zadar i s-ar fi
însoţit sufletul în nevoi şi pasiuni trupeşti cu tot avântul lor. În zadar ar fi împiedicat trupul de mustrarea şi desfrâul sufletului spre atingerea ţelului final al înclinărilor şi dorinţelor, zadarnică activitatea raţiunii, zadarnică funcţionarea minţii, zadarnică înţelepciunea, dreptatea, practicarea oricărei
virtuţi, promulgarea şi controlarea oricărei legi; cu un cuvânt, zadarnică ar fi tot ce poate fi măreţ şi
frumos în viaţa oamenilor şi pentru oameni. Ba, ceea ce ar fi şi mai grav, însăşi crearea omului şi înzestrarea lui cu toate darurile s-ar dovedi fără de niciun rost. Însă, fiindcă nici toate aceste lucrări
ale lui Dumnezeu şi nici toate aceste daruri care provin de la El nu pot fi socotite zadarnice şi fără
rost, atunci în chip necesar trebuie legată de dăinuirea veşnică a sufletului şi prelungirea vieţii trupeşti, precum şi corolarul ei firesc, învierea. (Atenagora Atenianul, filosof creştin
din secolul al doilea)
Dar iată, odată, când îngropau un mort, s-a întâmplat ca cei ce-l îngropau să vadă una din aceste cete şi,
speriindu-se, au aruncat mortul în mormântul lui Elisei. Căzând acela, s-a atins de oasele lui Elisei
şi a înviat şi s-a sculat pe picioarele sale. (IV Regi 13.21)
Fost-a mâna Domnului peste mine şi m-a dus Domnul cu Duhul şi m-a aşezat în mijlocul unui câmp plin de
oase omeneşti, şi m-a purtat împrejurul lor; dar iată oasele acestea erau foarte multe pe faţa pământului
şi uscate de tot. Şi mi-a zis Domnul: "Fiul omului, vor învia, oasele acestea?" Iar eu am zis: "Dumnezeule, numai Tu ştii aceasta". Domnul însă mi-a zis: "Prooroceşte asupra oaselor acestora şi le spune: Oase
uscate, ascultaţi cuvântul Domnului! Aşa grăieşte Domnul Dumnezeu oaselor acestora: Iată Eu voi face
să intre în voi duh şi veţi învia. Voi pune pe voi vine şi carne va creşte pe voi; vă voi acoperi cu piele,
voi face să intre în voi duh şi veţi învia şi veţi şti că Eu sunt Domnul". Proorocit-am deci cum mi se poruncise. şi când am proorocit, iată s-a făcut un vuiet şi o mişcare şi oasele au început să se apropie, fiecare os la încheietura sa. Şi am privit şi eu şi iată erau pe ele vine şi crescuse carne şi pielea le acoperea
pe deasupra, iar duh nu era în ele. Atunci mi-a zis Domnul: "Fiul omului, prooroceşte duhului, prooroceşte şi spune duhului: Aşa grăieşte Domnul Dumnezeu: Duhule, vino din cele patru vânturi şi suflă peste
morţii aceştia şi vor învia!" Deci am proorocit eu, cum mi se poruncise, şi a intrat în ei duhul şi au înviat
şi mulţime multă foarte de oameni s-au ridicat pe picioarele lor. Şi mi-a zis iarăşi Domnul: "Fiul omului,
oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată ei zic: "S-au uscat oasele noastre şi nădejdea noastră a pierit; suntem smulşi din rădăcină". De aceea prooroceşte şi le spune: Aşa grăieşte Domnul Dumnezeu: Iată,
Eu voi deschide mormintele voastre şi vă voi scoate pe voi, poporul Meu, din mormintele voastre şi vă
voi duce în ţara lui Israel. Astfel veţi şti că Eu sunt Domnul, când voi deschide mormintele voastre şi vă
voi scoate pe voi, poporul Meu, din mormintele voastre. Şi voi pune în voi Duhul Meu şi veţi învia şi
vă voi aşeza în ţara voastră şi veţi şti că Eu, Domnul, am zis aceasta şi am făcut", zice Domnul.
(Iezechiel 37.1-14)
Fugi de moarte, dai de înviere. (Poetul Ioan Alexandru)
Iar când S-a apropiat de poarta cetăţii, iată scoteau un mort, singurul copil al mamei sale, şi ea era văduvă,
şi mulţime mare din cetate era cu ea. Şi, văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: Nu plânge! Şi
apropiindu-Se, S-a atins de sicriu, iar cei ce-l duceau s-au oprit. Şi a zis: Tinere, ţie îţi zic, scoală-te.
Şi s-a ridicat mortul şi a început să vorbească, şi l-a dat mamei lui. Şi frică i-a cuprins pe toţi şi slăveau
pe Dumnezeu, zicând: Prooroc mare s-a ridicat între noi şi Dumnezeu a cercetat pe poporul Său.
(Luca 7.12-16)
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Iar dacă se propovăduieşte că Hristos a înviat din morţi, cum zic unii dintre voi că nu este înviere a morţilor? Dacă nu este înviere a morţilor, nici Hristos n-a înviat. Şi dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este
atunci propovăduirea noastră, zadarnică este şi credinţa voastră. (I Corinteni 15.12-14)
Iar Iisus, strigând iarăşi cu glas mare, Şi-a dat duhul. Şi iată, catapeteasma templului s-a sfâşiat în două de
sus până jos, şi pământul s-a cutremurat şi pietrele s-au despicat; mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor adormiţi s-au sculat. Şi ieşind din morminte, după învierea Lui, au intrat în cetatea
sfântă şi s-au arătat multora. Iar sutaşul şi cei ce împreună cu el păzeau pe Iisus, văzând cutremurul şi
cele întâmplate, s-au înfricoşat foarte, zicând: Cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu era Acesta!
(Matei 27.50-54)
Iată, taină vă spun vouă: Nu toţi vom muri, dar toţi ne vom schimba, deodată, într-o clipeală de ochi la trâmbiţa cea de apoi. Căci trâmbiţa va suna şi morţii vor învia nestricăcioşi, iar noi ne vom schimba. Căci trebuie ca acest trup stricăcios să se îmbrace în nestricăciune şi acest (trup) muritor să se îmbrace în nemurire. Iar când acest (trup) stricăcios se va îmbrăca în nestricăciune şi acest (trup) muritor se va îmbrăca în
nemurire, atunci va fi cuvântul care este scris: "Moartea a fost înghiţită de biruinţă.(I Corinteni 15.51-54)
Iisus a zis: Ridicaţi piatra. Marta, sora celui răposat, I-a zis: Doamne, deja miroase, că este a patra zi. Iisus
i-a zis: Nu ţi-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au ridicat deci piatra, iar Iisus
Şi-a ridicat ochii în sus şi a zis: Părinte, Îţi mulţumesc că M-ai ascultat. Eu ştiam că întotdeauna Mă asculţi, dar pentru mulţimea care stă împrejur am zis, ca să creadă că Tu M-ai trimis. Şi zicând acestea,
a strigat cu glas mare: Lazăre, vino afară! Şi a ieşit mortul, fiind legat la picioare şi la mâini cu fâşii
de pânză şi faţa lui era înfăşurată cu mahramă. Iisus le-a zis: Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă.
(Ioan 11.39-44)
În ziua aceea, s-au apropiat de El saducheii, cei ce zic că nu este înviere, şi L-au întrebat, zicând: Învăţătorule, Moise a zis: Dacă cineva moare neavând copii, fratele lui să ia de soţie pe cea văduvă şi să ridice
urmaşi fratelui său. Deci erau, la noi, şapte fraţi; şi cel dintâi s-a însurat şi a murit şi, neavând urmaş, a
lăsat pe femeia sa fratelui său. Asemenea şi al doilea şi al treilea, până la al şaptelea. În urma tuturor a
murit şi femeia. La înviere, deci, a cărui dintre cei şapte va fi femeia? Căci toţi au avut-o de soţie. Răspunzând, Iisus le-a zis: Vă rătăciţi neştiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Căci la înviere, nici nu
se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Iar despre învierea morţilor, au n-aţi
citit ce vi s-a spus vouă de Dumnezeu, zicând: "Eu sunt Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi
Dumnezeul lui Iacov"? Nu este Dumnezeul morţilor, ci al viilor. Iar mulţimile, ascultându-L, erau uimite
de învăţătura Lui. (Matei 22.23-33)
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor. Şi viaţa veacului ce va să vie. Amin! (Crezul, partea finală 12.11)
Învierea morţilor din morminte este darul exclusiv al lui Dumnezeu, însă învierea sufletului din moartea
păcatului cere şi osteneală din partea omului. (Sfântul Isaac Sirul)
La urmă, pe când cei unsprezece şedeau la masă, li S-a arătat şi i-a mustrat pentru necredinţa şi împietrirea inimii lor, căci n-au crezut pe cei ce-L văzuseră înviat. (Marcu 16.14)
Moartea şi învierea 7.6, 11.22
Moartea şi învierea lui Hristos 10.20, 11.14
Nădejdea învierii o cunoaştem prin taina morţii. 11.13
Nu ajungi la înviere decât trecând prin moarte. 6.15
Nu vă miraţi de aceasta; căci vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi, cei ce au
făcut cele bune spre învierea vieţii şi cei ce au făcut cele rele spre învierea osândirii. (Ioan 5.28, 29)
Omul, ţinta morţii şi învierii lui Hristos. 11.14
Orice creştin trebuie să găsească un loc în inima sa, atât pentru tristeţea răstignirii, dar şi pentru speranţa şi
bucuria învierii. (Părintele Dumitru Păduraru)
Pentru cine vrea să creadă am o mie de motive. Pentru cine nu vrea să creadă, n-am niciunul.
(Fericitul Augustin)
Prin înviere, trupul dobândeşte această cunoaştere a nemuririi. 7.6
Prin iubirea de Dumnezeu putem pătrunde în veşnicie, în bucuria veşnică, în învierea veşnică. 11.19
Ruşinea este cea mai aspră dintre pedepse; ea va rămâne în picioare şi la dreapta judecată, pentru că unii
vor învia pentru o viaţă veşnică, alţii pentru o ruşine şi batjocură veşnice. (Sfântul Vasile cel Mare)
Se tem de moarte numai cei care nu cred în înviere. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
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Şi a zis către Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Dar şi acum ştiu că oricâte vei cere
de la Dumnezeu, Dumnezeu îţi va da. Iisus i-a zis: Fratele tău va învia. Marta i-a zis: Ştiu că va învia la
înviere, în ziua cea de apoi. Şi Iisus i-a zis: Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă
va muri, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac. Crezi tu aceasta? (Ioan 11.21-26)
Şi aduceţi viţelul cel îngrăşat şi-l înjunghiaţi şi, mâncând, să ne veselim; căci acest fiu al meu mort era şi a
înviat, pierdut era şi s-a aflat. Şi au început să se veselească. (Luca 15.23, 24)
Şi i-a zis Avraam: Dacă nu ascultă de Moise şi de prooroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva dintre
morţi. (Luca 16.31)
Şi Iisus i-a zis: Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac. Crezi tu aceasta? Zis-a Lui: Da, Doamne. Eu am crezut
că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Care a venit în lume. (Ioan 11.25-27)
Şi intrând, le-a zis: De ce vă tulburaţi şi plângeţi? Copila n-a murit, ci doarme. Şi-L luau în râs. Iar El, scoţându-i pe toţi afară, a luat cu Sine pe tatăl copilei, pe mama ei şi pe cei ce îl însoţeau şi a intrat unde
era copila. Şi apucând pe copilă de mână, i-a grăit: Talita kumi, care se tâlcuieşte: Fiică, ţie zic,
scoală-te! Şi îndată s-a sculat copila şi umbla, căci era de doisprezece ani. Şi s-au mirat îndată cu
uimire mare. (Marcu 5.39-42)
Şi Petru, sculându-se, a venit cu ei. Când a sosit, l-au dus în camera de sus şi l-au înconjurat toate văduvele, plângând şi arătând cămăşile şi hainele câte le făcea Căprioara, pe când era cu ele. Şi Petru, scoţând
afară pe toţi, a îngenunchiat şi s-a rugat şi, întorcându-se către trup, a zis: Tavita scoală-te! Iar ea şi-a
deschis ochii şi, văzând pe Petru, a şezut. Şi dându-i mâna, Petru a ridicat-o şi, chemând pe sfinţi şi pe
văduve, le-a dat-o vie. Şi s-a făcut cunoscută aceasta în întreaga Iope şi mulţi au crezut în Domnul.
(Faptele Apostolilor 9.39-42)
Şi ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa mormântului? Dar, ridicându-şi ochii, au văzut că
piatra fusese răsturnată; căci era foarte mare. Şi, intrând în mormânt, au văzut un tânăr şezând în partea
dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb, şi s-au spăimântat. Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus
Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus. Dar mergeţi şi spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru că va merge în Galileea, mai înainte de voi; acolo îl veţi vedea, după cum v-a spus.
Şi ieşind, au fugit de la mormânt, că erau cuprinse de frică şi de uimire, şi nimănui nimic n-au spus, căci
se temeau. Şi înviind dimineaţa, în ziua cea dintâi a săptămânii (Duminică) El s-a arătat întâi Mariei
Magdalena, din care scosese şapte demoni. Aceea, mergând, a vestit pe cei ce fuseseră cu El şi care se
tânguiau şi plângeau. Şi ei, auzind că este viu şi că a fost văzut de ea, n-au crezut. (Marcu 16.3-11)
Tămăduiţi pe cei neputincioşi, înviaţi pe cei morţi, curăţiţi pe cei leproşi, pe demoni scoateţi-i;
în dar aţi luat, în dar să daţi. (Matei 10.8)
Tocmai atunci regele vorbea cu Ghehazi, sluga omului lui Dumnezeu, şi a zis: "Povesteşte-mi tot ce este mai
însemnat din câte a făcut Elisei!" Şi pe când istorisea el regelui despre copilul înviat de Elisei, a rugat pe
rege pentru casa sa şi pentru ţarina sa. Şi a zis Ghehazi: "Stăpânul meu rege, aceasta este chiar femeia
aceea şi el este acel fiul al ei pe care l-a înviat Elisei". (IV Regi 8.4, 5)
Urmează pe Hristos nu numai la înviere, ci şi la purtarea crucii. (Patericul Egiptean)
Vedeţi, vedeţi, dar, că Eu sunt şi nu este alt Dumnezeu afară de Mine: Eu omor şi înviez, Eu rănesc şi tămăduiesc şi nimeni nu poate scăpa din mâna Mea! Eu ridic la cer mâna Mea şi Mă jur pe dreapta Mea
şi zic: Viu sunt Eu în veac! (Deutoronomul 32.37, 38)
Zis-a şi celui ce-L chemase: Când faci prânz sau cină, nu chema pe prietenii tăi, nici pe fraţii tăi, nici pe rudele tale, nici vecinii bogaţi, ca nu cumva să te cheme şi ei, la rândul lor, pe tine, şi să-ţi fie ca răsplată. Ci,
când faci un ospăţ, cheamă pe săraci, pe neputincioşi, pe şchiopi, pe orbi, şi fericit vei fi că nu pot să-ţi
răsplătească. Căci ţi se va răsplăti la învierea drepţilor. (Luca 14.12-14)
Jaful/ Căci aşa zice Domnul Savaot: "Tăiaţi copaci şi faceţi val împotriva Ierusalimului; această cetate trebuie pedepsită, pentru că în ea se află numai nedreptate. Cum aruncă izvorul apă din sine, aşa aruncă şi ea din sine
răutate; în ea se aude împilare şi jaf şi pururea se văd înaintea feţei Mele dureri şi răni. (Ieremia 6.6, 7)
Cine a dat pe Iacov jafului şi pe Israel jefuitorilor? Oare nu Domnul, împotriva Căruia noi am păcătuit, ale
Cărui căi n-am voit să le urmăm şi a Cărui lege n-am ascultat-o? (Isaia 42.24)
Dar nimeni nu poate, intrând în casa celui tare, să-i răpească lucrurile, de nu va lega întâi pe cel tare, şi atunci
va jefui casa lui. (Marcu 3.27)
De aceea, aşa zice Domnul Dumnezeu: Iată, Eu dau lui Nabucodonosor, regele Babilonului, ţara Egiptului, ca
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să prade bogăţia lui şi să facă jaf în el; aceasta va fi răsplata oştirilor lui. (Iezechel 29.19)
Doamne, Dumnezeul meu, de am făcut aceasta, de este nedreptate în mâinile mele, de am răsplătit cu rău celor
ce mi-au făcut mie rău şi de am jefuit pe vrăjmaşii mei fără temei, să prigonească vrăjmaşul sufletul
meu şi să-l prindă, să calce la pământ viaţa mea şi mărirea mea în ţărână să o aşeze. (Palmi 7.3-5)
Ia seama la relele tale, nu ale altuia; şi nu se va jefui de tâlhari casa de lucru a minţii tale.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Iar poporul săvârşeşte silnicii şi jaf; asupreşte pe sărac şi pe cel în necaz, chinuieşte pe străin fără nici un drept.
(Iezechel 22.29)
Nu nădăjduiţi spre nedreptate şi spre jefuire nu poftiţi; bogăţia de ar curge nu vă lipiţi inima de ea.
(Psalmi 61.10)
O vedenie grozavă mi s-a descoperit: jefuitorul jefuieşte şi pustiitorul pustieşte. Avântă-te, Elame! Împresuraţi pe Mezi, n-aveţi nici o milă! (Isaia 21.2)
Patria este norodul, nu tagma jefuitorilor. (Tudor Vladimirescu)
Pământul va fi pustiit, el va fi jefuit, că Domnul a grăit cuvântul acesta. (Isaia 24.3)
Şi a zis Domnul către mine: "Ia o carte mare şi scrie deasupra ei cu slove omeneşti: "Maher-Şalal-Haş-Baz"
(grabnic-pradă-apropiat-jaf). (Isaia 8.1)
Şi am călcat poruncile Tale, şi Tu ne-ai dat spre jaf la robie şi la moarte, ca să fim pildă de batjocură şi de
ocară la toate popoarele printre care Tu ne-ai risipit! (Tobit 3.4)
Şi s-au adunat Iudeii cei din Suza şi în ziua a paisprezecea a lunii lui Adar şi au omorât trei sute de oameni, dar
la jaf nu şi-au întins mâinile. (Estera 9.15)
Toată ţara aceasta va fi pustiită şi jefuită; popoarele acestea vor sluji regelui Babilonului şaptezeci de ani. Iar
când se vor împlini şaptezeci de ani, voi pedepsi pe regele Babilonului şi pe poporul acela, zice Domnul, pentru necredinţa lor, şi ţara Caldeilor o voi pedepsi şi o voi face pustie pentru totdeauna. (Ieremia 25.10, 11)
Ucigaşul se scoală dis-de-dimineaţă, ucide pe cel sărac şi nevoiaş şi jefuieşte. (Iov 24.14)
Joaca/ Cumplit lucru e beţia. E în stare să adoarmă simţurile, să întunece mintea. Face mort şi fără de putere pe
omul înzestrat cu raţiune, omul care a primit stăpânirea peste toate, îl doboară la pământ legându-l cu
lanţuri de nedezlegat. Dar mai bine spus, omul beat e mai rău decât omul mort. Omul mort nu mai poate
face rău, nici bine. Omul beat, însă, bine nu poate face, ci numai rău. Face de râs pe toţi, şi pe femeie şi
pe copii. Prietenii se ascund şi se ruşinează, gândindu-se la ruşinea lui. Duşmanii se bucură, îşi bat joc
de el, îl blestemă … Poate fi oare om mai ticălos decât beţivul, care e mereu cu capul ameţit de băutură, care toarnă vin în el în fiecare zi de-şi strică judecata gândurilor? … (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Depriderile copiilor se descoperă mai uşor în timpul jocurilor. (Quintilianus)
Iată hotărârea pe care a rostit-o împotriva lui: "Te dispreţuieşte şi îşi bate joc de tine fecioara, fiica Sionului;
în spatele tău clatină din cap fiica Ierusalimului! (Isaia 37.22)
În această lume pustie şi sfâşiată nu există iubire, fiindcă plăcerea şi dorinţa joacă rolurile cele mai importante. (Krishnamurti, filosof indian)
Între tindă şi altar să plângă preoţii, slujitorii Domnului, şi să zică: "Milostiveşte-Te, Doamne, către poporul
Tău şi nu face de ocară moştenirea Ta ca să-şi bată joc de ea neamurile!" Pentru ce să se spună
printre neamuri: "Unde este Dumnezeul lor?" (Ioil 2.17)
Lupta contra lui Saul ajunsese cumplită şi arcaşii îl loviră pe acesta, rănindu-l greu. Atunci a zis Saul purtătorului său de arme: “Trage-ţi sabia şi mă străpunge cu ea, ca să nu vină aceşti netăiaţi împrejur să mă ucidă
şi să-şi bată joc de mine". Purtătorul de arme însă n-a voit, căci se temea cumplit. Atunci Saul şi-a luat
sabia şi s-a aruncat în ea. Văzând purtătorul de arme că Saul a murit, s-a aruncat şi el în sabia sa şi a murit cu el. Aşa a murit în ziua aceea Saul şi cei trei fii ai lui şi purtătorul de arme al său, precum şi toţi
oamenii lui. (I Regi 31.3-6)
Marea aceasta este mare şi largă; acolo se găsesc târâtoare, cărora nu este număr, vietăţi mici şi mari. Acolo
corăbiile umblă; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea. Toate către Tine aşteaptă ca să
le dai lor hrană la bună vreme. (Psalmi 103.26-28)
Matematica este un joc care se joacă după anumite reguli simple cu semne fără înţeles pe hârtie.
(David Hilbert)
Nebunul îşi bate joc de jertfa pentru păcat, însă între oamenii drepţi este bună înţelegere. (Solomon 14.9)
Şi când au ajuns la locul ce se cheamă al Căpăţânii, L-au răstignit acolo pe El şi pe făcătorii de rele, unul dea dreapta şi unul de-a stânga. Iar Iisus zicea: Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac. Şi împărţind hainele
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Lui, au aruncat sorţi. Şi sta poporul privind, iar căpeteniile îşi băteau joc de El, zicând: Pe alţii i-a mântuit; să Se mântuiască şi pe Sine Însuşi, dacă El este Hristosul, alesul lui Dumnezeu. (Luca 23.33-35)
Şi împletind o cunună de spini, I-au pus-o pe cap şi în mâna Lui cea dreaptă trestie; şi, îngenunchind înaintea
Lui îşi băteau joc de El, zicând: Bucură-Te, regele iudeilor! Şi scuipând asupra Lui, au luat trestia şi-L
băteau peste cap. Iar după ce L-au batjocorit, L-au dezbrăcat de hlamidă, L-au îmbrăcat cu hainele
Lui şi L-au dus să-L răstignească. (Matei 27.29-31)
Tabla de şah este lumea, figurile sunt fenomenele din univers, regulile de joc sunt ceea ce noi numim legi ale
naturii. (Aldous Huxlay)
Toate acestea le auzeau şi fariseii, care erau iubitori de argint şi-L luau în bătaie de joc. (Luca 16.14)
Jos/ Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe aripa templului, Şi I-a zis: Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu,
aruncă-Te jos, că scris este: "Îngerilor Săi va porunci pentru Tine şi Te vor ridica pe mâini, ca nu cumva să
izbeşti de piatră piciorul Tău". Iisus i-a răspuns: Iarăşi este scris: "Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău".
(Matei 4.5-7)
Atunci Domnul a zis către Satan: "De unde vii?" Iar Satan a răspuns Domnului şi a zis: "Am dat târcoale pe pământ şi m-am plimbat în sus şi în jos". Şi Domnul a zis către Satan: "Te-ai uitat la robul Meu Iov, că nu este
nici unul ca el pe pământ fără prihană şi drept şi temător de Dumnezeu şi care să se ferească de ce este rău?"
(Iov 1.7 8)
Au zis Lui: Învăţătorule, această femeie a fost prinsă asupra faptului de adulter; iar Moise ne-a poruncit în Lege
ca pe unele ca acestea să le ucidem cu pietre. Dar Tu ce zici? Şi aceasta ziceau, ispitindu-L, ca să aibă de ce
să-L învinuiască. Iar Iisus, plecându-Se în jos, scria cu degetul pe pământ. Şi stăruind să-L întrebe, El S-a ridicat şi le-a zis: Cel fără de păcat dintre voi să arunce cel dintâi piatra asupra ei. Iarăşi plecându-Se, scria pe
pământ. (Ioan 8.4-7)
Cine ştie dacă duhul omului se urcă în sus şi duhul dobitocului se coboară în jos către pământ?
(Ecclesiastul 3.21)
Dar un tânăr cu numele Eutihie, şezând pe fereastră, pe când Pavel ţinea lungul său cuvânt, a adormit adânc şi,
doborât de somn, a căzut jos de la catul al treilea, şi l-au ridicat mort. Iar Pavel, coborându-se, s-a plecat
peste el şi, luându-l în braţe, a zis: Nu vă tulburaţi, căci sufletul lui este în el. (Faptele Apostolilor 20.9, 10)
Iar când a încetat de a vorbi, i-a zis lui Simon: Mână la adânc, şi lăsaţi în jos mrejele voastre, ca să pescuiţi.
(Luca 5.4)
Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte şi, trimiţând a ucis pe toţi pruncii care erau în
Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai jos, după timpul pe care îl aflase de la magi. (Matei 2.16)
Iar El a zis către ei: Daţi-le voi să mănânce. Iar ei au zis: Nu avem mai mult de cinci pâini şi doi peşti, afară numai dacă, ducându-ne noi, vom cumpăra merinde pentru tot poporul acesta. Căci erau ca la cinci mii de bărbaţi. Dar El a zis către ucenicii Săi: Aşezaţi-i jos, în cete de câte cincizeci de inşi. (Luca 9.13, 14)
Iar Iisus, strigând iarăşi cu glas mare, Şi-a dat duhul. Şi iată, catapeteasma templului s-a sfâşiat în două de sus
până jos, şi pământul s-a cutremurat şi pietrele s-au despicat; mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale
sfinţilor adormiţi s-au sculat. (Matei 27.50-52)
Invidia, viciu neputicios, nu se poate ridica până la însuşirile înalte, ci se târăşte jos, pe pământ, ca vipera ce
se ascunde. (Ovidius)
Îmi plac porcii. Câinii ne privesc de jos. Pisicile ne privesc de sus. Porcii ne tratează ca pe egali.
(Winston Churchill)
Însă trebuie să ne ferim să întindem mâinile prea tare şi să le ridică cât mai sus, ca să nu ajungem în stare de fierbinţeală şi de extaz, de la care este numai un pas până la înşelare de sine şi amăgire drăcească. Mâinile trebuie întinse moderat, ca duhul să rămână în linişte, smerenie şi umilinţă; trebuie să dăm trupului poziţia celui atârnat pe cruce, iar nu poziţia celui ce zboară spre cer. Capul să fie plecat în jos, iar mâinile ridicate. (Din cartea
“Tâlcuiri la Patericul egiptean”, pagina 31, a Sfântului Ignatie Briancianinov)
Înţeleptul merge pe cărarea vieţii ce duce în sus, ca să ocolească drumul iadului care merge în jos.
(Solomon 15.24)
Nu vei zări nicicând un curcubeu dacă te uiţi în jos. (Charlie Chaplin)
Omul este deopotrivă măreţie şi umilinţă, cer şi pământ, vremelnicie şi nemurire, moştenitor al pământului dacă
priveşte pe cele de sus, dar şi moştenitor al întunericului dacă priveşte doar spre cele de jos. (Sfântul
Grigorie de Nazianz)
Oricât este viitorul de înalt, se naşte de jos. (Publilius Syrus)
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Pocăinţa e îndreptată mai mult spre bucurie decât spre întristare. Pocăinţa nu este un accent de remuşcări şi autocompătimiri, ci o convertire, o recentrare a întregii noastre vieţi pe Sfânta Treime. Căinţa nu înseamnă privirea în jos la imperfecţiunile proprii, ci în sus spre iubirea lui Dumnezeu. Să priveşti nu ceea ce n-ai reuşit
să fii, ci ceea ce poţi încă deveni cu harul lui Hristos. (Mitropolitul Kallistos Ware)
Problema pe care o au oamenii nu este că ţintesc prea sus şi eşuează, ci că ţintesc prea jos şi reuşesc.
(Michelangelo)
Pusu-m-au în groapa cea mai de jos, întru cele întunecate şi în umbra morţii. (Psalmi 87.6)
Să faci corăbiei o fereastră la un cot de la acoperiş, iar uşa corăbiei să o faci într-o parte a ei. De asemenea să
faci într-însa trei rânduri de cămări: jos, la mijloc şi sus. Şi iată Eu voi aduce asupra pământului potop de
apă, ca să pierd tot trupul de sub cer, în care este suflu de viaţă, şi tot ce este pe pământ va pieri. Iar cu
tine voi face legământul Meu; şi vei intra în corabie tu şi împreună cu tine vor intra fiii tăi, femeia ta şi
femeile fiilor tăi. (Facerea 6.16-18)
Succesul este înălţimea la care ajungi după ce te-ai ridicat de jos. (General George Patton)
Şi au venit în Ierihon. Şi ieşind din Ierihon El, ucenicii Lui şi mulţime mare, Bartimeu orbul, fiul lui Timeu, şedea
jos, pe marginea drumului. Şi, auzind că este Iisus Nazarineanul, a început să strige şi să zică: Iisuse, Fiul
lui David, miluieşte-mă! (Marcu 10.46, 47)
Şi după ce au trecut destule zile, iudeii s-au sfătuit să-l omoare. Şi s-a făcut cunoscut lui Saul vicleşugul lor. Şi
ei păzeau porţile şi ziua şi noaptea, ca să-l ucidă. Şi luându-l ucenicii lui noaptea, l-au coborât peste zid,
lăsându-l jos într-un coş. (Faptele Apostolilor 9.23-25)
Umblă pe pământ, iar vieţuirea să ţi-o ai în ceruri. Îndreaptă-ţi privirea în jos, iar sufletul în sus. (Fericitul
Augustin)
Zis-a Domnul către el: "Ce ai în mână?" Şi el a răspuns: "Un toiag!" "Aruncă-l jos!" îi zise Domnul. Şi a aruncat
Moise toiagul jos şi s-a făcut toiagul şarpe şi a fugit Moise de el. Şi a zis Domnul către Moise: "Întinde mâna şi-l apucă de coadă!" Şi şi-a întins Moise mâna şi l-a apucat de coadă şi s-a făcut toiag în mâna lui. Apoi a zis Domnul: "Aşa să faci înaintea lor, ca să te creadă că ţi S-a arătat Dumnezeul părinţilor
lor, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov!" (Ieşirea 4.2-5)
Judecarea aproapelui 11.7, 12.4
Judecata asupra celui de o fire cu tine peste care eşti stăpân se face o sentinţă asupra ta, aşa cum este.
(Sfântul Grigorie de Nyssa)
Judecata de apoi 10.11
Judecata divină ne învaţă cine suntem; sapă adânc în pământ şi ne lasă să vedem din ce anume suntem făcuţi.
(Charles Haddon Spurgeon)
Judecata s-o laşi în seama lui Dumnezeu. 10.4
Judecata/ Acţiunea pripită este uşor executabilă, acţiunea prudentă cere judecată. (Kalidasa)
Acum este judecata acestei lumi; acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Iar Eu, când Mă voi
înălţa de pe pământ, îi voi trage pe toţi la Mine. (Ioan 12.31, 32)
Adevărata măsură după care se judecă orice putere: cât de bine a făcut pe lume, nu după cât zgomot a
făcut. (Alexandru Vlahuţă)
Am fost înzestraţi cu puterea de judecată a minţii ca să cunoaştem adevărul, iar adevărul întreg se
cuprinde numai în Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)
Aripile Soarelui dreptăţii sunt: pronia şi judecata. 7.14
Atunci a zis Domnul către Avram: "Să ştii bine că urmaşii tăi vor pribegi în pământ străin, unde vor fi robiţi
şi apăsaţi patru sute de ani; dar pe neamul acela, căruia ei vor fi robi, îl voi judeca Eu şi după aceea
ei vor ieşi să vină aici, cu avere multă. (Facerea 15.13, 14)
Aţi auzit că s-a zis celor de demult: "Să nu ucizi"; iar cine va ucide, vrednic va fi de osândă. Eu însă vă
spun vouă: Că oricine se mânie pe fratele său vrednic va fi de osândă; şi cine va zice fratelui său:
netrebnicule, vrednic va fi de judecata sinedriului; iar cine va zice: nebunule, vrednic va fi de
gheena focului. (Matei 5.21, 22)
Bunul simţ este ceea ce judecă lucrurile furnizate de celelalte simţuri. (Leonardo da Vinci)
Calea providenţei (+) şi calea judecăţii (-) 7.14
Caracterul unui om poate fi judecat după gusturile sale muzicale. (Platon)
Căci cunoaştem pe Cel ce a zis: "A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti". Şi iarăşi: "Domnul va judeca pe
poporul Său". Înfricoşător lucru este să cădem în mâinile Dumnezeului celui viu. (Evrei 10.30, 31)
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Căci cuvântul lui Dumnezeu e viu şi lucrător şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri, şi pătrunde
până la despărţitura sufletului şi duhului, dintre încheieturi şi măduvă, şi destoinic este să judece
simţirile şi cugetările inimii. (Evrei 4.12)
Căci de ne-am fi judecat noi înşine, nu am mai fi judecaţi. (I Corinteni 11.31)
Căci Dumnezeu nu este un om ca mine, ca să stau cu El de vorbă şi ca să mergem împreună la judecată.
(Iov 9.32)
Căci judecata este fără milă pentru cel care n-a făcut milă. Şi mila biruieşte în faţa judecăţii. (Iacob 2.13)
Câinele este mai bun dacât mine, căci şi dragoste are şi la judecată nu vine. (Avva Xantie)
Când judeci pe aproapele îţi înăspreşti judecata şi-ţi măreşti vinovăţia. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Cât de îmbietoare sunt cuvintele întregimii sufleteşti! Dar ce judecă judecata care vine de la voi?
(Iov 6.25)
Cea mai înaltă treaptă a inteligenţei omeneşti este capacitatea de a observa fără să judeci.
(Krishnamurti, filosof indian)
Cei lipsiţi de judecată nu ştiu că au binele în mâna lor, până ce-l scapă. (Sofocle)
Celui ce ascultă porunca nu i se va întâmpla nimic rău, că inima unui om înţelept va cunoaşte timpul şi
judecata. (Ecclesiastul 8.5)
Cine nu judecă şi nu condamnă lasă loc unor speranţe nelimitate. (Francis Scott Key Fitzgerald)
Conştiinţa este judecătorul cel drept. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Conştiinţa este o făclie care luminează inima şi un judecător neadormit pe care omul îl poartă cu el.
(Eschil)
Cu cât judeci mai mult cu atât iubeşti mai puţin. (Honoré de Balzac)
Dacă judeci oamenii, nu vei mai avea timp să îi iubeşti. (Maica Tereza)
Dacă o faci pe grijuliul, fii grijuliu mai întâi cu tine însuţi, unde păcatul este şi mai vădit şi mai mare. Iar dacă
nu eşti grijuliu cu tine însuţi, apoi lămurit lucru este că şi pe fratele tău nu-l judeci pentru că te îngrijeşti
de soarta lui, ci pentru că îl urăşti şi vrei să-l faci de ocară. Dacă aproapele tău trebuie judecat, apoi
s-o facă unul care nu are astfel de păcate. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dar nu cumva Îi vom da noi învăţătură lui Dumnezeu, Lui care stă şi judecă pe cei de sus? (Iov 21.22)
Dar tu, de ce judeci pe fratele tău? Sau şi tu, de ce dispreţuieşti pe fratele tău? Căci toţi ne vom înfăţişa
înaintea judecăţii lui Dumnezeu. (Romani 14.10)
De aceea ne şi străduim ca, fie că petrecem în trup, fie că plecăm din el, să fim bineplăcuţi Lui. Pentru că
noi toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, ca să ia fiecare după
cele ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău. (II Corinteni 5.9, 10)
De aceea vă voi judeca pe voi din casa lui Israel, pe fiecare după căile sale, zice Domnul Dumnezeu: pocăiţi-vă şi vă întoarceţi de la toate nelegiuirile voastre, ca necredinţa să nu vă fie piedică.
(Iezechiel 18.30)
Dreapta judecată este o virtute, ce nu pote fi cuprinsă cu mintea omenească, dacă nu suntem ajutaţi de
harul divin. (Sfântul Ioan Casian)
Dreptatea judecăţii dumnezeieşti dă simţirii omeneşti faţă de cei în suferinţă, o întărire înaltă, încât îl face
pe om în oarecare fel judecător al său propriu sau astfel simţirea lui dă prin judecata făcută
supuşilor o hotărâre asupra lui însuşi. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Dreptatea Ta ca munţii lui Dumnezeu, judecăţile Tale adânc mare; oameni şi dobitoace vei izbăvi
Doamne. (Psalmi 35.6)
Dumnezeu este judecător drept, tare şi îndelung-răbdător şi nu se mânie în fiecare zi. (Psalmi 7.11)
Duşmanii noştri se bucură, bat din palme şi se veselesc atunci când, din pricina mulţimii necazurilor, ne pierdem nădejdea, nu mai putem judeca şi renunţăm să ducem mai departe lupta. (Sfântul Vasile cel Mare)
Efectul pe care-l poate avea păcatul asupra minţii şi asupra sentimentelor umane este devastator. Aşa
este păcatul, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur; înainte de a fi săvârşit, ne întunecă judecata
şi ne înşeală mintea, dar după ce a fost săvârşit ne apare lămurit înaintea ochilor grozăvia lui.
Plăcerea aceea scurtă şi ruşinoasă ne chinuie mereu şi ne umple de ruşine.
(Din emisiunea “Cuvântul care zideşte”)
Ei spun vorbe deşarte, jură strâmb, încheie legăminte şi prefac dreptatea în otravă; judecata va creşte pe
brazdele câmpului! (Osea 10.4)
Este mai uşor să dezintegrezi un atom decât o prejudecată. (Albert Einstein)

733/782
Făptuirea dreptăţii şi a judecăţii este mai de preţ pentru Domnul decât jertfa sângeroasă. (Solomon 21.3)
Fără îndoială la ziua Judecăţii nu vom fi întrebaţi ce-am citit, ci ce-am făcut; nici dacă vom vorbi cu dibăcie, ci dacă am trăit cum se cuvine. (Părintele Arsenie Boca)
Fericit e sufletul care zi şi noapte nu are în gândurile sale altă grijă decât a şti cum va sta în faţa
judecătorului. (Sfântul Vasile cel Mare)
Fericit este acela care a putut să stârpescă lăcomia, rădăcina viciilor. Acesta în chip sigur nu se va teme
de cântarul judecăţii de apoi. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Fiecare îşi învinovăţeşte memoria: nimeni, judecata. (François de La Rochefoucauld)
Fiindcă răutatea inimii este plină de temere, ca una ce se ştie vinovată şi mustrată ea de sine însăşi; ea îşi
vede mărită nenorocirea, căci spaima nu este altceva fără numai lepădarea oricărui ajutor care-ţi
vine de la dreapta judecată. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 17.10, 11)
Fiul meu, ia aminte la înţelepciunea mea şi la sfatul meu cel bun pleacă urechea ta, ca să-ţi poţi păstra judecata şi ca buzele tale să păzească ştiinţa. (Solomon 5.1, 2)
Geometria este cea mai bună şi mai simplă dintre toate logicile, cea mai potrivită să dea inflexibilitate
judecăţii şi raţiunii. (Denis Diderot)
Groaznic şi fără de veste El va sta asupra voastră, căci pentru cei mari judecata va fi cumplită.
(Cartea înţelepciunii lui Solomon 6.5)
Gura dreptului va deprinde înţelepciunea şi limba lui va grăi judecată. (Psalmi 36.30)
Iar Moise a zis către socrul său: "Poporul vine la mine să ceară judecată de la Dumnezeu. Când se ivesc
între ei neînţelegeri, vin la mine şi judec pe fiecare şi-i învăţ poruncile lui Dumnezeu şi legile Lui". Iar
socrul lui Moise a zis către acesta: "Ceea ce faci, nu faci bine. Căci te vei prăpădi şi tu, şi poporul
acesta, care este cu tine. E grea pentru tine sarcina aceasta şi nu o vei putea împlini singur.
(Ieşirea 18.15-18)
În fiecare zi şi în fiecare ceas, să avem înaintea ochilor scaunul de judecată al lui Hristos.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Înfricoşata judecată 9.21
Înţelepciunea ne opreşte să judecăm după simple aparenţe, să credem tot ce auzim, să facem tot ce putem, să spunem tot ce ştim şi să cheltuim tot ce avem. (Contele Axel Oxenstierna)
Învingând ispitele, ne vom putea păzi mintea de judecată şi de mânie, două dintre cele mai mari ispite
care pândesc pe om. 10.7
Îţi zic un secret, dragul meu: nu aştepta judecata de apoi, ea are loc în fiecare zi. (Albert Camus)
Judecata s-o laşi în seama lui Dumnezeu. 10.4
Judeca-va pe săracii poporului şi va milui pe fiii săracilor şi va umili pe clevetitor. (Psalmi 71.4)
Judecă un om după întrebările sale, mai degrabă decât după răspunsurile sale. (Voltaire)
Judecă, Doamne, pe cei ce-mi fac mie strâmbătate; luptă împotriva celor ce se luptă cu mine; apucă arma
şi pavăza şi scoală-Te întru ajutorul meu; scoate sabia şi închide calea celor ce mă prigonesc; spune
sufletului meu: "Mântuirea ta sunt Eu!" (Psalmi 34.1-3)
Judecă-i pe ei, Dumnezeule; să cadă din sfaturile lor; după mulţimea nelegiuirilor lor, alungă-i pe ei, că Teau amărât, Doamne, şi să se veselească toţi cei ce nădăjduiesc întru Tine; în veac se vor bucura şi le
vei fi lor sălaş şi se vor lăuda cu Tine toţi cei ce iubesc numele Tău. (Psalmi 5.10, 11)
Judecă-te pe tine cu inimă de judecător, iar pe celălalt cu inima de mamă. 12.4
Judecătorul cel drept este numai Dumnezeu. 11.7
Judecăţile Domnului sunt drepte, veselesc inima; porunca Domnului este strălucitoare, luminează ochii.
Frica de Domnul este curată, rămâne în veacul veacului. Judecăţile Domnului sunt adevărate, toate
îndreptăţite. (Psalmi 18.9,10)
Judecăţile Tale sunt mari şi anevoie de lămurit, de aceea cugetele fără învăţătură sunt în rătăcire.
(Cartea înţelepciunii lui Solomon 17.1)
La tinereţe judeci, la bătrâneţe ierţi. (Carmen Sylva, poetă şi prima regină a României)
Lăcomia adesea slăbeşte simţământul omeniei şi strică dreapta judecată.
(Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Măreţia unei naţiuni şi progresul ei moral pot fi judecate după felul cum tratează animalele.
(Mahatma Gandhi)
Nimeni din cei care nu şi-au şters aici pe pământ păcatele, nu poate scăpa dincolo de pedeapsă; ci după
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cum cei din închisori sunt duşi cu lanţurile lor la tribunal, tot aşa toate sufletele, când pleacă de aici,
sunt duse la înfricoşătorul scaun de judecată, având în jurul lor fel de fel de lanţuri de păcate.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nimeni nu este judecat pe drept cât trăieşte. Abia după moarte este pomenit sau dat uitării. (Regina
Maria a României)
Noi am judecat viaţa după eul nostru. 11.6
Nu întârzia a te întoarce la Domnul şi nu amâna din zi în zi. Că fără de veste va izbucni mânia Domnului şi
în vremea răzbunării vei fi dat pieirii. Nu te încrede în avuţiile câştigate pe nedrept, că nimic nu-ţi
vor folosi în ziua judecăţii. (Psalmi 5.8-10)
Nu judeca oamenii după ceea ce nu ştiu, judecă-i după ceea ce înţeleg. (Luc de Clapiers, marchis de
Vauvenargues)
Nu judecaţi oamenii după cei cu care se adună. Nu uitaţi că Iuda avea amici ireproşabili.
(Ernest Hemingway)
Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu judecata cu care judecaţi, veţi fi judecaţi, şi cu măsura cu care
măsuraţi, vi se va măsura. (Matei 7.1 şi 2)
Nu te judeca cu un judecător, căci hotărârea va fi în folosul lui. (Ecclesiasticul 8.14)
Nu te încrede în avuţiile câştigate pe nedrept, că nimic nu-ţi vor folosi în ziua judecăţii.
(Ecclesiasticul 5.10)
O naţiune căreia îi este frică să-şi lase oameni să judece adevărul şi falsitatea într-o piaţă deschisă este o
naţiune căreia îi este frică de oamenii săi. (John F. Kennedy)
O, adâncul bogăţiei şi al înţelepciunii şi al ştiinţei lui Dumnezeu! Cât sunt de necercetate judecăţile Lui şi
cât sunt de nepătrunse căile Lui! (Romani 11.33)
Omul vanitos este laş în faţa judecăţii oamenilor şi arogant în faţa judecăţii lui Dumnezeu.
(Sfântul Ioan Scărarul)
Părinte, care este întrebarea de care vă temeţi cel mai mult la Judecată? De ce ai legat când nu trebuia să legi şi de ce ai dezlegat când nu trebuia să dezlegi? (Părintele Paisie Olaru, în ultimele
clipe ale vieţii)
Părinte, care este întrebarea de care vă temeţi cel mai mult la Judecată? De ce n-ai lucrat tot ce ţi
s-a descoperit? (Părintele Arsenie Papacioc, în ultimele clipe ale vieţii)
Pentru a judeca drept, nu asculta numai toate vocile, ci ascultă şi toate tăcerile. (R. Wurmbrand)
Pentru că noi toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, ca să ia fiecare după
cele ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău. (II Corinteni 5.10)
Pentru ce ai făcut răul şi n-ai făcut binele, suflete? Lacrimile celor pe care i-ai îndurerat se vor scula
asupra ta la Judecată. (Părintele Savatie Baştovoi)
Poeţii sunt necunoscuţii judecători ai lumii. (Percy Byshe Shelley)
Precum este multă mila Lui, aşa este multă şi certarea Lui; pe om după faptele lui îl judecă.
(Ecclesiasticul 16.14)
Răul este un mod prost de a judeca. (Sfinţii Părinţi)
Ruşinea este cea mai aspră dintre pedepse; ea va rămâne în picioare şi la dreapta judecată, pentru că unii
vor învia pentru o viaţă veşnică, alţii pentru o ruşine şi batjocură veşnice. (Sfântul Vasile cel Mare)
Să aveţi către Dumnezeu inimă de fiu, către aproapele inimă de mamă şi către voi minte de judecător.
(Părintele Ilie Cleopa)
Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. (Psalmi 142.2)
Săracii sunt portarii împărăţiei cerurilor, judecători aspri pentru cei nemilostivi şi avocaţi, sau apărători
puternici, pentru cei milostivi. (Sfântul Grigorie de Nazianz)
Seamănă milostenie cu smerenie şi vei secera milă la Judecată. (Sfântul Isaac Sirul)
Spovedania nu este un tribunal care judecă, ci un spital care vindecă. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Stăpân al puterii cum eşti, judeci cu blândeţe şi ne cârmuieşti cu multă cruţare, că la Tine este puterea,
când voieşti. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 12.18)
Strălucirea este subtilitatea luminii. (Shri Mataji Nirmala Devi)
Şi a ascultat Moise glasul socrului său şi a făcut toate câte i-a zis. A ales deci Moise din tot Israelul oameni destoinici şi i-a pus căpetenii în popor: peste mii, peste sute, peste cincizeci, peste zeci. Şi judecau aceştia poporul în toată vremea; toate pricinile grele le aduceau la Moise, iar pe cele mai uşoare
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le judecau ei toate. După aceea a petrecut Moise pe socrul său şi acesta s-a dus în ţara lui.
(Ieşirea 18.24-27)
Şi Domnul a vorbit mai departe cu Iov şi i-a zis: "Cel ce s-a apucat la ceartă cu Cel Atotputernic se va da
oare bătut? Cel ce judecă pe Dumnezeu va răspunde ceva?" Şi Iov a răspuns Domnului zicând: "Dacă
am fost uşuratic, ce răspuns să-ţi mai dau? Voi pune mâna mea pe gura mea. Am vorbit o dată, dar încă o dată nu voi mai vorbi; de două ori şi nu voi lua-o iar de la început". Atunci Domnul a vorbit cu Iov,
din mijlocul furtunii şi a zis: "Încinge-ţi coapsele ca un viteaz şi te voi întreba şi Îmi vei da lămuriri. Poţi
tu cu adevărat să găseşti cusur judecăţii Mele? Şi Mă vei osândi pe Mine, ca să-ţi faci dreptate? Este
braţul tău ca braţul lui Dumnezeu? Şi glasul tău este, oare, tunet, precum este glasul Lui? (Iov 40.1-9)
Şi socoteşti tu, oare, omule, care judeci pe cei ce fac unele ca acestea, dar le faci şi tu, că tu vei scăpa de
judecata lui Dumnezeu? Sau dispreţuieşti tu bogăţia bunătăţii Lui şi a îngăduinţei şi a îndelungii Lui
răbdări, neştiind că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă? (Romani 2.3, 4)
Şi judecata se va năpusti ca apa şi dreptatea ca un şuvoi furios. (Amos 5.24)
Şi tu, Capernaume: N-ai fost înălţat până la cer? Până la iad te vei coborî. Căci de s-ar fi făcut în Sodoma
minunile ce s-au făcut în tine, ar fi rămas până astăzi. Dar zic vouă că pământului Sodomei îi va fi
mai uşor în ziua judecăţii decât ţie. (Matei 11.23, 24)
Şi va scoate ca lumina dreptatea ta şi judecata ca lumina de amiază. (Psalmi 36.6)
Un om nu trebuie judecat după calităţile lui, ci după felul în care ştie să şi le folosească. (François de La
Rochefoucauld)
Vai de cel rău, că răutatea este a lui şi va fi judecat după faptele lui. (Isaia 3.11)
Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen, dar aţi lăsat
părţile mai grele ale Legii: judecata, mila şi credinţa; pe acestea trebuia să le faceţi şi pe acelea
să nu le lăsaţi. (Matei 23.32)
Zgomotul va ajunge până la marginea pământului, căci Domnul deschide procesul neamurilor; intră la judecată cu tot trupul şi pe cei nelegiuiţi îi va da sabiei", zice Domnul. (Ieremia 25.30)
Jugul/ Acum deci, de ce ispitiţi pe Dumnezeu şi vreţi să puneţi pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinţii
noştri, nici noi n-am putut să-l purtăm? (Faptele Apostolilor 15.10)
"Aşa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel: Voi sfărâma jugul regelui Babilonului; peste doi ani voi întoarce în locul acesta toate vasele templului Domnului, pe care Nabucodonosor, regele Babilonului, le-a luat
din acest loc şi le-a dus la Babilon. Voi întoarce la locul acesta şi pe Iehonia, fiul lui Ioiachim, regele lui
Iuda, şi pe toţi robii iudei, care au mers la Babilon, zice Domnul, căci voi sfărâma jugul regelui
Babilonului". (Ieremia 28.2-4)
Atunci Ieroboam şi toată adunarea Israeliţilor au venit de i-au grăit regelui Roboam şi i-au zis: "Tatăl tău a pus
jug greu pe noi; însă uşurează-ne munca cea grea a tatălui tău şi jugul cel greu care l-a pus el pe noi,
şi îţi vom sluji!" (III Regi 12.3, 4)
Căci jugul ce-l apasă, şi toiagul ce-l loveşte, şi nuiaua ce-l asupreşte, Tu le vei sfărâma, ca în zilele lui
Madian. (Isaia 9.3)
Cei smeriţi sunt mai puternici decât cei puternici, căci poartă jugul lui Hristos. (Evagrie Ponticul)
Cel blând pentru Dumnezeu este mai înţelept decât înţelepţii şi cel smerit cu inima e mai puternic decât cei
puternici pentru că poartă jugul lui Hristos. (Sfântul Marcu Ascetul)
Dacă dorim să facem ceva pentru sufletul nostru, trebuie să primim jugul Mântuitorului. (Părintele Dumitru
Păduraru)
Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, Cel ce v-am scos din pământul Egiptului, ca să nu mai fiţi robi acolo; am
sfărâmat jugul vostru şi v-am povăţuit cu fruntea ridicată. (Leviticul 26.13)
Ispita este bântuiala cea rea, care înşeală şi împinge pe credincios sub jugul diavolului. (Fericitul Augustin)
Nu ştiţi voi postul care Îmi place? - zice Domnul. Rupeţi lanţurile nedreptăţii, dezlegaţi legăturile jugului, daţi
drumul celor asupriţi şi sfărâmaţi jugul lor. (Isaia 58.6)
Nu vă înjugaţi la jug străin cu cei necredincioşi, căci ce însoţire are dreptatea cu fărădelegea? Sau ce împărtăşire are lumina cu întunericul? (II Corinteni 6.14)
Păcatul face ca jugul vieţii să fie chinuitor şi povara existenţei grea. (Iustin Popovici)
S-au ridicat împăraţii pământului şi căpeteniile s-au adunat împreună împotriva Domnului şi a unsului Său,
zicând: « Să rupem legăturile lor şi să lepădăm de la noi jugul lor ».Cel ce locuieşte în ceruri va râde
de dânşii şi Domnul îi va batjocori pe ei! (Psalmi 2.2-4)
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Sfărâma-voi Asiria în pământul Meu şi o voi călca în picioare pe munţii Mei. Şi robii vor fi liberaţi de jugul
lor şi umerii de povara lor". (Isaia 14.25)
Şi cuvintelor tale fă jug şi cumpănă şi gurii tale fă-i uşă şi încuietoare. (Ecclesiasticul 28.28)
Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre. Căci
jugul Meu e bun şi povara Mea este uşoară. (Matei 11.28-30)
Jurământul/ Adusu-şi-a aminte în veac de legământul Lui, de cuvântul pe care l-a poruncit într-o mie de neamuri, pe
care l-a încheiat cu Avraam şi de jurământul Său lui Isaac. (Psalmi 104.8, 9)
Aţi auzit ce s-a zis celor de demult: "Să nu juri strâmb, ci să ţii înaintea Domnului jurămintele tale". Eu
însă vă spun vouă: Să nu vă juraţi nicidecum nici pe cer, fiindcă este tronul lui Dumnezeu, nici pe pământ, fiindcă este aşternut al picioarelor Lui, nici pe Ierusalim, fiindcă este cetate a marelui Împărat,
nici pe capul tău să nu te juri, fiindcă nu poţi să faci un fir de păr alb sau negru. Ci cuvântul vostru să
fie: Ceea ce este da, da; ceea ce este nu, nu; iar ce e mai mult decât acestea, de la cel rău este.
(Matei 5.33-37)
Când voi adormi ca părinţii mei, mă vei scoate din Egipt şi mă vei îngropa în mormântul lor". Iar Iosif a
zis: "Voi face după cuvântul tău!" Iacov însă a zis: "Jură-mi!" Şi i s-a jurat Iosif. Atunci Israel s-a
închinat la vârful toiagului său. (Facerea 47.29, 30)
Cel ce se jură pe cer se jură pe tronul lui Dumnezeu şi pe Cel ce şade pe el. (Matei 23.22)
Cum, adică, să te iert, Ierusalime, pentru aceasta? Fiii tăi M-au părăsit şi se jură pe dumnezei care n-au
fiinţă. Eu i-am săturat, iar ei au făcut desfrânare, umblând în grup prin casele desfrânatelor.
(Ieremia 5.7)
"Cutreieraţi uliţele Ierusalimului, uitaţi-vă, cercetaţi şi căutaţi prin pieţele lui: nu cumva veţi găsi vreun om,
măcar unul, care păzeşte dreptatea şi caută adevărul? Căci Eu aş cruţa Ierusalimul. Chiar când ei zic:
"Viu este Domnul", ei jură mincinos. (Ieremia 5.1, 2)
Dacă ai făcut un jurământ lui Dumnezeu, nu pierde din vedere să-l împlineşti, că nebunii nu au nici o trecere; tu însă împlineşte ce ai făgăduit. (Ecclesiastul 5.3)
Ei spun vorbe deşarte, jură strâmb, încheie legăminte şi prefac dreptatea în otravă; judecata va creşte
pe brazdele câmpului! (Osea 10.4)
Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu; lăuda-se-va tot cel ce se jură întru El, că s-a astupat gura celor
ce grăiesc nedreptăţi. (Psalmi 62.10)
Iar prăznuind Irod ziua lui de naştere, fiica Irodiadei a jucat în mijloc şi i-a plăcut lui Irod. De aceea, cu
jurământ i-a făgăduit să-i dea orice va cere. Iar ea, îndemnată fiind de mama sa, a zis: Dă-mi,
aici pe tipsie, capul lui Ioan Botezătorul. (Matei 14.6-8)
Să te temi de Domnul Dumnezeul tău şi numai Lui să-I slujeşti, de El să te lipeşti şi pe numele Lui să
te juri. (Deutoronomul 6.13)
Şi ieşind el la poartă, l-a văzut alta şi a zis celor de acolo: Şi acesta era cu Iisus Nazarineanul. Şi iarăşi
s-a lepădat cu jurământ: Nu cunosc pe omul acesta. (Matei 26.71, 72)
Şi regele s-a mâhnit adânc, dar pentru jurământ şi pentru cei ce şedeau cu el la masă, n-a voit s-o întriteze. Şi îndată trimiţând regele un paznic, a poruncit a-i aduce capul. (Marcu 6.26, 27)
Vorba celui ce mult se jură zbârleşte părul şi vrajba lui asurzeşte urechile. (Ben-Sirah)
Justiţia târzie este justiţie nulă. (William Gladstone)
Justiţia, subordonată politicii, a devenit o ficţiune. (Mihai Eminescu)
Justiţia/ Am observat că tot timpul îndurarea aduce rezultate mai bune decât justiţia strictă. (Abraham Lincoln)
Cei patru stâlpi ai cârmuirii sunt: religia, justiţia, consiliul şi vistieria. (Francis Bacon)
De-a lungul istoriei, ceea ce a făcut ca răul să triumfe a fost inerţia celor care ar fi putut acţiona, indiferenţa
celor care aveau mai multă minte, tăcerea vocii justiţiei când conta cel mai mult. (Haile Selassie)
Indulgenţa este o parte a justiţiei. (Joseph Joubert)
Oamenii au înălţat răutatea, spiritul de răzbunare la rang de sentiment legitim, de justiţie, iar propria lor mârşăvie o atribuie lui Dumnezeu. (Lev Tolstoi)
Lacrimile invizibile sunt cel mai greu de şters. (Terri Guillemets)
Lacrimile sunt în stare să stingă şi focul iadului. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Lacrimile sunt puse între minte şi trup, ca semne în trup, pentru aşezarea minţii. (Sfântul Isaac Sirul)
Lacrimile sunt vorbele sufletului. (Mitropolitul Antonie Plămădeală)
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Lacrimile vin din suflet; şi nu din creier. (Leonardo da Vinci)
Lacrimile/ Auzi rugăciunea mea, Doamne, şi cererea mea ascult-o; lacrimile mele să nu le treci, căci străin sunt eu
la Tine şi străin ca toţi părinţii mei. Lasă-mă ca să mă odihnesc, mai înainte de a mă duce şi de
a nu mai fi. (Psalmi 38.16-18)
Ca să înlături mândria, trebuie să te rogi cu lacrimi, să nu dispreţuieşti pe nimeni şi să primeşti necazurile
cele fără de voie. (Sfântul Talasie Libianul)
Căci Mielul, Cel ce stă în mijlocul tronului, îi va paşte pe ei şi-i va duce la izvoarele apelor vieţii şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor. (Apocalipsa 7.17)
Când ne spovedim e bine să folosim săpunul pocăinţei şi izvorul lacrimilor. (Sfântul Macarie Egipteanul)
Când trupul este rănit curge sânge. Când sufletul este rănit curg lacrimi. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor secera. Mergând mergeau şi plângeau, aruncând seminţele lor,
dar venind vor veni cu bucurie, ridicând snopii lor. (Psalmi 125.5, 6)
Cele mai frumoase cântări ies din cele mai amare lacrimi. (Sfinţii Părinţi)
Credinţa dă stabilitate şi sens vieţii lăuntrice. Omul credincios stă în preajma valorilor permanente, este
bun şi bogat. Când trece peste el o încercare a vieţii, nu se năruie, ci creşte. Omul credincios
se aseamănă copiilor, râde cu lacrimi pe obraz. Încercările, necazurile, greutăţile prin care
trece omul, în momentul în care Îl află pe Hristos, sunt depăşite. (Ernest Bernea)
Cum lacrima iese din ochi, astfel iese gândirea pe buze. (Mihai Eminescu)
Deci Iisus, când a văzut-o plângând şi pe iudeii care veniseră cu ea plângând şi ei, a suspinat cu duhul şi
S-a tulburat întru Sine. Şi a zis: Unde l-aţi pus? Zis-au Lui: Doamne, vino şi vezi. Şi a lăcrimat Iisus.
Deci ziceau iudeii: Iată cât de mult îl iubea. (Ioan 11.33-36)
Darul lacrimilor. 10.18
Făcutu-mi-s-au lacrimile mele pâine ziua şi noaptea, când mi se zicea mie în toate zilele:
"Unde este Dumnezeul tău?" (Psalmi 41.3)
Fericit este sufletul care iubeşte smerenia şi lacrimile şi care urăşte gândurile cele rele.
(Cuviosul Siluan Athonitul)
Fiule! Pentru cel mort varsă lacrimi şi, ca şi cum ai fi pătimit grele încercări, începe plângerea.
(Ecclesiasticul 38.16)
Isaia însă nu plecase încă din cetate, când a fost cuvântul Domnului către el şi i-a zis: "Întoarce-te şi spune
lui Iezechia, stăpânul poporului Meu: Aşa zice Domnul Dumnezeul lui David, strămoşul tău: Am auzit rugăciunea ta şi am văzut lacrimile tale; te vei vindeca şi a treia zi te vei duce în templul Domnului; şi voi
mai adăuga la zilele tale cincisprezece ani şi din mâna regelui Asiriei te voi izbăvi pe tine şi cetatea
aceasta o voi apăra pentru Mine şi pentru David, robul Meu!" (IV Regi 20.4-6)
Muzica este arta cea mai apropiată de lacrimi şi amintiri. (Oscar Wilde)
Ne vei hrăni pe noi cu pâine de lacrimi şi ne vei adăpa cu lacrimi, peste măsură? (Psalmi 79.6)
Nebunul scoate ochii cu dojenile lui şi darul celui pizmaş face ochii să lăcrimeze. Mai înainte ca să vorbeşti, învaţă, şi mai înainte de boală te îngrijeşte. (Ecclesiasticul 18.18)
Nimic nu apropie şi uneşte atât de mult pe om de Dumnezeu, ca lacrimile. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nu judeca aproapele! Nu ştii de ce a păcătuit şi nici nu cunoşti întoarcerea lui cu lacrimi. 9.1
Ostenit-am întru suspinul meu, spăla-voi în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele aşternutul meu
voi uda. (Psalmi 6.6)
Pe Dumnezeu L-am cunoscut mai bine printre lacrimi. (Victor Hugo)
Pentru ce ai făcut răul şi n-ai făcut binele, suflete? Lacrimile celor pe care i-ai îndurerat se vor scula
asupra ta la Judecată. (Părintele Savatie Baştovoi)
Postul, calea pocăinţei şi ziditor al lacrimilor. 2.9
Rugăciunea nerisipită naşte umilinţă, plâns şi lacrimi. (Patericul)
Să nu te înalţi când verşi lacrimi în vremea rugăciunii, căci Hristos este Cel ce s-a atins de ochii tăi
de ai putut vedea cu mintea. (Sfântul Marcu Ascetul)
Strigă către Domnul, tu fecioară, fiică a Sionului! Să curgă lacrimile tale ca un şuvoi, zi şi noapte; nu înceta, ochiul tău să nu zăbovească! (Plângeri 2.17)
Sunt, oare, ochi mai frumoşi decât aceia plini necontenit de lacrimi? (Sfântul Vasile cel Mare)
Şi de multe ori l-a aruncat şi în foc şi în apă ca să-l piardă. Dar de poţi ceva, ajută-ne, fiindu-Ţi milă de
noi. Iar Iisus i-a zis: De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede. Şi îndată strigând tatăl
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copilului, a zis cu lacrimi: Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele. [(Marcu 9.22-24) Într-un
comentariu la această pildă, părintele Mihai Hau spunea că: “Tatăl copilului nu era sută la sută
credincios, dar era sută la sută sincer.”]
Şi, stând la spate, lângă picioarele Lui, plângând, a început să ude cu lacrimi picioarele Lui, şi cu părul
capului ei le ştergea. Şi săruta picioarele Lui şi le ungea cu mir. (Luca 7.38)
Trândăvirea este îndepărtată prin lacrimi. (Evagrie Ponticul)
Lanţul/ Apoi Faraon a zis lui Iosif: "Iată, eu te pun astăzi peste tot pământul Egiptului!" Şi şi-a scos Faraon inelul
din degetul său şi l-a pus în degetul lui Iosif, l-a îmbrăcat cu haină de vison şi i-a pus lanţ de aur
împrejurul gâtului lui. (Facerea 41.41)
Atunci Dumnezeu i-a răspuns lui Iov, din sânul vijeliei, şi i-a zis: "Cine este cel ce pune pronia sub obroc,
prin cuvinte fără înţelepciune? Încinge-ţi deci coapsele ca un viteaz şi Eu te voi întreba şi tu Îmi vei da
lămuriri! Unde erai tu, când am întemeiat pământul? Spune-Mi, dacă ştii să spui. Ştii tu cine a hotărât
măsurile pământului sau cine a întins deasupra lui lanţul de măsurat? (Iov 38.1-5)
Cu cât mai puţine dorinţe lumeşti avem, cu atât mai puţine lanţuri purtăm. (Avva Pimen)
Cumplit lucru e beţia. E în stare să adoarmă simţurile, să întunece mintea. Face mort şi fără de putere pe
omul înzestrat cu raţiune, omul care a primit stăpânirea peste toate, îl doboară la pământ
legându-l cu lanţuri de nedezlegat. … (Sfântul Ioan Gură de Aur, vezi Beţia/ )
Dar când Irod era să-l scoată afară, în noaptea aceea, Petru dormea între doi ostaşi, legat cu două lanţuri,
iar înaintea uşii paznicii păzeau temniţa. Şi iată un înger al Domnului a venit deodată, iar în cameră a strălucit lumină. Şi lovind pe Petru în coastă, îngerul l-a deşteptat, zicând: Scoală-te degrabă! Şi lanţurile
i-au căzut de la mâini. (Faptele Apostolilor 12.6, 7)
Diavolul este asemenea unui câine în lanţ; latră, se agită, dar nu te poate muşca. Dar dacă te apropii de el,
îţi poate face mult rău. (Sfinţii Părinţi)
Iar ea a zis: "Samsoane; Filistenii vin asupra ta!" Şi deşteptându-se el din somnul său, a zis: "Voi face ca mai
înainte şi mă voi scăpa de ei". Dar nu ştia că Domnul Se depărtase de el. Atunci l-au luat fruntaşii Filistenilor şi i-au scos ochii şi l-au dus la Gaza şi l-au legat cu două lanţuri de aramă şi râşnea în temniţă. Şi
a început să-i crească părul pe capul lui, pe unde fusese tuns. (Judecători 16.20-22)
În aşa fel că lanţurile mele, pentru Hristos, au ajuns cunoscute în tot pretoriul şi tuturor celorlalţi; şi cei mai
mulţi dintre fraţii întru Domnul, îmbărbătaţi prin lanţurile mele, au mai multă îndrăzneală să propovăduiască fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. (Filipeni 1.13, 14)
În lanţul lui îl va smeri; se va pleca şi va cădea asupra lui, când va stăpâni pe cei săraci. (Psalmi 9.30)
Lanţurile iadului mă încătuşaseră şi eram prins în lanţurile morţii. (II Regi 22.6)
Lanţurile văzute şi nevăzute 5.2
Nimeni din cei care nu şi-au şters aici pe pământ păcatele, nu poate scăpa dincolo de pedeapsă; ci după cum
cei din închisori sunt duşi cu lanţurile lor la tribunal, tot aşa toate sufletele, când pleacă de aici,
sunt duse la înfricoşătorul scaun de judecată, având în jurul lor fel de fel de lanţuri de păcate.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nu ştiţi voi postul care Îmi place? - zice Domnul. Rupeţi lanţurile nedreptăţii, dezlegaţi legăturile jugului, daţi
drumul celor asupriţi şi sfărâmaţi jugul lor. (Isaia 58.6)
Pocăinţa este înlănţuirea păcatului. (Avva Pimen)
Somnul este lanţul de aur care ne ţine sănătatea şi trupul împreună. (Thomas Dekker)
Larg/ Au dărâmat poteca mea, cu gând ca să mă piardă, ei se suie încoace şi nimeni nu le este stavilă. Ca printr-o
spărtură largă, ei dau iureş şi în dărâmături se tăvălesc. (Iov 30.13, 14)
Calea către Paradis are doar lărgimea unei persoane şi înăţimea unei cruci (Vladimir Ghika)
Chivotul legii să-l faci din lemn de salcâm: lung de doi coţi şi jumătate, larg de un cot şi jumătate şi înalt de un
cot şi jumătate. (Ieşirea 25.10)
Cultura înseamnă lărgirea minţii şi a spiritului. (Jawaharlal Nehru)
De la iudei, de cinci ori am luat patruzeci de lovituri de bici fără una. De trei ori am fost bătut cu vergi; o
dată am fost bătut cu pietre; de trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine; o noapte şi o zi am petrecut
în largul mării. (II Corinteni 11.24, 25)
Intraţi prin poarta cea strâmtă, că largă este poarta şi lată este calea care duce la pieire şi mulţi sunt cei care
o află. Şi strâmtă este poarta şi îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt care o află.
(Matei 7.13, 14)
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Întâmpinatu-m-au ei în ziua necazului meu, dar Domnul a fost întărirea mea şi m-a scos la loc larg, m-a izbăvit,
că m-a voit. (Psalmi 17.21, 22)
Marea aceasta este mare şi largă; acolo se găsesc târâtoare, cărora nu este număr, vietăţi mici şi mari. Acolo
corăbiile umblă; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea. Toate către Tine aşteaptă ca să
le dai lor hrană la bună vreme. (Psalmi 103.26-28)
Să facă ce e bine, să se înavuţească în fapte bune, să fie darnici, să fie cu inimă largă, agonisindu-şi lor bună
temelie în veacul viitor, ca să dobândească, cu adevărat, viaţa veşnică. (II Timotei 6.18, 19)
Şi m-a scos la loc larg, m-a izbăvit, că m-a voit. (Psalmi 17.22)
Trebuie să deschidem uşa larg şi să facem acei paşi care ne pot conduce mai adânc în experienţă. (James
Redfield)
Laţul/ Căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor, şi sufletului lor îşi întind ei laţuri. (Solomon 1.18)
Cel fără de lege este prins în laţurile fărădelegilor lui şi de funiile păcatelor lui este înfăşurat. (Solomon 5.21)
Comorile dobândite cu limbă mincinoasă sunt deşertăciune trecătoare şi laţuri ale morţii. (Solomon 21.6)
Durerile iadului m-au înconjurat; întâmpinatu-m-au laţurile morţii. (Psalmi 17.6)
El va fi pentru voi piatră de încercare şi stâncă de poticnire pentru cele două case ale lui Israel, cursă
şi laţ pentru cei ce locuiesc în Ierusalim. (Isaia 8.14)
Nu te întâlni cu femeia desfrânată, ca să nu cazi în laţurile ei. (Ecclesiasticul 9.3)
Ochii mei sunt pururea spre Domnul că El va scoate din laţ picioarele mele. (Psalmi 24.16)
Paşii lui, altădată vânjoşi, se îngustează şi propriul lui sfat acum îl poticneşte. El dă cu picioarele în laţ şi se
plimbă în reţeaua de sfori. Capcana l-a prins de călcâi şi laţul s-a încolăcit pe el. (Iov 18.7-9)
Prin păcatul buzelor se prinde în laţ păcătosul, iar dreptul (prin dreptatea lui) scapă din strâmtorare.
(Solomon 12.13)
Va ploua peste păcătoşi laţuri, foc şi pucioasă; iar suflare de vifor este partea paharului lor. (Psalmi 10.6)
Vârful laţului lor, osteneala buzelor lor să-i acopere pe ei! (Psalmi 139.9)
Lauda de sine nu miroase a bine. (Proverb)
Lauda/ A fi patriot nu e un merit, e o datorie. Numai cine nu socoate iubirea de Ţară drept o datorie e în stare să
se laude cu ea. (George Topârceanu)
Ca cei morţi să fii, să nu socoteşti nici lauda şi nici ocara, şi poti să te mântuieşti. 11.2
Ca să aud glasul laudei Tale şi să spun toate minunile Tale. (Psalmi 25.7)
Căci dacă Avraam s-a îndreptat din fapte, are de ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu.
(Romani 4.2)
Căci dacă, pe când eram vrăjmaşi, ne-am împăcat cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult,
împăcaţi fiind, ne vom mântui prin viaţa Lui. Şi nu numai atât, ci şi ne lăudăm în Dumnezeu prin
Domnul nostru Iisus Hristos, prin Care am primit acum împăcarea. (Romani 5.10, 11)
Căci lauda noastră aceasta este: mărturia conştiinţei noastre că am umblat în lume, şi mai ales la voi, în sfinţenie şi în curăţie dumnezeiască, nu în înţelepciune trupească, ci în harul lui Dumnezeu.
(II Corinteni 1.12)
Cât te-ai mărit, Ilie, întru minunile tale! Şi cine este asemenea ţie, ca să se laude? (Ecclesiasticul 48.4)
Cel ce este cinstit şi lăudat mai presus de vrednicie, mult se păgubeşte, iar cel ce nicidecum nu este cinstit
de oameni, de sus va fi slăvit.(Avva Or)
Cel mai mare soi de duşmani este cel al lăudătorilor. (Tacit)
Comorile dobândite cu limbă mincinoasă sunt deşertăciune trecătoare şi laţuri ale morţii. (Solomon 21.6)
Cum a fost lucrat pomul, arată rodul lui; aşa şi cuvântul arată gândul cel din inima omului. Să nu lauzi pe nimeni înainte de a vorbi cu el, căci cuvântul este piatra de încercare a omului. (Ecclesiasticul 27.6, 7)
Dar întunericul nu este întuneric la Tine şi noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, aşa este şi lumina ei. Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele maicii mele. Te voi lăuda, că
sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrurile Tale şi sufletul meu le cunoaşte foarte.
(Psalmi 138.12-14)
De aceea, se cuvine laudă Bisericii pentru singularitatea ei, fiind o copie a principiului unic. (vezi Biserica/)
De vrei să primeşti laudă de la oameni, iubeşte mai întâi mustrarea pentru păcate. (Sfântul Marcu Ascetul)
Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile
de tot nu le vei binevoi. (Psalmi 50.16, 17)
Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte.
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Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se
bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. Cât despre proorocii - se vor desfiinţa; darul limbilor va înceta;
ştiinţa se va sfârşi; pentru că în parte cunoaştem şi în parte proorocim. Dar când va veni ceea ce e desăvârşit, atunci ceea ce este în parte se va desfiinţa. (I Corinteni 13.4-10)
Dumnezeule, lauda mea n-o ţine sub tăcere. Că gura păcătosului şi gura vicleanului asupra mea s-au deschis.
(Psalmi 108.1)
E câte un soi de laudă mai urâtă decât ocara. (Proverb armenesc)
E mai bine să mori din cauza proştilor decât să fii lăudat de ei. (Anton Pavlovici Cehov)
Iar noi poporul Lui şi oile păşunii Lui. Intraţi pe porţile Lui cu laudă şi în curţile Lui cu cântări lăudaţi-L pe El.
(Psalmi 99.3)
Jertfeşte lui Dumnezeu jertfă de laudă şi împlineşte Celui Preaînalt făgăduinţele tale. (Psalmi 49.15)
La pomul lăudat să nu te duci cu sacul. (Proverb)
Laudele să le meriţi, dar să renunţi la ele. (François Fénelon)
Laudele şi ocările îl înnebunesc pe om pentru că îl fac să nu mai ştie cine este. (Părintele Savatie Baştovoi)
Lăuda-Te-voi, Doamne, din toată inima mea, spune-voi toate minunile Tale. (Psalmi 9.1)
Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina. Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi
apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis şi s-au făcut, El a poruncit şi
s-au zidit. (Psalmi 148.3-5)
Menirea noastră pe pământ este să-L lăudăm pe Dumnezeu şi să căutăm mântuirea.(Părintele Paisie Olaru)
Omul care descoperă pe Dumnezeu se trezeşte ca dintr-o beţie: întreaga lui viaţă i se pare o pierdere de
timp. Dar omul necredincios face şi vorbeşte lucruri vrednice de râs; dacă-i dai bani se bucură şi
dacă îl lauzi te slujeşte ca un catâr. De tânăr îşi părăseşte casa în care s-a născut şi pleacă de-şi
pierde frumuseţea şi cinstea printre străini. (Părintele Savatie Baştovoi)
Pasărea vicleană dă singură în laţ. (Ion Neculce)
Pe Dumnezeu să-L slujim prin fapte, să-L lăudăm prin cuvânt şi să-L cinstim cu gândul. (Evagrie Ponticul)
Pentru ca, după cum este scris: "Cel ce se laudă în Domnul să se laude". (I Corinteni 1.31)
Precum celui care mănâncă multă miere nu-i merge bine, tot aşa şi celui care se lasă copleşit de cuvinte de
laudă. (Solomon 25.27)
Precum virtuţile obişnuiesc să se nască din dureri şi din ocări, aşa păcatele se nasc din plăceri şi laude.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Singura cale de a scăpa de efectul coruptibil al laudelor este să continui să lucrezi. (Albert Einstein)
Sunt oameni care nu laudă decât ceea ce pot imita. (Cicero)
Şi de ai făcut lucruri bune, nu te lăuda. (Neagoe Basarab)
Şi nu numai atât, ci ne lăudăm şi în suferinţe, bine ştiind că suferinţa aduce răbdare, şi răbdarea încercare,
şi încercarea nădejde Iar nădejdea nu ruşinează pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile
noastre, prin Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă. (Romani 5.3-5)
Şi pentru ca să nu mă trufesc cu măreţia descoperirilor, datu-mi-s-a mie un ghimpe în trup, un înger al satanei,
să mă bată peste obraz, ca să nu mă trufesc. Pentru aceasta de trei ori am rugat pe Domnul ca să-l îndepărteze de la mine; şi mi-a zis: Îţi este de ajuns harul Meu, căci puterea Mea se desăvârşeşte în slăbiciune. Deci, foarte bucuros, mă voi lăuda mai ales întru slăbiciunile mele, ca să locuiască în mine puterea
lui Hristos. (II Corinteni 12.7-9)
Şi văzând arhiereii şi cărturarii minunile pe care le făcuse şi pe copiii care strigau în templu şi ziceau: Osana
Fiului lui David, s-au mâniat, şi I-au zis: Auzi ce zic aceştia? Iar Iisus le-a zis: Da. Au niciodată n-aţi
citit că din gura copiilor şi a celor ce sug Ţi-ai pregătit laudă? (Matei 21.15, 16)
Un lucru făcut de mână de meşter este vrednic de laudă, dar conducătorul poporului să fie iscusit la cuvânt.
(Ecclesiasticul 9.17)
Un singur lucru e de invidiat şi de laudă, şi anume binele cel netrecător. Acesta constă în a fi în cinste
înaintea lui Dumnezeu, pe când bunurile omeneşti sunt nestatornice şi mai înşelătoare decât visurile.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Unii se laudă cu căruţele lor, alţii cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru.
(Psalmi 19.8)
Vrei ca oamenii să gândească lucruri bune despre tine? Nu te lăuda. (Blaise Pascal)
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Lăcomia 10.14
Lămurit/ Ascultă - ai spus Tu iar - şi Eu voi vorbi, te voi întreba şi tu Îmi vei da lămuriri. (Iov 42.4)
Atunci Irod chemând în ascuns pe magi, a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat steaua. (Matei 2.7)
Bună este ispitirea, că aceasta face pe om mai lămurit. (Avva Pimen)
Care e diferenţa dintre un filosof şi un creştin? Unul este discipol al Greciei, celălalt al cerului. Unul care umblă după glorie, celălalt după mântuire. Unul mânuitor al vorbelor, celălalt al faptelor bune. Unul care
clădeşte şi altul care dărâmă. Unul iubitor de greşeală, celălalt duşman al ei. Unul care strică adevărul
şi altul care-l restabileşte, lămurindu-l. Unul care fură şi altul care păzeşte să nu se fure. (Tertulian)
Cercetat-ai inima mea, noaptea ai cercetat-o; cu foc m-ai lămurit, dar nu s-a aflat întru mine nedreptate.
(Psalmi 16.3)
Cuvintele Domnului, cuvinte curate, argint lămurit în foc, curăţat de pământ, curăţat de şapte ori.
(Psalmi 11.6)
Dacă o faci pe grijuliul, fii grijuliu mai întâi cu tine însuţi, unde păcatul este şi mai vădit şi mai mare. Iar dacă
nu eşti grijuliu cu tine însuţi, apoi lămurit lucru este că şi pe fratele tău nu-l judeci pentru că te îngrijeşti
de soarta lui, ci pentru că îl urăşti şi vrei să-l faci de ocară. Dacă aproapele tău trebuie judecat, apoi
s-o facă unul care nu are astfel de păcate. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dar Duhul grăieşte lămurit că, în vremurile cele de apoi, unii se vor depărta de la credinţă, luând aminte la
duhurile cele înşelătoare şi la învăţăturile demonilor, prin făţărnicia unor mincinoşi, care sunt înfieraţi
în cugetul lor. (I Timotei 4.1, 2)
Efectul pe care-l poate avea păcatul asupra minţii şi asupra sentimentelor umane este devastator. Aşa este păcatul, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur; înainte de a fi săvârşit, ne întunecă judecata şi ne înşeală
mintea, dar după ce a fost săvârşit ne apare lămurit înaintea ochilor grozăvia lui. Plăcerea aceea scurtă
şi ruşinoasă ne chinuie mereu şi ne umple de ruşine. (Din emisiunea “Cuvântul care zideşte”)
Fericit este bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se va lua cununa vieţii, pe care a făgăduit-o
Dumnezeu celor ce Îl iubesc pe El. Nimeni să nu zică, atunci când este ispitit: De la Dumnezeu sunt
ispitit, pentru că Dumnezeu nu este ispitit de rele şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este tras şi momit de însăşi pofta sa. Apoi pofta, zămislind, naşte păcat, iar păcatul, odată
săvârşit, aduce moarte. (Iacob 1.12-15)
Iar fariseul s-a mirat văzând că El nu S-a spălat înainte de masă. Şi Domnul a zis către el: Acum, voi fariseilor, curăţiţi partea din afară a paharului şi a blidului, dar lăuntrul vostru este plin de răpire şi de viclenie.
Nebunilor! Oare, cel ce a făcut partea din afară n-a făcut şi partea dinăuntru? Daţi mai întâi milostenie
cele ce sunt înlăuntrul vostru şi, iată, toate vă vor fi curate. (Luca 11.38-41)
Mânia Domnului nu se va potoli până nu va împlini şi va înfăptui planurile inimii Sale, şi în zilele ce vin veţi
pricepe aceasta lămurit. (Ieremia 23.20)
Şi dacă trâmbiţa va da sunet nelămurit, cine se va pregăti de război? Aşa şi voi: Dacă prin limbă nu veţi da
cuvânt lesne de înţeles, cum se va cunoaşte ce aţi grăit? Veţi fi nişte oameni care vorbesc în vânt.
(I Corinteni 14.8, 9)
Şi el, ridicându-şi ochii, a zis: zăresc oamenii; îi văd ca pe nişte copaci umblând. După aceea a pus iarăşi
mâinile pe ochii lui, şi el a văzut bine şi s-a îndreptat, căci vedea toate, lămurit. (Marcu 8.24, 25)
Lăuntric/ Am stat lângă multe persoane care şi-au dat sfârşitul, am stat lângă mulţi muribunzi, i-am vegheat până la capăt. Toţi, invariabil toţi, cereau o clipă în plus de viaţă, ca să-şi rezolve criza, problema lăuntrică. (Un
duhovnic în vârstă, pomenit de părintele Arsenie Papacioc. Din păcate nu-i ştim numele.) Este cutremurător! Şi spunea: Care este clipa? Este clipa pe care tu acum o pierzi, care a trecut pe lângă tine. Cum
a definit Dostoievski infernul?: “Prea târziu, când nu mai poţi face nimic.” (Părintele Vasile Gavrilă)
Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui.
(Psalmi 102.1)
Credinţa dă stabilitate şi sens vieţii lăuntrice. Omul credincios stă în preajma valorilor permanente, este
bun şi bogat. Când trece peste el o încercare a vieţii, nu se năruie, ci creşte. Omul credincios se aseamănă copiilor, râde cu lacrimi pe obraz. Încercările, necazurile, greutăţile prin care trece omul, în momentul în care Îl află pe Hristos, sunt depăşite. (Ernest Bernea)
Cu cât suferă mai mult omul din afară, cu atât înfloreşte mai mult cel dinlăuntrul lui. (Patericul)
Cu trupul, cu darul lui Dumnezeu mă simt curat, dar nu ştiţi ce luptă lăuntrică am. (Mitropolitul Catechin,
la spovedanie)
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Fiul meu, ia aminte la graiurile mele; la poveţele mele pleacă-ţi urechea ta! Nu le scăpa din ochi, păstreazăle înlăuntrul inimii tale, căci ele sunt viaţă pentru cei ce le pun în faptă şi doctorie pentru tot trupul
omenesc. (Solomon 4.20-22)
Iscodit-au fărădelegi şi au pierit când le iscodeau, ca să pătrundă înlăuntrul omului şi în adâncimea
inimii lui. (Psalmi 63.6, 7)
Ispitele le vom primi pentru tămăduirea omului dinlăuntru. 10.7
Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul nostru. 2.3, 2.6, 5.5
Luarea-aminte, ca discernământ, îl ajută pe om să-şi cunoască starea lăuntrică şi să ştie la ce treaptă a
ajuns, şi astfel să vadă limpede câtă cale a străbătut, şi câte îi mai rămâne de făcut până la împărăţia
cerurilor. (Sfinţii Părinţi)
Lumina care străluceşte în inimă descoperă o altă lumină, mai lăuntrică, mai tainică şi mai adâncă. În această lumină, în această contemplare plină de dulceaţă, afundându-se, omul nu mai este stăpân pe sine, devine ca un străin pentru lumea aceasta, iar lucrul acesta se face din cauza iubirii şi a plăcerii care-l copleşeşte, datorită tainelor celor ascunse care i se descoperă. În acel timp, omul acela fiind eliberat de povara
celor trecătoare, ajunge la măsura desăvârşirii, curat şi liber de păcat. (Sfântul Macarie Egipteanul)
Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. (Psalmi 142.4)
Pe monahul cel din afară îl realizează mulţi, dar pe monahul cel dinlăuntru îl realizează puţini. 1.8
Pentru că a asuprit fără milă pe săraci şi a furat o casă, în loc să o zidească. El nu va cunoaşte pacea lăuntrică şi el nu va scăpa nimic din toate câte preţuieşte. (Iov 20.19)
Pleacă urechea ta şi ascultă cuvintele celor iscusiţi şi inima ta îndreapt-o spre ştiinţa mea. Este plăcut dacă
tu le păstrezi înlăuntrul tău. O, de-ar sta toate pe buzele tale! (Solomon 22.17, 18)
Rănile sângeroase sunt un leac pentru cel răufăcător şi lovituri care pătrund până înlăuntrul trupului.
(Solomon 20.30)
Sfânt este acela care s-a curăţit lăuntric cu desăvârşire. (Sfântul Macarie Egipteanul)
Lângă/ A făcut deci Iosua cum îi zisese Moise şi s-a dus să bată pe Amaleciţi; iar Moise cu Aaron şi Or s-au suit
în vârful muntelui. Când îşi ridica Moise mâinile, biruia Israel; iar când îşi lăsa el mâinile, biruiau Amaleciţii. Dar obosind mâinile lui Moise, au luat o piatră şi au pus-o lângă el şi a şezut Moise pe piatră; iar
Aaron şi Or îi sprijineau mâinile, unul de o parte şi altul de altă parte. Şi au stat mâinile lui ridicate până
la asfinţitul soarelui. Şi a zdrobit Iosua pe Amalec şi tot poporul lui cu ascuţişul sabiei.
(Ieşirea 17.10-13)
Am stat lângă multe persoane care şi-au dat sfârşitul, am stat lângă mulţi muribunzi, i-am vegheat până la capăt. Toţi, invariabil toţi, cereau o clipă în plus de viaţă, ca să-şi rezolve criza, problema lăuntrică. (Un duhovnic în vârstă, pomenit de părintele Arsenie Papacioc. Din păcate nu-i ştim numele.) Este cutremurător!
Şi spunea: Care este clipa? Este clipa pe care tu acum o pierzi, care a trecut pe lângă tine. Cum a definit
Dostoievski infernul?: “Prea târziu, când nu mai poţi face nimic.” (Părintele Vasile Gavrilă)
Căci are să treacă Domnul să lovească Egiptul; şi văzând sângele de pe pragul de sus şi de pe cei doi uşori,
Domnul va trece pe lângă uşă şi nu va îngădui pierzătorului să intre în casele voastre, ca să vă lovească.
(Ieşirea 12.23)
Când doi oameni se sărută, lumea trece pe lângă ei, când doi oameni se bat, lumea se strânge în jurul lor.
(Christian Hebbe)
Cel de lângă noi este un alt eu. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Dacă nu poţi sta lângă un om când îi este greu, nu ai dreptul să stai lângă el când îi este bine.
(Paulo Coelho)
De la oricine aude cuvântul împărăţiei şi nu-l înţelege, vine cel viclean şi răpeşte ce s-a semănat în inima lui;
aceasta este sămânţa semănată lângă drum. (Matei 13.19)
Fiecare om pe care îl întâlnesc în drumul meu îmi este superior prin ceva. De aceea încerc să învăţ câte ceva
pe lângă fiecare. (Sigmund Freud)
Iar cea de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul şi ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva,
crezând, să se mântuiască. (Luca 8.12)
Iar în toată ţara nu se găseau femei atât de frumoase ca fetele lui Iov, şi tatăl lor le-a făcut părtaşe la moştenire, lângă fraţii lor. Şi Iov a mai trăit după aceea o sută patruzeci de ani şi a văzut pe fiii săi şi pe fiii fiilor
săi, până la al patrulea neam. Şi Iov a murit bătrân şi încărcat de zile. (Psalmi 42.15-17)
Ieşit-a semănătorul să semene sămânţa sa. Şi semănând el, una a căzut lângă drum şi a fost călcată cu pi-
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cioarele şi păsările cerului au mâncat-o. (Luca 8.5)
Învăţaţi de la smochin pilda: Când mlădiţa lui se face fragedă şi înfrunzeşte, cunoaşteţi că vara este aproape.
Tot aşa şi voi, când veţi vedea împlinindu-se aceste lucruri, să ştiţi că El este aproape, lângă uşi.
(Marcu 13.28, 29)
Jertfa presupune ajutorul ce-l poţi oferi celui de lângă tine. 9.5
Nu ţine lângă tine prieteni care îndrăgesc mai mult masa ta decât prietenia ta. (Sfântul Vasile cel Mare)
Oare ce poate însemna pătimirea mea, pe lângă ceea ce ai pătimit Tu, Doamne, pentru noi toţi?
(Sfântul Cuviosul Paisie de la Neamţ)
Păstrează tăcerea, şi tăcerea te va păstra lângă Dumnezeu. 9.12
Prietenii, de dragul virtuţii, rămân veşnic lângă tine. (Sfântul Gură de Aur)
Prin rugăciune reuşim să vedem amprenta hristică din inima celui de lângă noi, şi astfel să-l iubim. 4.15
Şi lăsându-i, a ieşit afară din cetate la Betania, şi noaptea a rămas acolo. Dimineaţa, a doua zi, pe când
se întorcea în cetate, a flămânzit; şi văzând un smochin lângă cale, S-a dus la el, dar n-a găsit nimic
în el decât numai frunze, şi a zis lui: De acum înainte să nu mai fie rod din tine în veac! Şi smochinul
s-a uscat îndată. (Matei 21.17-19)
Şi stăteau, lângă crucea lui Iisus, mama Lui şi sora mamei Lui, Maria lui Cleopa, şi Maria Magdalena. Deci
Iisus, văzând pe mama Sa şi pe ucenicul pe care Îl iubea stând alături, a zis mamei Sale: Femeie, iată fiul
tău! Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine. (Ioan 19.25-27)
Şi, stând la spate, lângă picioarele Lui, plângând, a început să ude cu lacrimi picioarele Lui, şi cu părul
capului ei le ştergea. Şi săruta picioarele Lui şi le ungea cu mir. (Luca 7.38)
Leacul/ Cinsteşte pe doctor cu cinstea ce i se cuvine, că şi pe el l-a făcut Domnul. Că de la Cel Preaînalt este leacul
şi de la rege va lua dar. Ştiinţa doctorului va înălţa capul lui şi înaintea celor mari va fi minunat.
(Ecclesiasticul 38.1-3)
Coborârea Fiului lui Dumnezeu este singurul leac al bolii noastre. Prin iconomie, singurul doctor înţelept al
sufletelor noastre, primind în Sine pătimirile noastre, a vindecat boala tuturor. (Leonţiu de Bizanţ,
unul dintre marii scriitori bisericeşti)
Dar pentru că firea omenescă este trândavă şi se îndreaptă mai degrabă spre tihnă şi plăceri, de aceea Stăpânul cel iubitor de oameni, ca un Tată iubitor a dat leacul postului, ca să ne desprindă şi de plăceri
şi să ne şi ducă de la grijile lumeşti la lucrarea celor duhovniceşti. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Găseşti leac şi în venin. (Marcel Achard)
Iisus a tămăduit orbirea ochilor, dar n-a putut tămădui orbia răutăţii. Orbia răutăţii nu are leac, dar are
pedeapsă. (Părintele Arsenie Boca)
Ispitele nu sunt lecuire pentru cel trufaş, că buruiană rea s-a înrădăcinat în inima lui. (Ecclesiasticul 3.27)
Lenea şi mândria ne apasă mai greu decât guvernele şi parlamentele. Să ne lecuim de primele şi le vom suporta mai uşor pe cele din urmă. (Benjamin Franklin)
Nefericitul nu are nicio altă doctorie în afară de speranţă. (William Shakespeare)
Nu există vaccin împotriva optimismului. (Mario Benedetti)
O atitudine veselă, sprijinită de relaxare … este doctorie care ne alungă din drum fantomele fricii. (George
Matthew Adams)
O mică doză regulată de lumesc poate acţiona asemenea unui vaccin care să ducă în cele din urmă la imunitate faţă de atracţiile lumeşti. (Părintele Serafim Rose)
Omul de nimic, omul necinstit şi viclean umblă cu minciuna pe buze. Face cu ochiul, dă din picioare, face
semne cu degetele. În inima lui e vicleşug, pururea se gândeşte la rău şi seamănă gâlceavă. Pentru aceasta fără de veste va veni peste el prăpădul, nimicit va fi dintr-o dată şi fără leac. (Solomon 6.12-15)
Pentru orice rău există două leacuri: timpul şi tăcerea. (Alexandre Dumas)
Prietenul credincios este leacul vieţii şi cei ce se tem de Domnul îl vor afla pe el. (Ecclesiasticul 6.16)
Prostia din născare, leac în lume nu are; ea este o urâcioasă boală, ce nu se vindecă în şcoale, ba nici în
spitale. (Ion Creangă)
Rugăciunea curată, leacul acediei. 12.6
Suferinţa nu este un rău, este consecinţa şi aproape întotdeauna leacul răului. (Eliphas Levi)
Timpul este un reparator infailibil, care tămăduieşte fără niciun leac rănile sufletului. (Guy de Maupassant)
Uitarea e leac jignirilor. (Publilius Syrius)
Un înţelept face din veninul său interior remediu pentru sine; sau precept de tămăduire pentru semeni…
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Însă cine nu se luptă contra Răului, s-a şi predat inamicului. (Constantin Brâncuşi)
Uitarea este vechiul leac pentru mizeria umană. (Alfred de Musset)
Lecţia/ Acceptarea, toleranţa şi iertarea sunt lecţiile ce ne străbat întreaga viaţă. (Jessica Lange)
Cea mai importantă lecţie pe care ţi-o dă viaţa e că şi nebunii au uneori dreptate. (Winston Churchill)
Diferenţa dintre şcoală şi viaţă? La şcoală ţi se dă o lecţie, apoi un test. În viaţă, ţi se dă un test care te învaţă o lecţie. (Tom Bodett)
Este o lecţie universală – intoleranţa este primul semn al unei educaţii neadecvate. O persoană rău educată
se poartă cu o nerăbdare arogantă, în vreme ce autentica, adevărata educaţie dă naştere modestiei.
(Aleksandr Soljeniţân)
Eşecurile sunt doar nişte lecţii în şcoala succesului. (Vikas Malkani)
Experienţa este cel mai dur profesor, pentru că întâi îţi dă testul şi apoi îţi spune care era lecţia.
(Vernon Sanders Law)
Istoria dă lecţii, dar n-are elevi. (Ingeborg Bachmann)
Poate că cea mai mare lecţie a istoriei este că nimeni n-a învăţat lecţiile istoriei. (Aldous Huxley)
Să suferi în tăcere este unica lecţie care face să o învăţăm în această viaţă. (Vincent van Gogh)
Viaţa este o îndelungată lecţie de umilinţă. (James Matthew Barrie)
Legământul/ Adusu-şi-a aminte în veac de legământul Lui, de cuvântul pe care l-a poruncit într-o mie de neamuri,
pe care l-a încheiat cu Avraam şi de jurământul Său lui Isaac. (Psalmi 104.8, 9)
Apoi a mai zis iarăşi Domnul Dumnezeu către Noe: "Iată, ca semn al legământului, pe care-l închei cu
voi şi cu tot sufletul viu ce este cu voi din neam în neam şi de-a pururi, pun curcubeul Meu în nori, ca
să fie semn al legământului dintre Mine şi pământ. Când voi aduce nori deasupra pământului, se va
arăta curcubeul Meu în nori, şi-Mi voi aduce aminte de legământul Meu, pe care l-am încheiat cu
voi şi cu tot sufletul viu şi cu tot trupul, şi nu va mai fi apa potop, spre pierzarea a toată făptura. Va fi
deci curcubeul Meu în nori şi-l voi vedea, şi-Mi voi aduce aminte de legământul veşnic dintre Mine
şi pământ şi tot sufletul viu din tot trupul ce este pe pământ!" (Facerea 9.12-16)
Apoi s-a suit Moise în munte, la Dumnezeu; şi l-a strigat Domnul din vârful muntelui şi i-a zis: "Grăieşte
casei lui Iacov şi vesteşte fiilor lui Israel aşa: "Aţi văzut ce am făcut Egiptenilor şi cum v-am luat pe
aripi de vultur şi v-am adus la Mine. Deci, de veţi asculta glasul Meu şi de veţi păzi legământul
Meu, dintre toate neamurile Îmi veţi fi popor ales că al Meu este tot pământul; îmi veţi fi împărăţie
preoţească şi neam sfânt!" Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune fiilor lui Israel".
(Ieşirea 19.3-6)
Avraam a căzut atunci cu faţa la pământ şi a râs, zicând în sine: "E cu putinţă oare să mai aibă fiu cel de
o sută de ani? Şi Sarra cea de nouăzeci de ani e cu putinţă oare să mai nască?" Apoi a mai zis Avraam către Domnul: "O, Doamne, măcar Ismael să trăiască înaintea Ta!" Iar Dumnezeu a răspuns lui
Avraam: "Adevărat, însăşi Sarra, femeia ta, îţi va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isaac şi Eu voi
încheia cu el legământul Meu, legământ veşnic: să-i fiu Dumnezeu lui şi urmaşilor lui.
(Facerea 17.17-19)
Că ai zis: "În veac mila se va zidi, în ceruri se va întări adevărul Tău. Făcut-am legământ cu aleşii Mei,
juratu-M-am lui David, robul Meu: Până în veac voi întări seminţia ta şi voi zidi din neam în neam
scaunul tău". (Psalmi 88.3-5)
Când m-am suit eu pe munte, ca să primesc lespezile de piatră, tablele legământului, pe care l-a încheiat Domnul cu voi, am stat în munte patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, şi nici pâine n-am mâncat,
nici apă n-am băut. Atunci mi-a dat Domnul două table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu; pe
acelea erau scrise toate cuvintele pe care vi le-a grăit Domnul pe munte, din mijlocul focului, în ziua
adunării. (Deutoronomul 9.9, 10)
Iar când era Avram de nouăzeci şi nouă de ani, i S-a arătat Domnul şi i-a zis: "Eu sunt Dumnezeul cel
Atotputernic; fă ce-i plăcut înaintea Mea şi fii fără prihană; şi voi încheia legământ cu tine şi te voi înmulţi foarte, foarte tare". Atunci a căzut Avram cu faţa la pământ, iar Dumnezeu a mai grăit şi a zis:
"Eu sunt şi iată care-i legământul Meu cu tine: vei fi tată a mulţime de popoare, şi nu te vei mai numi
Avram, ci Avraam va fi numele tău, căci am să te fac tată a mulţime de popoare. Am să te înmulţesc
foarte, foarte tare, şi am să ridic din tine popoare, şi regi se vor ridica din tine. Voi pune legământul
Meu între Mine şi între tine şi urmaşii tăi, din neam în neam, să fie legământ veşnic, aşa că Eu voi fi
Dumnezeul tău şi al urmaşilor tăi de după tine. Şi-ţi voi da ţie şi urmaşilor tăi pământul în carte pribe-
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geşti acum ca străin, tot pământul Canaanului, ca moştenire veşnică, şi vă voi fi Dumnezeu". Apoi a
mai zis Dumnezeu lui Avraam: "Iar tu şi urmaşii tăi din neam în neam să păziţi legământul Meu. Iar
legământul dintre Mine şi tine şi urmaşii tăi din neam în neam, pe care trebuie să-l păziţi, este acesta:
toţi cei de parte bărbătească ai voştri să se taie împrejur. Să vă tăiaţi împrejur şi acesta va fi semnul
legământului dintre Mine şi voi. În neamul vostru, tot pruncul de parte bărbătească, născut la voi în
casă sau cumpărat cu bani de la alt neam, care nu-i din seminţia voastră, să se taie împrejur în ziua a
opta. Numaidecât să fie tăiat împrejur cel născut în casa ta sau cel cumpărat cu argintul tău şi legământul Meu va fi însemnat pe trupul vostru, ca legământ veşnic. Iar cel de parte bărbătească netăiat împrejur, care nu se va tăia împrejur, în ziua a opta, sufletul acela se va stârpi din poporul său,
căci a călcat legământul Meu". După aceea a zis iarăşi Dumnezeu către Avraam: "Pe Sarai, femeia ta, să nu o mai numeşti Sarai, ci Sarra să-i fie numele. Şi o voi binecuvânta şi-ţi voi da din ea
un fiu; o voi binecuvânta şi va fi mamă de popoare şi regi peste popoare se vor ridica dintr-însa".
(Facerea 17.1-16)
Iar Ilie a zis: "Cu râvnă am râvnit pentru Domnul Dumnezeul Savaot, căci fiii lui Israel au părăsit legământul Tău, au dărâmat jertfelnicele Tale şi pe proorocii Tăi i-au ucis cu sabia, rămânând numai eu
singur, dar caută să ia şi sufletul meu!" A zis Domnul: "Ieşi şi stai pe munte înaintea feţei Domnului!
Că iată Domnul va trece; şi înaintea Lui va fi vijelie năprasnică ce va despica munţii şi va sfărâma
stâncile, dar Domnul nu va fi în vijelie. După vijelie va fi cutremur, dar Domnul nu va fi în cutremur;
după cutremur va fi foc, dar nici în foc nu va fi Domnul. Iar după foc va fi adiere de vânt lin şi
acolo va fi Domnul". (III Regi 19.10-12)
În anul întâi al domniei lui - eu, Daniel, am citit în cărţi numărul de şaptezeci de ani, pentru care a fost
cuvântul Domnului către proorocul Ieremia, ani care trebuia să se împlinească de la dărâmarea Ierusalimului. Şi mi-am îndreptat faţa către Domnul Dumnezeu, stăruind în rugăciune şi în rugi fierbinţi,
cu post, sac şi cenuşă. Şi m-am rugat Domnului Dumnezeu şi m-am mărturisit şi am zis: "O, Doamne, Dumnezeule cel mare şi minunat, Care păzeşti legământul şi îndrumarea pentru cei ce Te iubesc
pe Tine şi iau aminte la poruncile Tale! (Daniel 9.2-4)
Moise a zis către părinţi: "Domnul Dumnezeu va ridica vouă dintre fraţii voştri Prooroc ca mine. Pe
El să-L ascultaţi în toate câte vă va spune. Şi tot sufletul care nu va asculta de Proorocul Acela, va fi
nimicit din popor". Iar toţi proorocii de la Samuel şi cei câţi le-au urmat au vorbit şi au vestit zilele acestea. Voi sunteţi fiii proorocilor şi ai legământului pe care l-a încheiat Dumnezeu cu părinţii noştri,
grăind către Avraam: "Şi întru seminţia ta se vor binecuvânta toate neamurile pământului". Dumnezeu, înviind pe Fiul Său, L-a trimis întâi la voi, să vă binecuvânteze, ca fiecare să se întoarcă de la
răutăţile sale. (Faptele Apostolilor 3.22-26)
Munţii pot să se mute din loc şi colinele să se clatine, dar milostivirea Mea nu se va depărta de la tine şi
legământul Meu de pace nu se va zdruncina, zice Domnul, Care are milă de tine. (Isaia 54.10)
Să faci corăbiei o fereastră la un cot de la acoperiş, iar uşa corăbiei să o faci într-o parte a ei. De asemenea să faci într-însa trei rânduri de cămări: jos, la mijloc şi sus. Şi iată Eu voi aduce asupra pământului potop de apă, ca să pierd tot trupul de sub cer, în care este suflu de viaţă, şi tot ce este pe pământ va pieri. Iar cu tine voi face legământul Meu; şi vei intra în corabie tu şi împreună cu tine vor
intra fiii tăi, femeia ta şi femeile fiilor tăi. (Facerea 6.16-18)
Să vă tăiaţi împrejur şi acesta va fi semnul legământului dintre Mine şi voi. (Facerea 17.11)
Şi astfel întregul Israel se va mântui, precum este scris: "Din Sion va veni Izbăvitorul şi va îndepărta nelegiuirile de la Iacov; şi acesta este legământul Meu cu ei, când voi ridica păcatele lor".
(Romani 11.26)
Şi dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui (Psalmi 102.18)
Şi neamurile s-au mâniat, dar a venit mânia Ta şi vremea celor morţi, ca să fie judecaţi, şi să răsplăteşti
pe robii Tăi, pe prooroci şi pe sfinţi şi pe cei ce se tem de numele Tău, pe cei mici şi pe cei mari, şi
să pierzi pe cei ce prăpădesc pământul. Şi s-a deschis templul lui Dumnezeu, cel din cer, şi s-a văzut în templul Lui chivotul legământului Său, şi au fost fulgere şi vuiete şi tunete şi cutremur şi
grindină mare. (Apocalipsa 11.18, 19)
Şi oşti trimise de el vor sta şi vor pângări locaşul sfânt şi cetatea, iar jertfa de fiecare zi o var da de o
parte şi vor pune în loc urâciunea pustiirii. Şi pe cei ce au săvârşit fărădelegi împotriva legământului
îi va înşela prin linguşiri, iar poporul care cunoaşte pe Dumnezeul său va rămâne statornic şi îl va
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urma. (Daniel 11.31, 32)
Şi să facă milă cu părinţii noştri, ca ei să-şi aducă aminte de legământul Său cel sfânt; de jurământul cu
care S-a jurat către Avraam, părintele nostru, ca, fiind izbăviţi din mâna vrăjmaşilor, să ne dea nouă
fără frică, să-I slujim în sfinţenie şi în dreptate, înaintea feţei Sale, în toate zilele vieţii noastre.
(Luca 1.72-75)
Legea cunoştinţei de Dumnezeu e sădită în noi. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
Legea Domnului este fără prihană, întoarce sufletele; mărturia Domnului este credincioasă, înţelepţeşte pruncii; judecăţile Domnului sunt drepte, veselesc inima; porunca Domnului este strălucitoare, luminează ochii.
(Psalmi 18.8, 9)
Legea nu înseamnă dreptate. Legea este un mecanism cu multe imperfecţiuni. Dacă apeşi butoanele corecte şi mai ai
şi noroc s-ar putea să apară dreptatea. Legea s-a dorit a fi un doar un mecanism. (Raymond Chandler)
Legea postului a fost dată în Paradis .….. Cuvântul “nu mâncaţi” este o lege a postului şi înfrânării. 6.9
Legea şi proorocii au fost până la Ioan; de atunci împărăţia lui Dumnezeu se binevesteşte şi fiecare se sileşte
spre ea. (Luca 16.16)
Legea/ Boala este încălcarea legilor naturii. (Charles Simmons)
Ca un izvor tulbure şi stricat, aşa este dreptul care şovăie în faţa celui nelegiuit. (Solomon 25.26)
Căci dorinţa cărnii este moarte dar dorinţa Duhului este viaţă şi pace; fiindcă dorinţa cărnii este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci nu se supune legii lui Dumnezeu, că nici nu poate. Iar cei ce sunt în
carne nu pot să placă lui Dumnezeu. (Romani 8.6-8)
Căci eu de la Domnul am primit ceea ce v-am dat şi vouă: Că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut,
a luat pâine, şi, mulţumind, a frânt şi a zis: Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru
voi. Aceasta să faceţi spre pomenirea Mea. Asemenea şi paharul după Cină, zicând: Acest pahar este
Legea cea nouă întru sângele Meu. Aceasta să faceţi ori de câte ori veţi bea, spre pomenirea Mea.
(I Corinteni 11.23-25)
Când El privea până la marginile pământului şi îmbrăţişa cu ochii tot ce se află sub ceruri, ca să dea vântului
cumpănă şi să chibzuiască legea apelor, când El statornicea ploilor un făgaş şi o cale bubuitului tunetului,
atunci El a văzut înţelepciunea şi a cântărit-o, atunci a pus-o în lumină şi i-a măsurat adâncimea.
(Iov 28.24-27)
Ce este toleranţa? Este consecinţa umanitătii. Cu toţii suntem caracterizaţi de slăbiciuni şi erori; să ne iertăm
reciproc pentru acest lucru – acesta este cea dintâi lege a naturii. (Voltaire)
Cel ce îşi opreşte urechea de la ascultarea legii, chiar rugăciunea lui e urâciune. (Solomon 28.9)
Cel ce păzeşte legea este un fiu înţelept, iar cel ce se întovărăşeşte cu clevetitorii face ruşine tatălui său.
(Solomon 28.7)
Ci toate câte voiţi să vă facă vouă oamenii, asemenea şi voi faceţi lor, că aceasta este Legea şi proorocii.
(Matei 7.12)
Corupţia este schimbarea zilnică a legilor. (Lothar Schmid)
Daţi deci tuturor cele ce sunteţi datori: celui cu darea, darea; celui cu vama, vamă; celui cu teama, teamă;
celui cu cinstea, cinste. Nimănui cu nimic nu fiţi datori, decât cu iubirea unuia faţă de altul; că cel care
iubeşte pe aproapele a împlinit legea. (Romani 13.7, 8)
De aceea, precum printr-un om a intrat păcatul în lume şi prin păcat moartea, aşa şi moartea a trecut la toţi
oamenii, pentru că toţi au păcătuit în el. Căci, până la lege, păcatul era în lume, dar păcatul nu se socoteşte când nu este lege. Ci a împărăţit moartea de la Adam până la Moise şi peste cei ce nu păcătuiseră, după asemănarea greşelii lui Adam, care este chip al Celui ce avea să vină. (Romani 5.12-14)
Dintre legile după care ne conducem, cea dintâi este onoarea. (Voltaire)
Este sădită în noi o lege naturală, care ne învaţă să ne apropiem de bine şi să ne depărtăm de cele care ne
fac rău. (Sfântul Vasile cel Mare)
Gândeşte-te să duci o viaţă binecredinciosă şi aşa crezând, te vei împărtăşi cu binecuvântarea care alungă nu
numai moartea, ci şi bolile din noi, căci venind Hristos în noi slăbeşte legea care stăpâneşte în mod sălbatic
în mădularele trupului nostru, înviorează evlavia faţă de Dumnezeu şi omoară patimile, neţinând seama de
păcatele în care ne aflăm, ci videcându-ne mai degrabă ca pe nişte bolnavi. Căci întăreşte pe cel zdrobit,
ridică pe cel căzut ca un păstor bun care-Şi pune sufletul pentru oile Sale. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se pentru noi blestem; pentru că scris este:
"Blestemat este tot cel spânzurat pe lemn". (Galateni 3.13)
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Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine şi binecuvântând, a frânt şi, dând ucenicilor, a zis: Luaţi, mâncaţi,
acesta este trupul Meu. Şi luând paharul şi mulţumind, le-a dat, zicând: Beţi dintru acesta toţi, că
acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor.
(Matei 26.26-28)
Iată Sluga Mea pe Care o sprijin, Alesul Meu, întru Care binevoieşte sufletul Meu. Pus-am peste El Duhul
Meu şi El va propovădui popoarelor legea Mea. (Isaia 42.1)
În Hristos, şi nu în lege, este desăvârşirea. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
În pământ de m-or băga, nu mă las de legea mea! (Sfântul Atanasie Todoran din Bichigiu, tras pe roată
pentru că a refuzat să se lepede de credinţa ortodoxă)
Lege pune-mi mie, Doamne, în calea Ta şi mă îndreptează pe cărarea dreaptă, din pricina vrăjmaşilor mei.
(Psalmi 26.17)
Legile îi strivesc pe cei slabi şi îi cruţă pe cei puternici. (Juvenal)
Legile naturii sunt doar gândurile matematice ale lui Dumnezeu. (Euclid)
Legiutorule! Să cunoşti tainele aritmeticii şi geometriei, căci nu trebuie să rosteşti decât axiome. (Pitagora)
Lucrul cel mai important nu este numărul de idei adunate în mintea ta, ci legile care le uneşte.
(Titu Maiorescu)
Mai bun este cel care înţelege puţin cu frică, decât cel care prisoseşte cu mintea şi calcă legea.
(Ecclesiasticul 19.21)
Ne putem sustrage, pentru o vreme, regulilor societăţii; nimic însă nu scapă legilor naturii. (Marie d’Agoult)
Nu cunosc un mai puternic legământ între două suflete pe pământ – ca taina aceluiaşi păcat. (Octavian Goga)
Nu-l judeca pe cel curvar, dacă eşti tu curat, căci de asemenea calci legea. Căci Cel ce a zis: să nu curveşti,
a zis şi să nu judeci! (Patericul)
Orice lege naturală este legea lui Dumnezeu. (Isaac Newton)
Postul îi inţelepţeşte pe făcătorii de lege. 2.9
Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc. (Matei 5.17)
Şi să dea jertfă, precum s-a zis în Legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel.
(Luca 2.24)
Tabla de şah este lumea, figurile sunt fenomenele din univers, regulile de joc sunt ceea ce noi numim legi ale
naturii. (Aldous Huxlay)
Toţi proorocii şi Legea au proorocit până la Ioan. Şi dacă voiţi să înţelegeţi, el este Ilie, cel ce va să vină.
Cine are urechi de auzit să audă. (Matei 11.3-5)
Unde nu ajunge spada legii, ajunge biciul satirei. (Alexandr Sergheevici Puşkin)
Lepădarea de sine 2.5, 8.9, 9.7
Lepra/ Recunoştinţa i-a adus vindecarea sufletească, adevărata minune. (Vindecarea celor zece leproşi) 7.16
S-a depărtat şi norul de la cort şi iată Mariam s-a făcut albă de lepră, ca zăpada. Şi când s-a uitat Aaron la
Mariam, iată era leproasă. (Numerii 12.10)
Sfântul Vasile cel Mare îmbrăţişa pe cei leproşi, care erau găzduiţi în aşezămâtul creat de el, într-un
spital special pentru leproşi, fără să aibă teamă că lepra se va muta la el, adică se va îmbolnăvi
şi el de lepră. (Patriarhul Daniel)
Şi a fost lepros regele Ozia până în ceasul morţii lui; după aceea el a trăit ascuns într-o casă osebit, fiind
oprit de a mai intra în templul Domnului. Iar îngrijirea peste casa regelui şi cârmuirea poporului ţării
a ţinut-o Iotam, fiul lui. (Paralipomena 26.21)
Şi a venit Neeman cu caii şi cu căruţa sa, oprindu-se la poarta casei lui Elisei. Iar Elisei a trimis la el pe sluga
sa să-i zică: "Du-te şi te scaldă de şapte ori în Iordan, că ţi se va înnoi trupul tău şi vei fi curat!" Neeman
însă s-a mâniat şi a plecat, zicând: "Iată, socoteam că va ieşi el şi, stând la rugăciune, va chema numele
Domnului Dumnezeului său, îşi va pune mâna pe locul bolnav şi va curăţi lepra. (IV Regi 5.9-11)
Şi din îndemnul Duhului a venit la templu; şi când părinţii au adus înăuntru pe Pruncul Iisus, ca să facă pentru
El după obiceiul Legii, el L-a primit în braţele sale şi a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis: Acum slobozeşte pe robul Tău, după cuvântul Tău, în pace, că ochii mei văzură mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău Israel.
(Luca 2.27-32)
Şi Domnul a zis către Satan: "Ai luat tu seama la robul Meu Iov? Că nu este nici unul ca el pe pământ, fără
prihană şi drept şi temător de Dumnezeu şi care să se ferească de ce este rău. El se ţine cu putere în stator-
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nicia lui şi tu M-ai întărâtat pe nedrept împotriva lui ca să-l prăpădesc". Dar Satan a răspuns Domnului şi a
zis: "Cojoc pentru cojoc! Că tot ce are omul dă pentru viaţa lui. Dar ia întinde-ţi mâna şi atinge-Te de osul
şi de carnea lui! Să vedem dacă nu Te va blestema în faţă!" Şi Domnul a zis către Satan: "Îl dau în puterea
ta! Numai nu te atinge de viaţa lui". Atunci Satan a plecat dinaintea Domnului şi a lovit pe Iov cu lepră, din
tălpile picioarelor până în creştetul capului. Şi a luat Iov un ciob ca să se scarpine şi şedea pe gunoi, afară
din oraş. Atunci nevasta lui a zis către el: "Te ţii mereu în statornicia ta? Blesteamă pe Dumnezeu şi mori!
Dar Iov i-a răspuns: "Vorbeşti cum ar vorbi una din femeile nebune! Ce? Dacă am primit de la Dumnezeu
cele bune, nu vom primi oare şi pe cele rele?" Şi în toate acestea, Iov n-a păcătuit de loc cu buzele sale.
Iov 2.3-10)
Şi Iisus, întinzând mâna, S-a atins de el, zicând: Voiesc, curăţeşte-te. Şi îndată s-a curăţit lepra lui.
(Matei 8.3)
Şi mulţi leproşi erau în Israel în zilele proorocului Elisei, dar nici unul dintre ei nu s-a curăţat, decât Neeman
Sirianul. (Luca 4.27)
Tămăduiţi pe cei neputincioşi, înviaţi pe cei morţi, curăţiţi pe cei leproşi, pe demoni scoateţi-i; în dar aţi luat,
în dar să daţi. (Matei 10.8)
Vindecarea celor zece leproşi. 7.16
Vindecarea sufletească, adevărata minune (videcarea celor zece leproşi). 7.16
Zis-a Domnul iarăşi: "Bagă-ţi mâna în sân!" Şi când a scos-o din sân, iată mâna lui era albă ca zăpada de
lepră. Şi i-a zis din nou Domnul: "Bagă-ţi iarăşi mina în sân!" Şi şi-a băgat Moise mâna în sân; şi când
a scos-o din sân, iată, era iar curată, ca tot trupul său. (Ieşirea 4.6, 7)
Libertatea e înţelegerea necesităţii. (Baruch Spinoza)
Libertatea este să facem ce trebuie, nu ce vrem. (Sfântul Vasile cel Mare)
Libertatea mea se termină acolo unde se începe libertatea altuia. (Păintele Dumitru Stăniloae)
Libertatea nu este absenţa regulilor, iar ordinea nu este absenţa libertăţii. (Antoine de Saint-Exupery)
Libertatea şi progresul constituie nu numai ţelul artei, dar şi al întregii vieţi. (Ludwig van Beethoven)
Libertatea vă conferă facultatea de a alege între bine şi rău, adică între datorie şi egoism. Educaţia este însă aceea
care vă învaţă să faceţi alegerea. (Giuseppe Mazzini)
Libertatea/ A fi liber înseamnă a fi stăpân pe tine. (Henri Lacordaire)
Adevărata libertate se regăseşte în Hristos, iar liber este cel care nu s-a supus păcatului. (Sfinţii Părinţi)
Adevăraţii stâlpi ai societăţii sunt adevărul şi libertatea. (Henrik Ibsen)
Anxietatea este ameţeala libertăţii. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Bolnavul avea nevoie de vindecare, robul avea nevoie de eliberare, iar cel muritor avea nevoie de
înviere şi de viaţă veşnică. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Bucuria e semnul libertăţii. 11.19
Bucuria este starea de spirit normală a omului. Cu cât dezvoltarea intelectuală şi morală a omului este mai
ridicată, cu atât omul este mai liber şi viaţa îi dă mai multă satisfacţie. (Anton Pavlovici Cehov)
Căci voi, fraţilor, aţi fost chemaţi la libertate; numai să nu folosiţi libertatea ca prilej de a sluji trupului,
ci slujiţi unul altuia prin iubire. (Galateni 5.13)
Când Mântuitorul porunceşte iubirea de vrăjmaşi, El n-o face ca să te îngenuncheze în faţa celui rău, ci
ca să te elibereze de răul din tine şi în felul acesta să-l limiteze. (Părintele Arsenie Boca)
Când omul se roagă înseamnă că este liber. Când nu se mai roagă înseamnă că ceva îl ţine sub o stăpânire nevăzută. De aceea se spune: “Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta.” Numai când
iubeşte pe Dumnezeu şi pe semeni, omul este cu adevărat liber. Când urăşte pe semeni şi când uită pe
Dumnezeu este înrobit, este limitat, este înrobit într-o stare de egoism, de singurătate. De aceea, o mulţime de oameni care nu se mai roagă, suportă cu greu suferinţa, suportă cu greu boala şi mulţi dintre ei,
din deznădejde, se sinucid. Sunt studii ştiinţifice care arată că omul credincios trece mai uşor prin greutăţile vieţii decât cel necredincios. (Patriarhul Daniel)
Cel mai bun test de inteligenţă constă în ceea ce facem cu timpul nostru liber. (Laurence J. Peter)
Contrariul păcatului nu este virtutea, contrariul păcatului este libertatea. (Soren Kierkegaard, filosof şi
teolog danez)
Creştinul n-are stăpânire asupra lui însuşi, dar are timp liber pentru Dumnezeu. (Sfântul Ignatie Teoforul)
Cuvântul Domnului l-a aprins pe el; trimis-a împăratul şi l-a slobozit, căpetenia poporului şi l-a liberat pe
el. (Psalmi 104.19)
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Dacă virtuţii îi iei libertatea, i-ai luat esenţa. (Origen)
Dar vedeţi ca nu cumva această libertate a voastră să ajungă poticnire pentru cei slabi.(I Corinteni 8.9)
Dă piept cu cele mai mari frici ale tale. După aceea, ele nu vor mai evea forţă, iar tu vei fi liber.
(Jim Morrison)
Deci zicea Iisus către iudeii care crezuseră în El: Dacă veţi rămâne în cuvântul Meu, sunteţi cu adevărat
ucenici ai Mei; şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Ei însă I-au răspuns: Noi suntem sămânţa lui Avraam şi nimănui niciodată n-am fost robi. Cum zici Tu că: Veţi fi liberi? Iisus le-a
răspuns: Adevărat, adevărat vă spun: Oricine săvârşeşte păcatul este rob al păcatului. Iar robul nu
rămâne în casă în veac; Fiul însă rămâne în veac. Deci, dacă Fiul vă va face liberi, liberi veţi fi întradevăr. Ştiu că sunteţi sămânţa lui Avraam, dar căutaţi să Mă omorâţi, pentru că cuvântul Meu nu
încape în voi. (Ioan 8.31-37)
Doamne, fă-mă robul Tău, ca să devin cu adevărat liber. (Fericitul Augustin)
Doar iluziile te împiedică să recunoşti că eşti liber şi că ai fost liber întotdeauna. (Antony de Mello)
Domnul este Duh, şi unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. (II Corinteni 3.17)
Doresc mai degrabă să mor stăpân pe credinţa liberă a cugetului meu decât să vieţuiesc rob, încătuşat
de rătăcirea închinării la idoli. (Sfântul Sfinţit Mucenic Vasile preotul din Ancira, străpuns cu ţepuşe
înroşite în foc, la porunca împăratului Iulian Apostatul)
Dumnezeu este aproape neputincios în faţa libertăţii omului. (Părintele Dumitru Stăniloae)
Dumnezeu ne vrea liberi în relaţia cu El. 1.11
Dumnezeu nu l-a creat pe om muritor, şi nici nemuritor. Dumnezeu l-a creat capabil şi de una şi de alta
în funcţie de libera lui alegere. (Sfântul Teolit al Antiohiei)
Economia poate fi privită ca fiica prevederii, ca sora cumpătării şi mama libertăţii. (Samuel Smiles)
El poate să scape şi să libereze, face semne şi minuni în cer şi pe pământ; El a scăpat pe Daniel din
ghearele leilor". (Daniel 6.28)
Eliberează-te de frica de moarte recunoscând că moartea nu este altceva decât o transformare în ciclul
vieţii, nu un sfârşit.(Herbert Harris)
Este mai degrabă liber, cel ce se simte liber în inma sa. (Sfântul Abrozie al Mediolanului)
Fă ce vrei, că după 10 ani vei regreta. (Socrate)
Fără voinţa omului, Dumnezeu nu face nimic, din respect faţă de liberul arbitru.
(Sfântul Macarie Egipteanul)
Imposibil să fii şi liber, şi sărac. (Francis Scott Key Fitzgerald)
Îl numesc liber pe acela care este condus numai de raţiune. (Baruch Spinoza)
Liber cugetători 10.1
Limba este putere, viaţă şi instrument al culturii, instrument de dominare şi eliberare. (Angela Carter)
Lucrul cel mai dificil pentru om este să-şi organizeze timpul liber. (Goethe)
Lumina care străluceşte în inimă descoperă o altă lumină, mai lăuntrică, mai tainică şi mai adâncă.
În această lumină, în această contemplare plină de dulceaţă, afundându-se, omul nu mai este
stăpân pe sine, devine ca un străin pentru lumea aceasta, iar lucrul acesta se face din cauza iubirii şi a plăcerii care-l copleşeşte, datorită tainelor celor ascunse care i se descoperă. În acel
timp, omul acela fiind eliberat de povara celor trecătoare, ajunge la măsura desăvârşirii, curat
şi liber de păcat. (Sfântul Macarie Egipteanul)
Mare este omul acela care ştie să-şi gestioneze timpul liber. (Aristotel)
Meditaţia este eliberarea de gândire şi o mişcare înspre extazul adevărului. Meditaţia este explozia
înteligenţei. (Krishnamurti, filosof indian)
Meditaţia este înţelegerea întregii structuri a “eului”, a sinelui, prilej de a vedea dacă este cu putinţă să fii
totalmente liber de eu şi să nu cauţi vreun supra-eu. Supra-eul este eul. (Krishnamurti, filosof indian)
Nimic nu impune atâtea obligaţii individului ca libertatea. (Viekoslav Kaleb)
O naţiune nu are caracter decât atunci când este liberă. (Madame de Staël)
Omeneşte vorbesc, pentru slăbiciunea trupului vostru. - Căci precum aţi făcut mădularele voastre roabe
necurăţiei şi fărădelegii, spre fărădelege, tot aşa faceţi acum mădularele voastre roabe dreptăţii, spre
sfinţire. Căci atunci, când eraţi robi ai păcatului, eraţi liberi faţă de dreptate. (Romani 6.19, 20)
Omul are libertatea de a alege, şi mintea pentru a înţelege. 10.17
Orice război de eliberare este sacru; orice război de asuprire este blestemat. (Henri Lacordaire)
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Pe robul înţelept să-l iubeşti; să nu-l lipseşti pe el de libertate. (Ecclesiasticul 7.22)
Plecând de la libertatea nelimitată se ajunge la despotismul nelimitat. (Dostoievski)
Prea multă libertate ne corupe. (Terenţiu)
Să nu invocăm libertatea pentru a justifica răul pe care-l facem. (Sfinţii Părinti)
Sfărâma-voi Asiria în pământul Meu şi o voi călca în picioare pe munţii Mei. Şi robii vor fi liberaţi de
jugul lor şi umerii de povara lor". (Isaia 14.25)
Singur înţeleptul este liber. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Singurul lucru care-mi place la libertate este lupta pentru ea. (Henrik Ibsen)
Sunt un om liber şi fac ce vreau, nu mă tem de oameni! (După 12 ani de temniţă, întrebat dacă se supune
orânduirii comuniste, părintele Iustin Pârvu a răspuns: Sunt un om liber şi fac ce vreau, nu mă tem
de oameni! Acest cuvânt l-a costat alţi 5 ani de temniţă grea.)
Şi a luat scrisorile şi a ieşit, a venit în Babilon şi a vestit tuturor fraţilor săi. Şi au binecuvântat pe Dumnezeul părinţilor lor, căci le-a dat libertate şi învoire, ca să se întoarcă şi să zidească Ierusalimul şi templul în care s-a numit numele Domnului. Şi ei au petrecut cu cântări şi cu bucurie şapte zile.
(III Ezdra 4.61-63)
Şi toţi cei ce vin din Babilon să zidească cetatea, să fie liberi, ei şi fiii lor şi toţi preoţii care i-ar însoţi.
(III Ezdra 4.53)
Timpul liber petrecut fără frica de Dumnezeu este dascăl de păcate pentru cei ce nu ştiu să folosească
timpul. (Sfântul Vasile cel Mare)
Tot ce face omul cu voia sa liberă, îl apropie sau îl depărtează de Dumnezeu. 9.21
Trăiţi ca oamenii liberi, dar nu ca şi cum aţi avea libertatea drept acoperământ al răutăţii, ci ca robi ai
lui Dumnezeu. (I Petru 2.16)
Umilirea este cel mai teribil atentat la adresa libertăţii. (Gabriel Liiceanu)
Un lucru nu impune Dumnezeu: Să-L iubim cu de-a sila, ci în libertate sacră. (Sfinţii Părinţi)
Un om liber este numai acela care trăieşte alături de Hristos, alt om liber nu există. Numai el este deasupra oricărei dureri şi oricărei nenorociri. Dacă el însuşi nu se va nedreptăţi pe sine în vreun fel şi nu va
greşi faţă de sine cu nimic, nimeni nu are şi nu va avea vreodată, vreo putere de a-i face rău, pentru că
nu poate fi atins în niciun fel. Lipsurile nu-l vor chinui niciodata, pentru că ştie că n-am adus cu noi nimic când am venit în lumea aceasta şi este limpede că nici când o vom părăsi, nu vom putea lua cu noi
nimic. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Un om se consideră cu adevărat liber, atunci când acceptă să devină robul lui Dumnezeu.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Licenţa/ Cea mai mare licenţă poetică e a te crede un poet chiar când eşti. (Nicole Iorga)
Cu drept cuvânt s-a zis licenţă poetică, şi nu licenţa poetului. Numai cea dintâi este iertată.
(Titu Maiorescu)
De un lucru sunt sigur: când o să vină Antihristul, o să fie licenţiat în drept. (John F. Curran)
Toate ştiinţele lumii au ajuns la bacalaureat; numai teologia a ajuns la licenţă pentru că lucrează cu
adevăruri absolute. (Petre Ţuţea)
Limba celor înţelepţi picură ştiinţă, iar gura celor nebuni revarsă prostie. (Solomon 15.2)
Limba clevetitoare pe mulţi i-a clătinat şi i-a risipit dintr-un neam într-alt neam şi cetăţi tari a surpat şi casele celor
mari a stricat. Limba clevetitoare femei vrednice a izgonit şi le-a lipsit de ostenelile lor. Cel care ascultă
de ea, nu va afla odihnă, nici nu va locui cu linişte. (Ecclesiasticul 28.15-17)
Limba dulce este pom al vieţii, iar limba vicleană zdrobeşte inima. (Solomon 15.4)
Limba este cartea de nobleţe a unui neam. (Vasile Alecsandri)
Limba este putere, viaţă şi instrument al culturii, instrument de dominare şi eliberare. (Angela Carter)
Limba este un instrument ale cărui resorturi nu trebuie să le faci să scârţâie. (Rivarol)
Limba mincinoasă urăşte adevărul şi gura linguşitorilor pricinuieşte prăbuşirea. (Solomon 26.28)
Limba omului drept este argint curat, dar inima celor fără de lege este lucru de puţin preţ. (Solomon 10.20)
Limba/ Aroganţa este un monstru. Ea nu are simţuri, ci numai o limbă ascuţită si un deget arătător. (Toba Beta)
Ascunde-ţi ostenelile şi faptele bune şi fereşte-te ca limba ta să nu ţi le răpească. (Avva Isaia)
Biserica Ortodoxă este maica spirituală a neamului românesc, care a născut unitatea limbii şi unitatea etnică
a poporului, fiind păstrătoarea elementului latin, care a stabilit şi a unificat limba noastră într-un mod
atât de admirabil, încât suntem singurul popor fără dialecte propriu-zise. (Mihai Eminescu)
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Bunătatea este limbajul pe care surdul îl poate auzi şi orbul îl poate vedea. (Mark Twain)
Buzele care spun adevărul vor dăinui totdeauna, iar limba grăitoare de minciună numai pentru o clipă.
(Solomon 12.19)
Călugărul cel ce nu-şi stăpâneşte limba în vremea mâniei, nici patimile nu-şi va stăpâni. (Avva Yperehie)
Când a întors Domnul robia Sionului ne-am umplut de mângâiere. Atunci s-a umplut de bucurie gura noastră
şi limba noastră de veselie; atunci se zicea între neamuri: "Mari lucruri a făcut Domnul cu ei!"
(Psalmi 125.1, 2)
Ce te făleşti întru răutate, puternice? Fărădelege toată ziua, nedreptate a vorbit limba ta; ca un brici ascuţit a
făcut vicleşug. Iubit-ai răutatea mai mult decât bunătatea, nedreptatea mai mult decât a grăi dreptatea.
Iubit-ai toate cuvintele pierzării, limbă vicleană! (Psalmi 51.1-3)
Cea mai puţină răbdare o am cu ceasul. Limbile sale se mişcă prea repede. (Thomas Alva Edison)
Cel ce rosteşte clevetirea şi cel ce ascultă, amândoi îl au pe diavol: unul pe limbă, iar altul în urechi.
(Sfântul Francisc de Sales)
Cel ce voieşte să iubească viaţa şi să vadă zile bune să-şi oprească limba de la rău şi buzele sale să nu
grăiască vicleşug. (I Petru 3.10)
Cuvântul doare mai mult decât fapta, iar limba e mult mai ascuţită decât sabia. (Mihail Drumeş)
Dar Dumnezeu îi va lovi cu săgeata şi fără de veste îi va răni, că ei singuri se vor răni cu limbile lor.
(Psalmi 63.8)
Darul vorbirii în limbi 1.2
De multe ori limba taie mai mult decât sabia. (Anton Pann)
Doamne, Dumnezeul meu, păzeşte-mă de limba mea! (Sfântul Sisoe cel Mare)
Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte.
Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se
bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate
le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. Cât despre proorocii - se vor desfiinţa; darul limbilor va înceta;
ştiinţa se va sfârşi; pentru că în parte cunoaştem şi în parte proorocim. Dar când va veni ceea ce e desăvârşit, atunci ceea ce este în parte se va desfiinţa. (I Corinteni 13.4-10)
Fluierul şi harpa îndulcesc cântarea, şi decât amândouă acestea mai mult limba cea dulce.
(Ecclesiasticul 40.23)
Greşalele drepţilor sunt împrejurul buzelor, iar ale păcătoşilor izvorăsc din tot trupul. Pentru aceea cântă
David: “Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele, şi: zis-am, păzi-voi
căile Tale, ca să nu greşesc cu limba mea!” (Sfântul Epifanie, episcopul Ciprului)
Gura celui drept rodeşte înţelepciune, iar limba urzitoare de rele aduce pierzare. (Solomon 10.31)
Gura dreptului va deprinde înţelepciunea şi limba lui va grăi judecată. (Psalmi 36.30)
Gura lui e plină de blestem, de amărăciune şi de vicleşug; sub limba lui osteneală şi durere. (Psalmi 9.27)
Gura ta a înmulţit răutate şi limba ta a împletit vicleşug. (Psalmi 49.20)
Iar celor ce vor crede, le vor urma aceste semne: în numele Meu, demoni vor izgoni, în limbi noi vor grăi,
şerpi vor lua în mână şi chiar ceva dătător de moarte de vor bea nu-i va vătăma, peste cei bolnavi îşi
vor pune mâinile şi se vor face sănătoşi. (Luca 16.17, 18)
Iată şi corăbiile, deşi sunt atât de mari şi împinse de vânturi aprige, sunt totuşi purtate de o cârmă foarte mică încotro hotărăşte vrerea cârmaciului. Aşa şi limba: mic mădular este, dar cu mari lucruri se făleşte! Iată puţin foc şi cât codru aprinde! Foc este şi limba, lume a fărădelegii! Limba îşi are locul ei între mădularele noastre, dar spurcă tot trupul şi aruncă în foc drumul vieţii, după ce aprinsă a fost ea de flăcările gheenei. Pentru că orice fel de fiare şi de păsări, de târâtoare şi de vietăţi din mare se domoleşte şi s-a domolit
de firea omenească, dar limba, nimeni dintre oameni nu poate s-o domolească! Ea este un rău fără astâmpăr; ea este plină de venin aducător de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Dumnezeu şi Tatăl, şi cu ea blestemăm pe oameni, care sunt făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeaşi gură ies binecuvântarea şi
blestemul. Nu trebuie, fraţii mei, să fie acestea aşa. Oare izvorul aruncă din aceeaşi vână, şi apa dulce şi
pe cea amară? Nu cumva poate smochinul, fraţilor, să facă măsline, sau viţa de vie să facă smochine?
Tot aşa, izvorul sărat nu poate să dea apă dulce. (Iacob 3.4-12)
Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de
dreptatea Ta. (Psalmi 50.15)
Iubirea, cel mai frecvent cuvânt în toate limbile lumii, şi cel mai profanat în toate zilele. (François Mauriac)
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În puterea limbii este viaţa şi moartea şi cei ce o iubesc mănâncă din rodul ei. (Solomon 18.21)
În vremea aceea era în tot pământul o singură limbă şi un singur grai la toţi. (Facerea 11.1)
Îngerii nu au nevoie de limbă şi de auz, ci îşi transmit unii altora propriile lor gândiri şi hotărâri, fără să rostească nici măcar un cuvânt. (Sfântul Ioan Damaschin)
Lovitura biciului face vânătaie, iar lovitura limbii frânge oasele. Mulţi au pierit de ascuţişul sabiei, dar mai
mulţi de uneltirile limbii. (Ecclesiasticul 28.18, 19)
Lumea are structura limbajului, iar limbajul are formele minţii. (Eugenio Montale)
Matematica este limba cu care Dumnezeu a scris universul. (Galileo Galilei)
Matematica este o limbă şi o ştiinţă. (Lucian Blaga)
Mântuieşte-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios, că s-a împuţinat adevărul de la fiii oamenilor. Deşertăciuni a
grăit fiecare către aproapele său, buze viclene în inimă şi în inimă rele au grăit. Pierde-va Domnul toate
buzele cele viclene şi limba cea plină de mândrie. (Psalmi 11.1-3)
Mormânt deschis este gâtlejul lor; viclenii vorbit-au cu limbile lor; venin de viperă este sub buzele lor.
(Romani 3.13)
Muzica este descrisă cu exactitate ca fiind limba îngerilor. (Thomas Carlyle)
Muzica este limba pasiunii. (Richard Wagner)
O altă limbă presupune o altă viziune asupra lumii. (Frederico Fellini)
Oriunde este iubit Hristos, eu mă simt în mijlocul fraţilor mei. În Hristos, toţi sunt una şi vorbesc aceeaşi
limbă. (Sunt cuvintele unui vestit hindus convertit la creştinism, în secolul trecut, pe numele său Sadhu
Sundar Sing)
Păziţi-vă deci de vorbele cârtitoare şi deşarte şi feriţi limba voastră de clevetire, fiindcă vorba cea mai tainică nu va trece fără pedeapsă şi gura mincinoasă aduce sufletului moarte. (Cartea înţelepciunii lui
Solomon 1.11)
Pentru a ne dovedi faptul că noi trebuie să primim cu mai multă plăcere îndrumările, decât să răspundem în
grabă, Creatorul ne-a dat două urechi şi numai o singură limbă. (Plutarh)
Pentru că orice fel de fiare şi de păsări, de târâtoare şi de vietăţi din mare se domoleşte şi s-a domolit de firea omenească, dar limba, nimeni dintre oameni nu poate s-o domolească! Ea este un rău fără astâmpăr;
ea este plină de venin aducător de moarte. (Iacob 3.7, 8)
Pierde-va Domnul toate buzele cele viclene şi limba cea plină de mândrie. (Psalmi 11.3)
Poezia este limbajul prin care omul îşi explorează propria uimire. (Christopher Fry)
Prin răbdare se poate îndupleca un om mânios şi o limbă dulce înmoaie oase. (Solomon 25.15)
Rugăciunea este limba inimii. (Sfinţii Părinţi)
Să nu te faci vrăjmaş în loc de prieten, că numele rău ruşine şi ocară va moşteni; aşa este păcătosul cel cu
două limbi. (Ecclesiasticul 6.1)
Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet,
ca de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Şi li s-au arătat, împărţite,
limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei. Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi.(Faptele Apostolilor 2.1-4)
Şi dacă trâmbiţa va da sunet nelămurit, cine se va pregăti de război? Aşa şi voi: Dacă prin limbă nu veţi da
cuvânt lesne de înţeles, cum se va cunoaşte ce aţi grăit? Veţi fi nişte oameni care vorbesc în vânt.
(I Corinteni 14.8, 9)
Şi dându-i-se voie, Pavel, stând în picioare pe trepte, a făcut poporului semn cu mâna. Şi făcându-se mare
tăcere, a vorbit în limba evreiască, zicând: Bărbaţi fraţi şi părinţi, ascultaţi acum, apărarea mea
faţă de voi! (Faptele Apostolilor 21.40, 22.1)
Şi privind la cer, a suspinat şi a zis lui: Effatta! ceea ce înseamnă: Deschide-te! Şi urechile lui s-au deschis,
iar legătura limbii lui îndată s-a dezlegat, şi vorbea bine. (Marcu 7.34, 35)
Un zâmbet cald este limbajul universal al bunătăţii. (William Arthur Ward)
Vântul de la miazănoapte aduce ploaie şi limba clevetitoare aduce o faţă mâhnită. (Solomon 25.23)
Zis-a Avva Grigorie: De la creştin aceste trei lucruri le cere Dumnezeu: credinţa de la suflet,
adevărul de la limbă şi curăţenia de la trup.
Limita curajului? Nu există limită pentru curaj. (Gabriele d’Annunzio)
Limita/ A defini înseamnă a limita. (Oscar Wilde)
Când cineva depăşeşte limitele legii este lacom. (Sfântul Vasile cel Mare)
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Când Mântuitorul porunceşte iubirea de vrăjmaşi, El n-o face ca să te îngenuncheze în faţa celui rău, ci ca
să te elibereze de răul din tine şi în felul acesta să-l limiteze. (Părintele Arsenie Boca)
Când omul se roagă înseamnă că este liber. Când nu se mai roagă înseamnă că ceva îl ţine sub o stăpânire
nevăzută. De aceea se spune: “Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta.” Numai când iubeşte pe Dumnezeu şi pe semeni, omul este cu adevărat liber. Când urăşte pe semeni şi când uită pe Dumnezeu este înrobit, este limitat, este înrobit într-o stare de egoism, de singurătate. De aceea, o mulţime de
oameni care nu se mai roagă, suportă cu greu suferinţa, suportă cu greu boala şi mulţi dintre ei, din deznădejde, se sinucid. Sunt studii ştiinţifice care arată că omul credincios trece mai uşor prin greutăţile vieţii
decât cel necredincios. (Patriarhul Daniel)
Cea mai înaltă dovadă de virtute este să ai putere nelimitată, fără să abuzezi de ea. (Thomas Babington
Macaulay)
Cine nu judecă şi nu condamnă lasă loc unor speranţe nelimitate. (Francis Scott Key Fitzgerald)
Cunoaşterea noastră nu poate fi decât limitată, în timp ce ignoranţa trebuie să fie în mod necesar infinită.
(Karl Popper)
Eşecul ne învaţă umilinţa, ne confruntă cu propriile noastre limite şi ne arată că nu suntem invincibili.
(Hal Urban)
Fantezia este mai importantă decât cunoaşterea, căci cunoaşterea are limite. (Albert Einstein)
Ficţiunea este obligată să se limiteze la posibilităţi. Adevărul nu. (Mark Twain)
Genialitatea poate avea limitele sale, dar prostia nu are acest handicap. (Elbert Hubbard)
Indiferenţa este forma cea mai uşoară a intoleranţei. (Karl Jaspers)
Logica te va duce de la A la Z. Imaginaţia te va purta dincolo de limite. (Albert Einstein)
Matematica nu cunoaşte rase sau limite geografice; pentru matematică, lumea culturală este o ţară.
(David Hilbert)
Măreţia omului este reală, atunci când el îşi cunoaşte limitele. Cel care rezistă tendinţelor de mărire, acela
este corect situat în existenţă şi stăpân pe însuşirile sale spirituale. Fericit este cel care nu se evaluează
pe sine în săvârşirea faptelor sale bune, sau cel care nu se socoteşte pe sine a fi lucrat ceva demn de laudă. Aceasta este adevărata smerenie; orgoliul, în schimb, pretinde recunoaşterea meritelor, a reuşitelor,
ca fiind proprii, fără a le atribui ajutorului dat de Dumnezeu. “Sunt smerit, dar vreau să se ştie!”, sună un
cuvânt care revendică dobândirea unei virtuţi întotdeauna discrete, niciodată atinsă, atunci când proclami că o deţii. (Blaise Pascal)
Medicina este arta vindecării, care teoretic nu are nicio limită. (Petre Ţuţea)
Minţile mărginite au obiceiul să dea vina pe alţii pentru propriile greşeli. (Honoré de Balzac)
Natura este o staţie de radio nelimitată, prin care Dumnezeu ne vorbeşte tot timpul, doar să alegem postul.
(George Washington Carver)
Niciun om nu este îndeajuns de înţelept, nici îndeajuns de bun, ca să îi fie încredinţată o putere nelimitată.
(Charles Caleb Colton)
Oprirea atenţiei asupra lucrurilor terestre ar limita spiritul uman. (Stephen Hawking)
Plecând de la libertatea nelimitată se ajunge la despotismul nelimitat. (Dostoievski)
Pocăinţa este starea de trecere de la iluzie la realitatea care contează pentru mântuire. Păcatul este întotdeauna o iluzie. Sfinţii Părinţi spun că atunci când demonii ne ispitesc, dau o strălucire deosebită lucrurilor
şi persoanelor, le amplifică o valoare pe care nu o au. “În păcat este o căutare infinită a lucrurilor finite”,
cum spunea Maurice Blondel. Deci, pocăinţa însemnează revenire la un realism, se văd lucrurile trecătoare în dimensiunea lor de lucruri limitate şi de aceea ne întoarcem spre cele ce nu sunt limitate, nu
sunt trecătoare, spre valorile veşnice şi astfel ajungem la bucurie. (Patriarhul Daniel)
Prostia este infinit mai fascinantă decât inteligenţa. Inteligenţa are limitele ei. Prostia, nu. (Umberto Eco)
Simplitatea este cel mai dificil lucru de asigurat în lume, este ultima limită a experienţei şi ultimul efort al geniului. (George Sand)
Sinele divin este dincolo de orice limite. (Yoga Swami)
Suferinţa are o limită: frica niciuna. (Francis Bacon)
Viaţa nu are limite, cu excepţia celor pe care ţi le impui singur. (Les Brow)
Vrei să stii cine eşti? Nu întreba! Acţionează! Acţiunea te va delimita şi defini. (Witold Gombrowicz)
Lipsa de cumpătare este un defect. (Leon Bloy)
Lipsa de răutate. 1.10, 10.3
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Lipsa mustrărilor de conştiinţă, în tot ce facem, e semnul unei inimi învârtoşate, al unui obicei al
omului de a se îndreptăţi pe sine însuşi, şi de a-l critica pe aproapele sau pe Dumnezeu. 9.14
Lipsa/ Adevărata ignoranţă nu este absenţa cunoaşterii, ci refuzul de a o dobândi. (Karl Raimund Popper)
Ascultarea cultivă în noi şi înfrângerea mâniei, şi lipsa de păcat, şi paza curăţiei trupeşti şi sufleteşti. 9.15
Asemenea unei cetăţi cu o spărtură şi fără zid, aşa este omul căruia îi lipseşte stăpânirea de sine.
(Solomon 25.28)
Auzind Iisus i-a zis: Încă una îţi lipseşte: Vinde toate câte ai şi le împarte săracilor şi vei avea comoară în
ceruri; şi vino de urmează Mie. Iar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat.
(Luca 18.22, 23)
Bogaţii au sărăcit şi au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul, nu se vor lipsi de tot binele. (Psalmi 33.10)
Ce e de crezut, să crezi! E o cerinţă adâncă a sufletului omenesc de a avea despre lume o viziune, o înţelegere
coerentă şi unificatoare. În lipsa acestei viziuni, acestei înţelegeri, se nasc: angoasa şi schizofrenia. (François
Jacob, biolog francez, laureat al Premiului Nobel în 1965, împreună cu Jacques Monod şi André Lwoff)
Cei lipsiţi de judecată nu ştiu că au binele în mâna lor, până ce-l scapă. (Sofocle)
Cel care face milostenie împrumută pe aproapele său; şi cel care dă din punga sa, ţine poruncile. Împrumută
pe aproapele tău în vremea lipsei lui; şi iarăşi înapoiază aproapelui la vremea sa. (Ecclesiasticul 29.1, 2)
Cel care se sileşte să fie asemenea lui Dumnezeu, datorită marii lui lipsă de răutate, iartă de
şaptezeci de ori câte şapte, adică tot timpul vieţii şi în tot circuitul cosmic, pentru că aceasta
înseamnă numărul şapte. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Cine dă la cel sărac nu duce lipsă; iar cine îşi acoperă ochii lui va fi mult blestemat. (Solomon 28.27)
Cel ce munceşte ogorul său se satură de pâine, iar cel ce umblă după deşertăciuni este om lipsit de minte.
(Solomon 12.11)
Cine cutează, ai zis Tu, să bârfească planurile Mele, din lipsă de înţelepciune? Cu adevărat, am vorbit fără
să înţeleg despre lucruri prea minunate pentru mine şi nu ştiam. (Iov 42.3)
Dacă Dumnezeu este iubire, cel care nu are iubire este lipsit de harul dumnezeiesc. (Sfântul Vasile cel Mare)
Dacă lipseşte vrăjmaşul, atunci lipseşte desigur şi cununa biruinţei, căci nu poate fi vorba de biruinţă dacă
nu este şi cineva învins. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
De este cineva din voi lipsit de înţelepciune, să o ceară de la Dumnezeu. 4.4
De la cel în lipsă nu-ţi întoarce ochiul şi nu da loc omului să te blesteme. (Ecclesiasticul 4.5)
Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi. (Psalmi 22.1)
Drumul spre pierzanie a fost întotdeauna însoţit de lipsa unui ideal. (Proverb englezesc)
Frica apare din lipsa de credintă. 11.9
Iar Iisus, privind la el cu dragoste, i-a zis: Un lucru îţi mai lipseşte: Mergi, vinde tot ce ai, dă săracilor şi vei
avea comoară în cer; şi apoi, luând crucea, vino şi urmează Mie. (Marcu 10.21)
Ignoranţa nu înseamnă lipsă de inteligenţă; înseamnă lipsă de cunoştinţe. (Dave Ramsey)
Imoralitatea nu poate fi decât o consecinţă a lipsei de sensibilitate estetică. (Ionel Teodoreanu)
Indiferenţa este cea mai puternică armă din univers. Ea face tot ce atinge lipsit de sens. Iubirea şi ura nu au
nicio şansă împotriva ei. (Joan Vinge)
Indiferenţa este esenţa lipsei de comunicare. (Emil Hossu)
Inima celui înţelept este la dreapta lui, iar inima celui nebun la stânga. La fel celui nebun când merge pe drum
îi lipseşte dreapta pricepere, iar toată lumea zice: "E nebun!" (Ecclesiastul 10.2, 3)
În esenţă, frica este lipsa credinţei în Dumnezeu. (Herbert Harris)
În lipsa ietării, lasă să vină uitarea. (Alfred de Musset)
În osteneală şi în trudă, în privegheri adeseori, în foame şi în sete, în posturi de multe ori, în frig şi în lipsă de
haine. (II Corinteni 11.27)
Limba clevetitoare femei vrednice a izgonit şi le-a lipsit de ostenelile lor. (Ecclesiasticul 28.16)
Mai degrabă să întâlneşti o ursoaică lipsită de puii ei, decât un nebun în nebunia lui. (Solomon 17.12)
Mântuieşte-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios, că s-a împuţinat adevărul de la fiii oamenilor. (Psalmi 11.1)
Mintea lipsită de ocupaţie este rugina sufletului. (Samuel Smiles)
Moartea este distanţa care ne lipseşte pentru a-L atinge pe Dumnezeu. 11.13
Nepătimirea aduce cu sine lipsa de tulburare a inimii omului. 12.5
Nimic nu le lipsea din cele ce pofteau şi mâncarea le era încă în gura lor, când mânia lui Dumnezeu s-a ridicat peste ei şi a ucis pe cei sătui ai lor şi pe cei aleşi ai lui Israel i-a doborât. Cu toate acestea încă au
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mai păcătuit şi n-au crezut în minunile Lui. (Psalmi 77.34-36)
Oamenii care sunt lipsiţi de patimi ating adevărul. (Pitagoreanul Filon, autorul cărţii “Despre Moise”)
Oare, până în sfârşit mă va lipsi de mila Lui, din neam în neam? (Psalmi 76.8)
Obiectele strălucitoare sunt pe placul ochilor lipsiţi de profunzime. (Thomas Carlyle)
Orice osteneală duce la îndestulare, iar cuvintele fără rost la lipsă. (Solomon 14.23)
Pe buzele omului priceput se află înţelepciunea; toiagul este pentru spatele celui lipsit de chibzuinţă.
(Solomon 10.13)
Pe robul înţelept să-l iubeşti; să nu-l lipseşti pe el de libertate. (Ecclesiasticul 7.22)
Pentru a cunoaşte problema diavolului, trebuie mers mai adânc, la problema răului. Acesta nu-şi are originea
în diavol, ci într-o lipsă a binelui. 9.11
Pentru mort plângi, că-i lipseşte lumina, şi pentru cel nebun plângi, că-i lipseşte mintea.
(Ecclesiasticul 22.9)
Postul este doctorul sufletelor noastre, îl face pe fiecare să ia aminte la sine însuşi şi-l învaţă să-şi amintească
de toate lipsurile vieţii sale. (Sfântul Simeon Noul Teolog)
Prea adesea ironia nu-i decât o formă a lipsei de inteligenţă. (Oxenstierna)
Pune Guvernul să conducă deşertul Sahara şi în 5 ani vei descoperi că este lipsă de nisip. (Milton Friedman)
Rareori ne gândim la ceea ce avem, dar mereu la ceea ce ne lipseşte. (Arthur Schopenhauer)
Răul este lipsa binelui, aşa cum întunericul este lipsa luminii. (Sfântul Ioan Damaschin)
Să fi fost oare nişte nebuni toţi cei care prin mila lui Dumnezeu avem azi înţelegerea şi cunoaşterea lui Dumnezeu? Că ne-a lipsit oare credinţa şi dreptatea tocmai nouă, celor care prin
darul lui Hristos am dobândit dreptatea şi urmăm ei? (Origen)
Să nu căutăm false argumente pentru lipsurile noastre. (Sfinţii Părinţi)
Să nu cumva să mijlociţi şi să fiu lipsit de bucuria de a fi mucenic. Sunt grâul lui Dumnezeu, lăsaţi-mă să fiu
măcinat de dinţii fiarelor, ca să mă fac pâine neprihănită lui Hristos. (Din Epistola către Romani a Sfântului
Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei, ucenicul Sfinţilor Ioan Evanghelistul şi Policarp al Smirnei. A scris 7
epistole, ce ne-au rămas de la el ca un testament al sfântului episcop şi mucenic. A adus la Hristos pe
Teofana şi Drosida, soţia şi fiica împăratului Traian. Amândouă au fost martirizate la porunca împăratului. În calendarul creştin-ortodox sunt prăznuite pe 16 decembrie, respectiv 22 martie.)
Singurul lucru care poate înfrânge lipsa de noroc este muncă asiduă. (Harry Golden)
Sunteţi orbiţi de aurul din casele celor bogaţi? Vedeţi ceea ce au, dar nu vedeţi şi ceea ce le lipseşte.
(Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Şi a mai zis Abimelec către Avraam: "Ce ai socotit tu, de ai făcut una ca asta?" Răspuns-a Avraam: "Am
socotit că prin ţinutul acesta lipseşte frica de Dumnezeu şi voi fi omorât din pricina femeii mele. Cu adevărat ea mi-e soră după tată, dar nu ştiu după mamă, iar acum mi-e soţie. (Facerea 20.10-12)
Şi după ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în ţara aceea, şi el a început să ducă lipsă. (Luca 15.14)
Şi n-a lipsit stâlpul de nor ziua, nici stâlpul de foc noaptea dinaintea poporului. (Ieşirea 13.22)
Şi poporul căuta ceartă lui Moise, zicând: "Dă-ne apă să bem!" Iar Moise le-a zis: "De ce mă bănuiţi şi de
ce ispitiţi pe Domnul?" Atunci poporul, apăsat de sete, cârtea împotriva lui Moise şi zicea: "Ce este
aceasta? Ne-ai scos din Egipt ca să ne omori cu sete pe noi, pe copiii noştri şi turmele noastre?" Iar
Moise a strigat către Domnul şi a zis: "Ce să fac cu poporul acesta? Căci puţin lipseşte ca să mă
ucidă cu pietre". (Ieşirea 17.2-4)
Temerii de Domnul nimic nu-i lipseşte şi cu ea nu mai trebuie alt ajutor. (Ecclesiasticul 40.29)
Temeţi-vă de Domnul toţi sfinţii Lui, că n-au lipsă cei ce se tem de El. (Psalmi 33.9)
Toate problemele din lume – exploatarea copiilor, corupţia – sunt simptome ale unei maladii spirituale: lipsa
de comunicare. (Tenzin Gyatso)
Toleraţa nu implică lipsa de dedicare a cuiva faţă de convingerile sale. Mai curând, condamnă opresiunea şi
persecutarea altora. (John F. Kennedy)
Un om de spirit ar fi adeseori foarte încurcat lipsit de tovărăşia proştilor. (La Rochefoucauld)
Vai de cei ce dau dreptate celui nelegiuit pentru mită şi lipsesc de dreptate pe cel drept! (Isaia 5.23)
Virtutea este perfecţiunea stării umane, iar nu absenţa defectelor. (Antoine de Saint-Exupéry )
Zis-a Domnul: "De se vor găsi în cetatea Sodomei cincizeci de drepţi, voi cruţa pentru ei toată cetatea şi tot
locul acela". Şi răspunzând Avraam, a zis: "Iată, cutez să vorbesc Stăpânului meu, eu, care sunt pulbere şi cenuşă! Poate că lipsesc cinci din cincizeci de drepţi; poate să fie numai patruzeci şi cinci; pentru
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lipsa a cinci pierde-vei, oare, toată cetatea?" Zis-a Domnul: "Nu o voi pierde de voi găsi acolo
patruzeci şi cinci de drepţi". (Facerea 18.26-28)
Vrăjmaşului i-au lipsit de tot săbiile şi cetăţile i le-ai sfărâmat; pierit-a pomenirea lor în sunet. (Psalmi 9.6)
Zis-a lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai lipseşte? Iisus i-a zis: Dacă voieşti
să fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor şi vei avea comoară în cer; după aceea, vino şi urmează-Mi. Ci, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuţii. (Matei 19.20-22)
Literatura … este redescoperirea copilăriei. (Georges Bataille)
Literatura devine memoria vie a unei naţiuni. (Alexandr Soljeniţân)
Literatura este o investiţie de geniu care plăteşte dividente în toate vremurile ulterioare. (John Burroughs)
Literatura este un lux; ficţiunea este o necesitate. (G. K. Chesterton)
Literatura înaltă şi fină este ca vinul, iar a mea este ca apa; oricui însă îi place apa. (Mark Twain)
Literatura nu există fără virtute. Pentru că literatura îşi are rădăcinile în adevăr, iar adevărul reprezintă virtutea.
(Bankim Chandra Chattopadhyay)
Literatura şi fluturii sunt cele mai dulci pasiuni cunoscute de om. (Vladimir Nabokov)
Literatura unui neam nu e decât unul din fenomenele ce se produce în sânul acelui neam, pe lângă multe altele.
(Eugen Lovinescu)
Literatura, ca orice artă, descoperă viaţa. (Ion Agârbiceanu)
Literatura: un cod pe care eşti nevoit să-l descifrezi. (Roland Barthes)
Literatura/ Coroana literaturii este poezia. (William Somerset Maugham)
Declinul literaturii indică declinul unei naţiuni. (Johann Wolfgang von Goethe)
Deosebirea dintre literatură şi ziaristică este că a doua este de necitit, în timp ce literatura e necitită.
(Oscar Wilde)
Dificultatea literaturii nu este să scrii, ci să scrii ceea ce vrei să spui. (Robert Louis Stevenson)
E nevoie de literatură pentru a înţelege lumea. (Alberto Manguel)
Gazetăria este un gen bastard, produs al întâlnirii social-politicului cu literatura. (Pamfil Şeicaru)
Gradometrul cultural al popoarelor e literatura, căci ea reprezintă averea sufletească a lor.
(Geoge Coşbuc)
Jurnalismul este literatură la repezeală. (Matthew Arnold)
Testul literaturii este, presupun, dacă noi înşine trăim mai intens atunci când o citim. (Elizabeth Drew)
Locul/ Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu; şi, dacă a adormit, a luat una din coastele lui
şi a plinit locul ei cu carne. Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie şi a adus-o
la Adam. Şi a zis Adam: "Iată aceasta-i os din oasele mele şi carne din carnea mea; ea se va numi
femeie, pentru că este luată din bărbatul său. (Facerea 2.21-23)
Atunci a zis Domnul către Moise: "Întinde mâna ta spre cer şi se va face întuneric în pământul Egiptului, încât să-l pipăi cu mâna". Şi şi-a întins Moise mâna sa spre cer şi s-a făcut întuneric beznă trei zile în tot
pământul Egiptului, de nu se vedea om cu om, şi nimeni nu s-a urnit de la locul său trei zile. Iar la fiii lui
Israel a fost lumină peste tot în locuinţele lor. (Ieşirea 10.21-23)
Biserica este locul unde sunt salvaţi cei condamnaţi la moarte. (Sfântul Efrem Sirul)
Ca merele de aur pe poliţi de argint, aşa este cuvântul spus la locul lui. (Solomon 25.11)
Când văd proştii locuind în cele mai strălucitoare palate, înţeleg de ce Diogene locuia într-un butoi.
(Traian Demetrescu)
Cine nu judecă şi nu condamnă lasă loc unor speranţe nelimitate. (Francis Scott Key Fitzgerald)
Dacă Dumnezeu nu este pe primul loc în viaţa ta, atunci nu este pe locul care I se cuvine.
(Părintele Teofil Pârâian)
Dacă mânia stăpânitorului se ridică împotriva ta, nu te clinti din locul tău. Căci firea domoală înlătură mari
neajunsuri. (Ecclesiastul 10.4)
Dacă ne gândim că toate sunt rânduite cu socoteală şi cu înţelepciune, mai trebuie să avem credinţa că nimic
din tot ce se întâmplă nu are loc fără un motiv întemeiat şi fără înţelepciunea legată de Dumnezeu.
(Sfântul Grigorie de Nyssa)
De la cel în lipsă nu-ţi întoarce ochiul şi nu da loc omului să te blesteme. (Ecclesiasticul 4.5)
Din acest al său pământ / La vrăjmaşi nu da românul decât locul de mormânt. (Alexandru Davila)
El mişcă munţii din loc fără ca ei să prindă de veste că El i-a răsturnat în mânia Lui. (Iov 9.5)
Eşecul este locul de unde te ridici pentru a merge mai departe. (Gabriel Liiceanu)
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Există premii pentru feciorie, există răsplată pentru văduvie, este loc şi pentru meritele căsătoriei.
(Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
Există undeva, în domeniul înalt al geometriei, un loc luminos unde se întâlneşte cu poezia.(Poetul Ion Barbu)
Fericirea nu depinde de ce eşti sau de ce ai, ci doar de ceea ce gândeşti. Mulţumirea aduce fericire chiar şi
săracului, iar nemulţumirea aduce sărăcie chiar şi bogatului. Viitorul vine către noi bucăţică după bucăţică,
puţin câte puţin. Nu ştim niciodată ce ne aşteaptă, dar dacă păstrăm o atitudine pozitivă, va fi mereu
loc pentru o nouă şansă şi vom putea fi mulţumiţi. (Confucius)
Iar acolo i S-a arătat îngerul Domnului într-o pară de foc, ce ieşea dintr-un rug; şi a văzut că rugul ardea, dar
nu se mistuia. Atunci Moise şi-a zis: "Mă duc să văd această arătare minunată: că rugul nu se mistuieşte".
Iar dacă a văzut Domnul că se apropie să privească, a strigat la el Domnul din rug şi a zis: "Moise! Moise!". Şi el a răspuns: "Iată-mă, Doamne!" Şi Domnul a zis: "Nu te apropia aici! Ci scoate-ţi încălţămintea
din picioarele tale, că locul pe care calci este pământ sfânt!" Apoi i-a zis iarăşi: "Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov!" Şi şi-a acoperit Moise faţa
sa, că se temea să privească pe Dumnezeu. (Ieşirea 3.2-6)
Iar Domnul a zis către Moise: "Întindeţi mâna asupra mării, ca să se întoarcă apele asupra Egiptenilor, asupra carelor lor şi asupra călăreţilor lor". Şi şi-a întins Moise mâna asupra mării şi spre ziuă s-a întors apa
la locul ei, iar Egiptenii fugeau împotriva apei. Şi aşa a înecat Dumnezeu pe Egipteni în mijlocul mării. Iar
apele s-au tras la loc şi au acoperit carele şi călăreţii întregii oştiri a lui Faraon, care intrase după Israeliţi
în mare, şi nu a rămas nici unul dintre ei. Fiii lui Israel însă au trecut prin mare ca pe uscat şi apa le-a fost
perete la dreapta şi stânga lor. (Ieşirea 14.26-29)
Iar eu, întru mulţimea milei Tale, voi intra în casa Ta, închina-mă-voi spre sfânt locaşul Tău, întru frica Ta.
(Psalmi 5.7)
Îţi zic un secret, dragul meu: nu aştepta judecata de apoi, ea are loc în fiecare zi. (Albert Camus)
La loc de păşune, acolo m-a sălăşluit; la apa odihnei m-a hrănit. (Psalmi 22.2)
La toată milostenia va face loc; fiecare după faptele sale va afla. (Ecclesiasticul 16.16)
La unii aroganţa ţine loc de măreţie, neomenia de fermitate şi viclenia de spirit. (Jean de la Bruyère)
Lucrurile măreţe se obţin încet. Dar nu obţii nimic dacă stai pe loc. (Zig Ziglar)
Mergi dar: Eu voi deschide gura ta şi te voi învăţa ce să grăieşti". Zis-a Moise: "Rogu-mă, Doamne, trimite
pe altul, pe care vei vrea să-l trimiţi!" Atunci, aprinzându-se mânia Domnului asupra lui Moise, a zis: "Nu
ai tu, oare, pe fratele tău Aaron levitul? Ştiu că el poate să vorbească în locul tău. Iată el te va întâmpina
şi, când te va vedea, se va bucura în inima sa. Tu-i vei grăi lui şi îi vei pune în gură cuvintele Mele, iar Eu
voi deschide gura ta şi gura lui şi vă voi învăţa ce să faceţi. Va grăi el poporului, în locul tău, vorbind pentru tine, iar tu îi vei fi grăitor din partea lui Dumnezeu. Toiagul acesta, care a fost prefăcut în şarpe, ia-l în
mâna ta, căci cu el ai să faci minuni". (Ieşirea 4.12-17)
Merită să rişti, dacă asta îţi va schimbă viaţa spectaculos. Riscând pentru nimicuri, te vei mira de ce baţi pasul pe loc. (Richard Branson)
Mulţi sunt lacomi să ştie când va avea loc următoarea eclipsă de lună, sau să afle ce este cu petele din soare,
dar de norii păcatului din viaţa lor nu se neliniştesc deloc. (Sadhu Sundar Singh, un vestit hindus
convertit la creştinism în secolul trecut)
Nebunul este ridicat la dregătorii înalte, iar cei vrednici stau în locuri de jos. (Ecclesiastul 10.6)
Noi nu avem nevoie de înfăţişare văzută, deoarece credinţa noastră ţine loc de minuni, că n-au nevoie de
minuni credincioşii, ci necredincioşii. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Noi socotim ca nebun cu adevărat pe cel care în loc de Dumnezeu are un idol neînsufleţit şi se leapădă de
Dumnezeul cel viu. (Sfinţii Mucenici Manuil, Savel şi Ismail, trei fraţi care veniseră din Persia la
Calcedon unde se desfăşura un mare praznic păgân, pe timpul împăratului Iulian Apostatul.
Nu avem nevoie de minuni în viaţa noastră pentru a ne mântui. Credinţa ţine loc de minuni şi chiar face câte
odată să se întâmple minuni fără să ne dăm seama. Origen susţinea acest lucru spunând că
mereu se deschid ochii celor orbi duhovniceşte şi urechile oamenilor surzi faţă de virtute.
Nu în timpuri, locuri sau împrejurări – ci în om stă succesul. (James Joyce)
Nu locuirea împreună osândeşte pe cei drepţi, la un loc cu cei nedrepţi, ci asemănarea în gândire.
(Mitropolitul Nicolae Mladin)
Nu te încrede în lungimea vieţii lor şi nu nădăjdui întru mulţimea lor. Că mai bun este unul decât o mie şi a
muri fără de fii, decât a avea fii fără de frica lui Dumnezeu. Că un înţelept va umple cetatea de locuitori;
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iar neamul celor nelegiuiţi se va pustii. (Ecclesiasticul 16.3-5)
Nu vă răzbunaţi singuri, iubiţilor, ci lăsaţi loc mâniei (lui Dumnezeu), căci scris este: "A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti, zice Domnul". (Romani 12.19)
Nu-ţi pune încrederea în bani, dar banii pune-i la loc de încredere! (Proverb american)
O voinţă puternică schimbă pe loc cea mai cumplită nenorocire într-o stare suportabilă. (Stendhal)
Ocupă locul ce ţi se cuvine, ca să nu fii nevoit să te ridici. (Miguel de Cervantes)
Orice creştin trebuie să găsească un loc în inima sa, atât pentru tristeţea răstignirii, dar şi pentru speranţa şi
bucuria învierii. (Părintele Dumitru Păduraru)
Pe calea lui Dumnezeu, a sta pe loc înseamnă a da înapoi. (Sfântul Bernard Clairvaux)
Pentru aceasta, bucuraţi-vă ceruri şi cei ce locuiţi în ele. Vai vouă, pământule şi mare, fiindcă diavolul a
coborât la voi având mânie mare, căci ştie că timpul lui e scurt. (Apocalipsa 12.12)
Pentru robii stomacului, pântecele este Dumnezeu sensibil. Prin lăcomie, omul aduce jertfă pântecelui şi gurii
sale, în loc să aducă jertfă curată lui Dumnezeu. (Sfântul Grigorie Palama)
Porumbelul însă, negăsind loc de odihnă pentru picioarele sale, s-a întors la el, în corabie; căci era încă apă
pe toată faţa pământului. Şi a întins Noe mâna şi l-a apucat şi l-a băgat la sine, în corabie. Şi aşteptând
încă alte şapte zile, a dat iarăşi drumul porumbelului din corabie, şi porumbelul s-a întors la el, spre seară, şi iată avea în ciocul său o ramură verde de măslin. Atunci a cunoscut Noe că s-a scurs apa de pe
faţa pământului. Mai zăbovind încă alte şapte zile, iarăşi a dat drumul porumbelului şi el nu s-a mai întors.
(Facerea 8.9-12)
Precum soarele nostru dă lumină ochilor noştri trupeşti, lumina cea prin duhul se sălăşluieşte ca o rază
spirituală în cele din înăuntru şi ia loc în inimă. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
Rugăciunea lui Iisus se cere a fi rostită neîncetat, ziua şi noaptea, în orice loc şi în orice lucrare ne-am afla.
(Părintele Sofian Boghiu)
Să nu te faci vrăjmaş în loc de prieten, că numele rău ruşine şi ocară va moşteni; aşa este păcătosul cel cu
două limbi. (Ecclesiasticul 6.1)
Şi a zis Dumnezeu: "Să se adune apele cele de sub cer la un loc şi să se arate uscatul!" Şi a fost aşa. şi s-au
adunat apele cele de sub cer la locurile lor şi s-a arătat uscatul. Uscatul l-a numit Dumnezeu pământ,
iar adunarea apelor a numit-o mări. Şi a văzut Dumnezeu că este bine. (Facerea 1.9, 10)
Şi doctorului dă-i loc că şi pe el l-a făcut Domnul şi să nu se depărteze de la tine, că şi de el ai trebuinţă. Că
este vreme când şi în mâinile lui este miros de bună mireasmă. Că şi el se va ruga Domnului, ca să dea
odihnă şi sănătate spre viaţă. (Eccleiasticul 38.12-14)
Şi încă puţin şi nu va mai fi păcătosul şi vei căuta locul lui şi nu-l vei afla. (Psalmi 6.10)
Şi m-a scos la loc larg, m-a izbăvit, că m-a voit. (Psalmi 17.22)
Trebuie să renunţi la ceva, dacă vrei să-I faci loc lui Hristos în inima ta. (Sfinţii Părinţi)
Urechea care ascultă o dojană folositoare vieţii îşi are locaşul printre cei înţelepţi. (Solomon 15.31)
Zis-a o bătrână: În orice loc vei merge, nu te număra pe tine şi vei fi odihnindu-te.
Logica este anatomia gândirii. (John Locke)
Logica este arta de a da greş cu încredere. (Joseph Wood Krutch)
Logica te va duce de la A la Z. Imaginaţia te va purta dincolo de limite. (Albert Einstein)
Logica/ A te ruga – adesea – înseamnă a-I grăi lui Dumnezeu despre starea noastră dezastruoasă: neputinţă, mâhnire, îndoială, frică, tristeţe, deznădejde – într-un cuvânt, despre tot ceea ce ţine de conditiile existenţei
noastre. Să ne exprimăm fără a căuta expresii elegante sau chiar o succesiune logică. Adesea acest
mod de a ne adresa lui Dumnezeu este începutul rugăciunii – conversaţie.
(Din cartea “Despre rugăciune”, pagina 8, a Arhimandritului Sofronie Saharov)
Este o logică a inimii, foarte grea, care n-a fost scrisă. (Nicolae Iorga)
Exactitatea nu înseamnă adevăr. (Eugene Delacroix)
Geometria este cea mai bună şi mai simplă dintre toate logicile, cea mai potrivită să dea inflexibilitate judecăţii şi raţiunii. (Denis Diderot)
Gramatica este logica vorbirii. (Richard C. Trench)
Inteligenţa nu este vorbire şi raţionament de logică; este pătrundere şi convingere. (Thomas Carlyle)
Nebunia este, deseori, logica unei minţi pline de bun simţ, oprimate. (Oliver Wendell Holmes)
Nu tot ce este logic este şi adevărat şi nu tot ce este adevărat este şi logic. (Sfinţii Părinţi)
Raţionamentul este imaginea logică a mişcării. (George Bancroft)
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Religia este iubire; în niciun caz nu este logică. (Beatrice Webb)
Religia nu este o concluzie a raţiunii. (Lyman Abbott)
Ştiinţa se opreşte la hotarele logicii. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)
Toată lumea se plânge că nu are memorie, dar nimeni nu se vaită că nu are logică. (François de La
Rochefoucauld)
Un alt criteriu al spiritualităţii autentice este înţeleapta raportare a omului la cruce. E vorba desigur de crucea
ca atitudine existenţială în faţa necazului şi a suferinţei. Viaţa spirituală include înţelegerea spirituală a crucii, care inevitabil e întâlnită în viaţă. Să ai un raport echilibrat cu crucea e într-adevăr o artă spirituală. Înseamnă să nu o cauţi, să nu te lauzi cu ea, să nu te pedepseşti prin cruce, să nu faci pe eroul ajutâdu-i cu
orice preţ pe ceilalţi să şi-o poarte pe a lor. Din confruntările cu crucea apar atâtea comportamente ce indică o spiritualitate tulbure, de-a dreptul nesănătosă. Se poate crede că omul este obligat, pentru a atinge
sfinţenia, să aleagă în viaţă calea cea mai marcată de cruce. Se poate crede că putem să fim mai dom al
lui Hristos căutând suferinţa, dar astfel cădem în orgoliu spiritual. Înţelepciunea crucii în schimb înseamnă
să primeşti zidirea pe care ţi-o dă duhul şi să fii conştient că prin acea iubire se intră în logica pascală, deoarece acela care iubeşte, suferă. Cine se expune iubirii şi în iubire îşi scrie istoria propriei existenţe, intră
inevitabil în cruce. Înţelepciunea crucii e logica răsturnată a lumii. Iubirea dă forţa de a sacrifica propria
legătură cu ceea ce posezi, îţi dă puterea de a dărui totul. Tot ceea ce e dăruit rămâne pentru totdeauna.
Deci, logica crucii e logica iubirii. A avea un raport înţelept cu crucea înseamnă a avea capacitatea să
jertfeşti liber din ceea ce ai pentru a dărui. Şi când eşti dispus să jerfeşti, orice necaz ţi s-ar întâmpla nu
provoacă disperare şi cârteală, ci te ajută să rămâi senin şi lucid, o stare necesară pentru a reuşi şi s-o
iei totdeauna de la capăt. (Teologul catolic Marko Rupnik)
Lovirea/ Atunci Oamenii aceia, care găzduiau în casa lui Lot, întinzându-Şi mâinile, au tras pe Lot în casă la Ei şi au
încuiat uşa; iar pe oamenii, care erau la uşa casei, i-au lovit cu orbire de la mic până la mare, încât în
zadar se chinuiau să găsească uşa. (Facerea 19.10, 11)
Atunci Satan a plecat dinaintea Domnului şi a lovit pe Iov cu lepră, din tălpile picioarelor până în creştetul
capului. Şi a luat Iov un ciob ca să se scarpine şi şedea pe gunoi, afară din oraş. Atunci nevasta lui a zis
către el: "Te ţii mereu în statornicia ta? Blesteamă pe Dumnezeu şi mori! Dar Iov i-a răspuns: "Vorbeşti
cum ar vorbi una din femeile nebune! Ce? Dacă am primit de la Dumnezeu cele bune, nu vom primi oare şi pe cele rele?" Şi în toate acestea, Iov n-a păcătuit de loc cu buzele sale. (Iov 2.7-10)
Bătutul laptelui dă untul, lovitura peste nas face să ţâşnească sângele, iar întărâtarea mâniei duce la ceartă.
(Solomon 30.33)
Certarea înrâureşte mai adânc pe omul înţelept, decât o sută de lovituri pe cel nebun. (Solomon 17.10)
Creştin sunt, lasă-mă la mama mea! (Sfântul Mucenic Chiric, în vârstă de trei ani. Dregătorul l-a aruncat
pe treptele tronului său, s-a lovit la cap şi a murit. Sfânta Muceniţă Iulita, mama pruncului,
a fost decapitată)
De la iudei, de cinci ori am luat patruzeci de lovituri de bici fără una. De trei ori am fost bătut cu vergi; o
dată am fost bătut cu pietre; de trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine; o noapte şi o zi am petrecut
în largul mării. (II Corinteni 11.24, 25)
Dreapta-socoteală este păzitoare a virtuţilor şi în acelaşi timp îl fereşte pe om de loviturile păcatului. Omul
care urmează luării-aminte, niciodată nu se va depărta de faptele virtuoase şi nici nu va fi prins de
prăpădul păcatului. (Sfântul Vasile cel Mare)
Eşecul ne învaţă despre tăria noastră de caracter. Ne provoacă să săpăm mai adânc în resursele noastre
atunci când ne lovim de piedici. (Hal Urban)
Frica de Dumnezeu duce la viaţă şi ne îndestulăm fără să fim loviţi de nenorocire. (Solomon 19.23)
În noaptea aceea voi trece peste pământul Egiptului şi voi lovi pe tot întâiul născut în pământul Egiptului, al
oamenilor şi al dobitoacelor, şi voi face judecată asupra tuturor dumnezeilor în pământul Egiptului,
căci Eu sunt Domnul. (Ieşirea 12.12)
În ziua aceea", zice Domnul, "voi lovi toţi caii cu spaimă şi pe călăreţi cu nebunie; şi voi deschide ochii
Mei asupra lui Iuda şi pe toţi capii popoarelor îi voi lovi cu orbire. (Zaharia 12.4)
Lovit-a pe toţi cei întâi-născuţi din Egipt, pârga ostenelilor lor, în locaşurile lui Ham. (Psalmi 77.56)
Lovitura biciului face vânătaie, iar lovitura limbii frânge oasele. Mulţi au pierit de ascuţişul sabiei, dar mai
mulţi de uneltirile limbii. (Ecclesiasticul 28.18, 19)
Mai tare mă clatină groaza căderii decât lovitura. (Michel de Montaigne)
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"M-au lovit... Nu m-a durut! M-au bătut... Nu ştiu nimic! Când mă voi deştepta din somn, voi cere iarăşi
vin". (Solomon 23.35)
Mândriile rănite sunt mai periculoase decât interesele lovite. (Louis Jacques Maurice Cardinal de Bonald)
Oricât de mult te-ar urî ceilalţi, n-au cum să te lovească dacă tu nu îi urăşti deloc. (Richard Nixon)
Păcatul este un bumerang pe care ştii când îl arunci, dar nu ştii când se întoarce şi te loveşte în cap.
(Robert Frost)
Pentru batjocoritori sunt gata toiege; loviturile sunt pentru spinarea celor nebuni. (Solomon 19.29)
Succesul este înălţimea de la care ricoşezi după ce te izbeşti de podea. (George S. Patton)
Şi au grăit împotriva lui Dumnezeu şi au zis: "Va putea, oare, Dumnezeu să gătească masă în pustiu?"
- Pentru că a lovit piatra şi au curs ape şi pâraiele s-au umplut de apă. "Oare, va putea da şi pâine,
sau va putea întinde masă poporului Său?" Pentru aceasta a auzit Domnul şi S-a mâniat şi foc s-a
aprins peste Iacob şi mânie s-a suit peste Israel. (Psalmi 77.22-25)
Şi au scuipat în obrazul Lui, bătându-L cu pumnii, iar unii Îi dădeau palme, zicând: Prooroceşte-ne,
Hristoase, cine este cel ce Te-a lovit. (Matei 26.67, 68)
Şi iată un înger al Domnului a venit deodată, iar în cameră a strălucit lumină. Şi lovind pe Petru în coastă,
îngerul l-a deşteptat, zicând: Scoală-te degrabă! Şi lanţurile i-au căzut de la mâini.
(Faptele Apostolilor 12.7)
Şi iată, unul dintre cei ce erau cu Iisus, întinzând mâna, a tras sabia şi, lovind pe sluga arhiereului, i-a tăiat
urechea. Atunci Iisus i-a zis: Întoarce sabia ta la locul ei, că toţi cei ce scot sabia, de sabie vor pieri.
(Matei 26.51, 52)
Şi pentru ea i-au făcut bine lui Avram şi avea el oi, vite mari şi asini, slugi şi slujnice, catâri şi cămile. Domnul însă a lovit cu bătăi mari şi grele pe Faraon şi casa lui, pentru Sarai, femeia lui Avram. Şi chemând
Faraon pe Avram, i-a zis: "Ce mi-ai făcut? De ce nu mi-ai spus că aceasta e soţia ta? Pentru ce ai zis:
Mi-e soră? Şi eu am luat-o de femeie: Acum dar iată-ţi femeia! Ia-ţi-o şi te du!" (Facerea 12.15-18)
Şi s-a sculat şi mulţimea împotriva lor. Şi judecătorii, rupându-le hainele, au poruncit să-i bată cu vergi. Şi,
după ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniţă, poruncind temnicerului să-i păzească cu grijă.
(Faptele Apostolilor 16.22, 23)
Trăieşte ca un om curajos; iar dacă nu ai noroc, înfuntă-i loviturile cu o inimă curajoasă. (Cicero)
Un om tare, când este lovit, îşi sporeşte puterea. (Seneca)
Voi întinde deci mâna Mea şi voi lovi Egiptul cu toate minunile, pe care le voi face în mijlocul lui, şi după
aceea vă va lăsa. (Ieşirea 3.20)
Lucrul cel mai dificil pentru om este să-şi organizeze timpul liber. (Goethe)
Lucrul cel mai important nu este numărul de idei adunate în mintea ta, ci legile care le uneşte. (Titu Maiorescu)
Lucrul cu adevărat valoros este intuiţia. (Albert Einstein)
Lucrul să fie în mâini şi rugăciunea pe buze. 4.2
Lucrul socotit de unii ca însemnând fericirea, este faptul de a nu avea cugetul încărcat, precum şi acela de a nu fi
împovărat conştiinţa altora. (Eusebiu de Cezareea)
Lucrul/ A cerceta despre Dumnezeu pentru a descoperi, este lucru mântuitor. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
A greşi e omeneşte, a deznădăjdui e lucru drăcesc. (Sfinţii Părinţi)
A iubi pe cel drag este un lucru al firii; a iubi pe vrăjmaş este un lucru al harului. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
A păcătui este o treabă umană, a justifica păcatele este o treabă diavolească. (Lev Tolstoi)
A te iubi însemnă să te consideri în globalitate, să nu exagerezi într-o dimensiune unică, să nu te fărâmi, să nu
faci să devină totalizator un singur aspect al sinelui. A te iubi însemnă să vezi semnificaţia fiecărui lucru
în relaţie cu întreaga personă. Acelaşi lucru e valabil şi în iubirea faţă de celălalt.
(Teologul catolic)
A trăi o viaţă de succes este un lucru care se învaţă. (Herbert Harris)
Acela (Ioan) era făclia care arde şi luminează, şi voi aţi voit să vă veseliţi o clipă în lumina lui. Iar Eu am mărturie mai mare decât a lui Ioan; căci lucrurile pe care Mi le-a dat Tatăl ca să le săvârşesc, lucrurile
acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis. (Ioan 5.35, 36)
Adevărul lucrurilor este hrana de bază a intelectelor superioare. (Leonardo da Vinci)
Arta de a fi fericit îşi are secretul în priceperea de a extrage fericirea din lucrurile mici.
(Henry Ward Beecher)
Arta nu este nimic altceva decât contemplarea lumii impregnate de har, luminată din interior. A revela pre-
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zenţa lui Dumnezeu îndărătul oricărui obiect, aceasta este funcţia artei. (Hermann Hesse)
Arta nu urmăreşte reprezentarea unui lucru frumos, ci frumoasa reprezentare a unui lucru. (Immanuel Kant)
Aşa s-au făcut cerul şi pământul şi toată oştirea lor. Şi a sfârşit Dumnezeu în ziua a şasea lucrarea Sa, pe
care a făcut-o; iar în ziua a şaptea S-a odihnit de toate lucrurile Sale, pe care le-a făcut. Şi a binecuvântat Dumnezeu ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că într-însa S-a odihnit de toate lucrurile Sale, pe
care le-a făcut şi le-a pus în rânduială. (Facerea 2.1-3)
Atâta timp cât trupul lucrează pentru patimi, sufletul nu-L cunoaşte pe Dumnezeu. (Mitropolitul Filaret)
Atenta reflecţie şi contemplaţie a lucrurilor. 5.4
Atunci când ne este viaţa la extrem, ne agăţăm de un singur lucru: credinţa. 5.9
Bine este, deci, frate a nu face răul nici cu gândul, iar de eşti ispitit, nevoieşte-te ca să nu faci cu lucrul.
(Patericul)
Bucuria nu este în lucruri, ci în noi. (Richard Wagner)
Bunul simţ este ceea ce judecă lucrurile furnizate de celelalte simţuri. (Leonardo da Vinci)
Că în mâna Lui suntem şi noi şi cuvintele noastre şi toată înţelepciunea şi ştiinţa lucrurilor. (Cartea
înţelepciunii lui Solomon 7.16)
Căci înţelepciunea este mai bună decât pietrele preţioase şi nici lucrurile cele mai preţioase nu au valoarea
ei. (Solomon 8.11)
Când a întors Domnul robia Sionului ne-am umplut de mângâiere. Atunci s-a umplut de bucurie gura noastră
şi limba noastră de veselie; atunci se zicea între neamuri: "Mari lucruri a făcut Domnul cu ei!"
(Psalmi 125.1, 2)
Când privesc cerurile, lucrul mâinilor Tale, luna şi stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic: Ce este omul
că-ţi aminteşti de el? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el? Micşoratu-l-ai pe dânsul cu puţin faţă de
îngeri, cu mărire şi cu cinste l-ai încununat pe el. Pusu-l-ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate
le-ai supus sub picioarele lui. (Psalmi 8.3-6)
Ce este toleranţa? Este consecinţa umanitătii. Cu toţii suntem caracterizaţi de slăbiciuni şi erori; să ne iertăm
reciproc pentru acest lucru – acesta este cea dintâi lege a naturii. (Voltaire)
Ceea ce este hrana trupească pentru întreţinerea puterilor noastre, acelaşi lucru este citirea Sfintei
Scripturi pentru suflet. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Cel care Îl vede pe Dumnezeu în lucrările Sale şi crede în El văzându-le, acela este cu adevărat bogat.
(Paracelsus, alchimist, medic, astrolog şi filosof elveţian)
Cel ce fură să nu mai fure, ci mai vârtos să se ostenească lucrând cu mâinile sale, lucrul cel bun, ca să aibă
să dea şi celui ce are nevoie. (Efeseni 4.28)
Cel mai bun lucru pentru muritori este ordinea, şi cel mai rău dezordinea. (Hesiod)
Cel mai dificil lucru este să vezi ceea ce este în faţa ochilor tăi. (Goethe)
Cel mai important lucru e să vrei ceea ce poţi. (André Maurois)
Cele două cuvinte “informaţie” şi “comunicare” sunt adesea folosite ca având acelaşi înţeles, deşi ele semnifică lucruri total diferite. Informaţia o primeşti, în timp ce comunicarea o dai. (Sydney J. Harris)
Cele mai bune şi mai frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute, nici măcar atinse fizic. Ele trebuie simţite în
inimă, iar unul dintre ele este prietenia. (Scriitoarea americană Helen Keller, născută oarbă şi surdă)
Cele trei lucruri esenţiale în această viaţă este să ai ceva de făcut, ceva care să-ţi placă şi ceva la care să
speri. (Joseph Addison)
Cele trei lucruri esenţiale pentru a înfăptui ceva care să merite osteneală sunt munca stăruitoare, perseverenţa şi bunul simţ. (Thomas Alva Edison)
Cine cutează, ai zis Tu, să bârfească planurile Mele, din lipsă de înţelepciune? Cu adevărat, am vorbit fără
să înţeleg despre lucruri prea minunate pentru mine şi nu ştiam. (Iov 42.3)
Cine nu gândeşte şi nu lucrează ca Domnul, nu este printre ucenicii Lui. (Sfântul Vasile cel Mare)
Cine-L cunoaşte pe Hristos, cunoaşte rostul tuturor lucrurilor. (Blaise Pascal)
Comunicarea este esenţa lucrurilor. (Mooji)
Concentrează-te asupra unui singur lucru şi fă-l foarte, foarte bine; astfel, vei ajunge foarte, foarte departe.
(Kevin Systrom)
Conservele sunt o afacere strălucită…, ambalarea porcilor e cea mai lucrativă profesie după politică.
(Oscar Wilde)
Creativitatea înseamnă pur şi simplu conectarea unor lucruri. (Steve Jobs)
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Creativitatea nu înseamnă să găseşti un lucru, ci să faci ceva din el după ce l-ai găsit. (James Russell Lowell)
Credinţa este contemplarea unui lucru tainic. (Sfântul Teodoret al Ciprului)
Credinţa, vederea lucrurilor ca şi când ar fi văzute. 11.18
Credinţa, vederea lucrurilor nevăzute, ca şi când ar fi văzute. 11.18
Cu cât un lucru este mai greu de făcut, cu atât cere mai multă artă şi virtute. (Aristotel)
Cu îmbrăcămintea hainelor să nu te lauzi, nici în ziua măririi să nu te trufeşti, că minunate sunt lucrurile Domnului şi ascunse faptele Lui între oameni. (Ecclesiasticul 11.4)
Cu o memorie omenească se pot face lucruri uimitoare, dacă o îndrepţi către un singur domeniu de activitate.
(Mark Twain)
Cu voinţa superioară dorim numai lucruri bune. 10.8
Cultura este aflarea mai mult sau mai puţin conştientă a esenţei lucrurilor. (Vasile Băncilă)
Cum a fost lucrat pomul, arată rodul lui; aşa şi cuvântul arată gândul cel din inima omului. Să nu lauzi pe nimeni înainte de a vorbi cu el, căci cuvântul este piatra de încercare a omului. (Ecclesiasticul 27.6, 7)
Cuvântul tăcerii se sprijină pe harul lui Dumnezeu şi nu pe puterea omenească. El poate fi auzit oriunde în
lume. Materia se transfigurează în duh, cuvântul se transformă în tăcere grăitoare. 7.5
Dacă muncim numai pentru bunurile materiale, ne clădim singuri temniţa. (Antoine de Saint-Exupery)
Dacă s-ar baza toţi pe premiza că lucrurile acceptate ca adevărate sunt într-adevăr adevărate nu ar mai
exista speranţă de progres. (Orville Wright)
Dacă s-ar pune rugăciunea înaintea oricărei lucrări pe care o începem, n-ar afla păcatul intrare în suflet.
(Sfântul Grigorie de Nyssa)
Dar întunericul nu este întuneric la Tine şi noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, aşa este şi lumina ei. Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele maicii mele. Te voi lăuda, că
sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrurile Tale şi sufletul meu le cunoaşte foarte.
(Psalmi 138.12-14)
De un singur lucru îi e ruşine adevărului, să se ascundă. (Lope de Vega)
Deci, de la însuşi lucrul care se deapănă în minte, poţi cunoaşte care drac s-a apropiat de tine.
(Evagrie Ponticul)
Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei,
plecând, au propovăduit pretutindeni şi Domnul lucra cu ei şi întărea cuvântul, prin semnele care
urmau. Amin. (Luca 16.19, 20)
Despre trei lucruri nu te grăbi să vorbeşti: despre Dumnezeu, până ce nu-ţi întăreşti credinţa în El; despre
păcatul altuia, până ce nu-l cunoşti pe al tău; şi despre ziua de mâine, până ce nu se luminează de ziuă.
(Sfântul Nicolae Velimirovici)
Destinul este scuza celor slabi şi opera celor tari. (Nicolae Titulescu)
Diavolul ştie că tinereţea este primăvara vieţii, atunci când toate lucrurile sunt noi şi că tinerii sunt cei mai
vulnerabili. (Ezra Taft Benson)
Dispreţuirea binelui este acelaşi lucru cu primirea răului. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Doar două lucruri sunt infinite: universul şi prostia omenească. Şi nu sunt sigur în legătură cu primul.
(Albert Einstein)
Două sunt criteriile care arată dacă ţinta pe care o urmărim este un lucru bun şi cinstit, şi anume: la timp
şi cu măsură. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Dumnezeu a creat lumea din nimic. Minunat, vei spune. Fii sigur că e aşa, dar face lucruri şi mai minunate:
face sfinţi din păcătoşi. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
El face lucruri mari şi nepătrunse, lucruri minunate şi fără număr. El dă ploaie pe pământ şi trimite apă pe
câmpii. El înalţă pe cei smeriţi şi izbăveşte pe cei necăjiţi. (Iov 5.9-11)
Epoca prezentă preferă semnul faţă de lucrul semnificat, copia faţă de original, imaginaţia faţă de realitate,
aparenţa faţă de esenţă fiindcă acum numai iluzia este sacră, iar adevărul este laic. (Ludwig Feuerbach)
Esenţa matematicii nu este aceea de a face lucrurile mai complicate, dar de a face lucrurile complicate
mai simple. (S. Gudder)
Este extrem de dureros să judeci un lucru pe care nu-l cunoşti. (Sfinţii Părinţi)
Este mare lucru să fie cineva părinte, căci, chiar când suferă din pricina copiilor, el nu-i urăşte. (Sofocle)
Este un lucru bun să citeşti cărţi de citate, pentru că citatele, atunci când sunt gravate în memorie,
îţi aduc gânduri bune. (Winston Churchill)
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Exagerarea, vrând să mărească lucrurile mici, le face să pară şi mai mici. (Jean le Rond d’Alembert)
Există doar un lucru bun, ştiinţa, şi doar unul rău, neştiinţa. (Socrate)
Există în oameni mai multe lucruri de admirat decât de dispreţuit. (Albert Camus)
Fă lucrul de care te temi şi frica va dispare. (David Joseph Schwartz)
Fericirea la oamenii inteligenţi este cel mai rar lucru pe care-l ştiu. (Ernest Hemingway)
Filosofia este lucrul cel mai mare şi mai vrednic de Dumnezeu. Ea singură poate să ne înalţe până la
Dumnezeu şi să ne apropie de El, iar sfinţi sunt cu adevărat sunt numai aceia care-şi deprind
mintea cu fiolosofia. (Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful)
Folosirea greşită a gândurilor duce la întrebuinţarea greşită a lucrurilor. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Grăitorul de rele dă pe faţă lucruri de taină, iar omul cu duhul cumpănit le ţine ascunse. (Solomon 11.13)
Ia seama la relele tale, nu ale altuia; şi nu se va jefui de tâlhari casa de lucru a minţii tale.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Iar de va veni Timotei, vedeţi să fie fără teamă la voi, căci lucrează ca şi mine lucrul Domnului. Nimeni
deci să nu-l dispreţuiască; ci să-l petreceţi cu pace, ca să vină la mine; că îl aştept cu fraţii.
(II Timotei 16.10, 11)
Iar regele Egiptului le-a zis: "Moise şi Aaron, pentru ce-mi stingheriţi poporul de la lucru? Duceţi-vă fiecare din voi la treburile voastre!" Apoi Faraon a zis iar: "Iată acum s-a înmulţit poporul acesta în ţară
şi voi îl întrerupeţi de la lucru". (Ieşirea 5.4, 5)
Iar ziua Domnului va veni ca un fur, când cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile, arzând, se vor desface,
şi pământul şi lucrurile de pe el se vor mistui. (II Petru 3.10)
Inspiraţia există, dar trebuie să te găsescă lucrând. (Pablo Picaso)
Instinctul este un lucru mare. Eu am fost fricos din instinct. (William Shakespeare)
Invenţia este 99% transpiraţie şi 1% inspiraţie. [Thomas Alva Edison, autor sau coautor a peste 1000 de
invenţii. Edison nu s-a întrebat niciodată dacă un lucru era realizabil, ci cum anume
era realizabil. (Enciclopedia Universală Britannica)]
Iubeşte postul cel prea bun; lucrul cel cinstit şi lui Dumnezeu Îi este plăcut. 2.9
Iubirea este singurul lucru care activează inteligenţa şi creativitatea, care ne purifică şi ne eliberează.
(Paulo Coelho)
În multele tale îndeletniciri nu te ţine de lucrurile zadarnice, că ţi s-au descoperit destule din cunoştinţele
omeneşti. (Ecclesiasticul 3.22)
În tăcere suntem inundaţi de energia lui Dumnezeu care ne ajută să facem toate lucrurile în bucurie.
(Maica Tereza)
În toate lucrurile, măsura e mai bună. (Homer)
În viată, cel mai important lucru nu e unde te afli, ci încotro mergi. (Oliver Wendell Holmes)
Însă cu cât îi împilau mai mult, cu atât mai mult se înmulţeau şi se întăreau foarte, foarte tare, aşa că Egiptenii
se îngrozeau de fiii lui Israel. De aceea Egiptenii sileau încă şi mai straşnic la muncă pe fiii lui Israel şi le
făceau viaţa amară prin munci grele, la lut, la cărămidă şi la tot felul de lucru de câmp şi prin alte
felurite munci, la care-i sileau cu străşnicie. (Ieşirea 1.12-14)
Înţelepciunea este o ştiinţă desăvârşită a lucrurilor dumnezeieşti şi omeneşti. Ea cuprinde totul şi întrucât supraveghează pe toţi oamenii, înţelepciunea este o artă despre viaţă şi ca atare este alături de noi tot timpul
cât trăim, îndeplinindu-şi lucrarea ei, adică să ne facă viaţa fericită. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Învăţaţi de la smochin pilda: Când mlădiţa lui se face fragedă şi înfrunzeşte, cunoaşteţi că vara este aproape.
Tot aşa şi voi, când veţi vedea împlinindu-se aceste lucruri, să ştiţi că El este aproape, lângă uşi.
(Marcu 13.28, 29)
La orice lucru, cântăreşte bine şi începutul şi urmările lui. (Epictet)
La tot lucrul desăvârşit am văzut sfârşit, dar porunca Ta este fără de sfârşit. (Psalmi 118.96)
Lenea este creativă: progresul este realizat de către oamenii leneşi care caută căi mai uşoare pentru a realiza
lucrurile. (Robert Heinlein)
Lucru greţos şi apăsător este omul care se laudă cu păcatele sale. (Părintele Savatie Baştovoi)
Lucrurile adevărate sunt cele care au permanenţă dincolo de moarte. 1.10
Lucrurile care par imposibile devin posibile dacă le priveşti dintr-o altă lumină. (Hannibal)
Lucrurile mai presus de fire pot fi înţelese doar prin puterea credinţei. (Sfântul Ioan Damaschin)
Lucrurile măreţe se fac de obicei cu riscuri foarte mari. (Herodot)
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Lucrurile măreţe se obţin încet. Dar nu obţii nimic dacă stai pe loc. (Zig Ziglar)
Lucrurile omeneşti trebuie să le cunoşti pentru a le iubi. Pe cele divine trebuie să le iubeşti pentru a le
cunoaşte. (Blaise Pascal)
Mai bun este sfârşitul unui lucru decât începutul lui; mai de preţ este un duh răbdător decât un duh semeţ.
(Ecclesiastul 7.8)
Mândria nu ia în seamă două lucruri: puterea divină şi slăbiciunea omului. 2.8
Memoria este trezorierul şi gardianul tuturor lucrurilor. (Cicero)
Multe lucruri are omul, / Dar virtutea cea mai mare / E să nu se ţie mândru / Cu virtuţile ce are.
(George Coşbuc)
Multe lucruri minunate există, dar nimic nu-i mai minunat decât omul. (Sofocle)
Multe lucruri sunt violente dar nimic mai violent ca omul. (Sofocle)
Nebunia înseamnă să faci acelaşi lucru în mod repetat şi să te aştepţi să obţii alt rezultat. (Albert Einstein)
Niciun lucru important nu a fost realizat fără pasiune. (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)
Nu acord niciun fel de importanţă lucrurilor pe care alţii le ridică în slăvi sau le condamnă. Eu pur şi simplu
îmi urmez instinctul. (Wolfgang Amadeus Mozart)
Nu ai de ce să te temi de niciun lucru din viaţă. Acesta trebuie numai să fie înţeles. (Marie Curie)
Nu fi aspru cu limba ta şi leneş în lucrurile tale. (Ecclesiasticul 4.31)
Nu uita! Îţi trebuie puţine lucruri ca să fii fericit! (Marcus Aurelius)
Numai lucrurile simple nu dezamăgesc niciodată. (Erich Maria Remarque)
Obiectele strălucitoare sunt pe placul ochilor lipsiţi de profunzime. (Thomas Carlyle)
Omul care descoperă pe Dumnezeu se trezeşte ca dintr-o beţie: întreaga lui viaţă i se pare o pierdere de timp.
Dar omul necredincios face şi vorbeşte lucruri vrednice de râs; dacă-i dai bani se bucură şi dacă îl lauzi
te slujeşte ca un catâr. De tânăr îşi părăseşte casa în care s-a născut şi pleacă de-şi pierde frumuseţea şi
cinstea printre străini. (Părintele Savatie Baştovoi)
Oprirea atenţiei asupra lucrurilor terestre ar limita spiritul uman. (Stephen Hawking)
Ordinea care domneşte în lucrurile materiale arată în mod suficient că au fost create de o voinţă plină de
inteligenţă. (Isaac Newton)
Pentru a întreprinde anumite lucruri, metoda nimerită este o dezordine îngrijită. (Herman Melville)
Pentru orice lucru este o clipă prielnică şi vreme pentru orice îndeletnicire de sub cer. (Ecclesiastul 3.1)
Perfecţiunea vine din lucrurile mici, iar perfecţiunea nu e un mărunţiş. (Michelangelo)
Pocăinţa este starea de trecere de la iluzie la realitatea care contează pentru mântuire. Păcatul este întotdeauna o iluzie. Sfinţii Părinţi spun că atunci când demonii ne ispitesc, dau o strălucire deosebită lucrurilor
şi persoanelor, le amplifică o valoare pe care nu o au. “În păcat este o căutare infinită a lucrurilor finite”,
cum spunea Maurice Blondel. Deci, pocăinţa însemnează revenire la un realism, se văd lucrurile trecătoare în dimensiunea lor de lucruri limitate şi de aceea ne întoarcem spre cele ce nu sunt limitate, nu
sunt trecătoare, spre valorile veşnice şi astfel ajungem la bucurie. (Patriarhul Daniel)
Postul este, în primul rând, un drum al faptei, al lucrului concret. 10.16
Primeşte împletirea celor bune şi a celor rele, cu gând egal şi Dumnezeu va netezi neegalităţile dintre
lucruri. (Sfântul Marcu Ascetul)
Prin ascultare omul se înalţă şi capătă ochi ascunşi pentru înţelegerea lucrurilor. Ascultătorul vede fără să
fie văzut şi aude fără să fie auzit. (Părintele Savatie Baştovoi)
Prin unire cresc lucrurile mici, prin dezbinare se prăbuşesc cele mai mari. (Sallustius)
Psihicul are două părţi: conştientul şi inconştientul. Sinele este centrul inconştientului; Eul este centrul conştientului. Cu aducerea inconştientului în conştient, Sinele este mărit, iar Eul redus. Reducerea Eului
este un lucru bun, deoarece mai puţine dorinţe sunt create şi activate, permiţând seninătatea.
(Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)
Puritatea inimii înseamnă să-ţi doreşti un singur lucru. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Rugăciunea este lucrul cel mai simplu şi, în acelaşi timp, cel mai dificil. (Sfântul Ioan de Kromstadt)
Rugăciunea nu-i un lucru greu. Este o lucrare interioară, o puternică concentrare a sufletului. (Sfântul Antim
din Chios)
Să ne aducem aminte necontenit de Dumnezeu, iar acest lucru se înfăptuieşte mai ales prin rugăciune.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Să văd lucrurile prin Dumnezeu. 11.6
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Scopul artei nu este să reprezinte aparenţa exterioară a lucrurilor, ci semnificaţia lor interioară. (Aristotel)
Se ştie că un profesor bun e cel care te face ca lucrurile grele să ţi se pară uşoare. (Grigore Moisil)
Simplitatea este cel mai dificil lucru de asigurat în lume, este ultima limită a experienţei şi ultimul efort al
geniului. (George Sand)
Simplitatea spiritului este lucrul cel mai mare şi mai greu de dobândit; pentru a fi simplu trebuie să fi trecut
prin mari experienţe. (Krishnamurti, filosof indian)
Simţul umorului face parte din arta de a conduce, de a te înţelege cu oamenii, de a duce lucrurile la bun
sfârşit. (Dwight David Eisenhower)
Singurul lucru care poate înfrânge lipsa de noroc este muncă asiduă. (Harry Golden)
Singurul lucru care-mi place la libertate este lupta pentru ea. (Henrik Ibsen)
Singurul lucru de care trebuie să ne temem este însăşi teama. (Franklin D. Roosevelt)
Singurul mod de a realiza lucruri minunate e să iubeşti ceea ce faci. (Steve Jobs)
Slava lui Dumnezeu este să ascundă lucrurile, iar mărirea regilor e să le cerceteze cu de-amănuntul.
(Solomon 25.2)
Spune-mi, Doamne, trebuie să fac acest lucru, sau nu? 6.5
Succesul meu se datorează faptului că nu am avut niciodată un ceas în camera de lucru.
(Thomas Alva Edison)
Şase sunt lucrurile pe care le urăşte Domnul, ba chiar şapte de care se scârbeşte cugetul Său: Ochii mândri, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care plănuieşte gânduri viclene, picioare grabnice să alerge spre rău, martorul mincinos care spune minciuni şi cel care seamănă vrajbă între
fraţi. Păzeşte, fiule, povaţa tatălui tău şi nu lepăda îndemnul maicii tale. (Solomon 6.16-20)
Şi a început Noe lucrul şi precum îi poruncise Domnul Dumnezeu aşa a făcut. (Facerea 6.22)
Şi de ai făcut lucruri bune, nu te lăuda. (Neagoe Basarab)
Şi ne ostenim, lucrând cu mâinile noastre. Ocărâţi fiind, binecuvântăm. Prigoniţi fiind, răbdăm.
(I Corinteni 4.12)
Şi uimire i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu şi, plini de frică, ziceau: Am văzut astăzi lucruri
minunate. (Luca 5.26)
Ştiinţa este modul cel mai comod de a ne explica lucrurile. (Jules Henri Poincaré)
Ştim că cel mai bun lucru este cercetarea unită cu credinţa care, pe temelia credinţei, zideşte cunoaşterea
cea măreaţă a adevărului. (Cuviosul Clement Alezandrinul)
Tinerii ştiu destule lucruri pentru a fi prudenţi, şi totuşi încearcă să realizeze imposibilul; şi îşi împlinesc
dorinţa, generaţie după generaţie. (Pearl Sydensricker Buck)
Toate lucrurile au misterul lor şi poezia este misterul tuturor lucrurilor. (Frederico Garcia Lorca)
Toate lucrurile sunt admirate, fie pentru că sunt noi, fie pentru că sunt mari. (Francis Bacon)
Totdeauna lucrul tău să-l începi cu Dumnezeu. (o vorbă din bătrâni)
Trei lucruri ne-au rămas din paradis: stelele nopţii, florile zilei şi ochii copiilor. (Dante Alighieri)
Un inventator este un om care priveşte în jurul lui şi nu este mulţumit de lucruri aşa cum sunt. Vrea să îmbunătăţească tot ceea ce vede, vrea să aducă foloase lumii. (Alexander Graham Bell)
Un lucru făcut de mână de meşter este vrednic de laudă, dar conducătorul poporului să fie iscusit la cuvânt.
(Ecclesiasticul 9.17)
Un lucru mărunt poate duce la o cădere cruntă. (Dintr-un comentariu la pilda Fiului Risipitor)
Un lucru mic este un lucru mic, dar credinţa din lucrurile mici este un lucru mare.
(Sfântul Grigorie de Nazianz)
Un lucru nu impune Dumnezeu: Să-L iubim cu de-a sila, ci în libertate sacră. (Sfinţii Părinţi)
Un prost nu spune lucruri inteligente dar un om inteligent spune multe prostii. (Garabet Ibrăileanu)
Un singur lucru e de invidiat şi de laudă, şi anume binele cel netrecător. Acesta constă în a fi în cinste
înaintea lui Dumnezeu, pe când bunurile omeneşti sunt nestatornice şi mai înşelătoare decât visurile.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Un singur lucru face visele imposibile: frica de eşec. (Paulo Coelho)
Un om, în general, are două motive pentru a face un lucru. Unul care sună bine şi unul real.
(John Pierpoint Morgan)
Uneori, o greşeală poate fi tot ce e necesar pentru o realizare valoroasă. (Henry Ford)
Unii numesc înţelepţi pe cei ce deosebesc lucrurile sensibile. Dar înţelepţi sunt cei ce stăpânesc voile lor.
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(Sfântul Marcu Ascetul)
Uşor dobândeşti ceea ce cauţi; îţi fuge din mâini însă lucrul pe care îl neglijezi. (Sofocle)
Vezi tu un om dibaci la lucrul lui? El va sta înaintea conducătorilor şi nu înaintea oamenilor de rând.
(Solomon 22.29)
Viziunea este arta de a vedea lucruri invizibile. (Jonathan Swift)
Voinţa care tinde către cunoaştere nu se mulţumeşte niciodată cu un lucru gata făcut. (Giordano Bruno)
Voinţa inferioară (iraţională), voinţa poftelor, a lucrurilor rele. 10.8
Vom putea goni din noi tristeţea numai având privirea îndreptată spre lucrurile veşnice.
(Sfântul Ioan Casian)
Vorbele nu pot să ajungă la înţelesul lucrurilor, dar tăcerea este ca un strugure copt.
(Părintele Savatie Baştovoi)
Vrei ca oamenii să gândească lucruri bune despre tine? Nu te lăuda. (Blaise Pascal)
Zeflemistul este omul care vede mereu lucrurile numai la suprafaţă; de aceea este crud.(Honoré de Balzac)
Zis-a Avva Grigorie: De la creştin aceste trei lucruri le cere Dumnezeu: credinţa de la suflet, adevărul de
la limbă şi curăţenia de la trup.
Zis-a Avva Pimen: A te justifica pe tine însuţi este lucru material. Asemenea lucruri îl distrug pe cel
care le are.
Zis-a Avva Sisoe: Orice fel de ispită va veni omului, să zică: Pentru păcatele mele s-a întâmplat aceasta.
Iar dacă vreun lucru bun se va întâmpla lui, să zică: Din mila lui Dumnezeu este aceasta.
Zis-a Avva Teodor: Lucrul mâinilor îl avem sub lucrul sufletului, dar acum s-a făcut lucrul sufletului sub
lucrul mâinilor.
Ziua în care te decizi să faci un lucru important este ziua ta norocoasă. (Proverb japonez)
Lumea are nevoie de speranţă ca de lumină. (Dimitrie Bolintineanu)
Lumea are structura limbajului, iar limbajul are formele minţii. (Eugenio Montale)
Lumea creştină are ca simbol un instrument de tortură, crucea. (Arthur Schopenhauer)
Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credinţă şi fără memorie. (Regele României Mihai-I)
Lumea e atât de ocupată cu aparenţa, încât prea putin îi pasă de realitate. (Contele Axel Oxenstierna)
Lumea e atât de tare ocupată cu aparenţa, încât prea puţin îi pasă de realitate. Nu te lăsa înşelat de aparenţe, pentru
că nu ştii niciodată cine este în faţa ta. Fereşte-te, cât vei trăi, să judeci oamenii după cum arată.
(Jean de La Fontaine)
Lumea e ca o oglindă. Înapoiază ceea ce-i împrumuţi. (Proverb englezesc)
Lumea este o fereastă prin care Îl văd pe Dumnezeu şi comunic cu El. 7.9
Lumea este o oglindă care oferă fiecărui om reflecţia propriei feţe. (William M. Thackeray)
Lumea dă robilor săi atâţia stăpâni posibili, câte nevoi, pofte, patimi şi deprinderi au ei. (Mitropolitul Filaret)
Lumea te iartă pentru o crimă, dar nu te iartă dacă eşti fericit. (Constantin Noica)
Lumea te va recompensa dacă vei risca pentru ea. (Shakti Gawain)
Lumea toată, înaintea Ta, este ca acel pic de praf, care face cumpăna să se plece şi ca picătura de rouă cea de
dimineaţă, ce se coboară pe pământ. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 11.22)
Lumea/ A-şi lua crucea înseamnă a se lepăda de lume, pentru Dumnezeu. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
Acestea vi le-am grăit, ca întru Mine pace să aveţi. În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit
lumea. (Ioan 16.33)
Acum este judecata acestei lumi; acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Iar Eu, când Mă voi
înălţa de pe pământ, îi voi trage pe toţi la Mine. (Ioan 12.31, 32)
Adevărata măsură după care se judecă orice putere: cât de bine a făcut pe lume, nu după cât zgomot a
făcut. (Alexandru Vlahuţă)
Al Domnului este pământul şi plinirea lui; lumea şi toţi cei ce locuiesc în ea. (Psalmi 23.1)
Ale Tale sunt cerurile şi al Tău este pământul; lumea şi plinirea ei Tu le-ai întemeiat. (Psalmi 88.12)
Algebra este instrumentul intelectual care a fost creat pentru redarea clară a aspectelor cantitative ale lumii.
(Alfred North Whitehead)
Arta nu este nimic altceva decât contemplarea lumii impregnate de har, luminată din interior. A revela prezenţa lui Dumnezeu îndărătul oricărui obiect, aceasta este funcţia artei. (Hermann Hesse)
Atenţia umanităţii trebuie să treacă de la maşini şi lumea fizică la corpul şi spiritul omenesc, la acele procese
fiziologice şi spirituale, fără de care Universul lui Newton şi Einstein nu ar exista. (Alexis Carrel,
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medic chirurg şi biolog francez)
Avem în noi şi o dorinţă sau un impuls de a fi sau de a ajunge mai presus de lumea aceasta. Noi oamenii,
fiind şi o părticică a dumnezeiescului, purtăm în piept dragostea pentru viaţa viitoare.
(Sfântul Grigorie de Nazianz)
Biblie – Cartea cea mai veche din lume. (Gustave Flaubert)
Biserica este inima lumii, chiar dacă lumea nu-şi cunoaşte inima. (Mitropolitul George Khodr,
citat de teologul Olivier Clément)
Bolta înstelată şi conştiinţa morală mă fac să cred că este un Creator al lumii. (Immanuel Kant)
Că ce foloseşte omului dacă va câştiga lumea toată, iar pe sine se va pierde sau se va păgubi? (Luca 9.25)
Căci dacă Dumnezeu n-a cruţat pe îngerii care au păcătuit, ci, legându-i cu legăturile întunericului în iad, i-a
dat să fie păziţi spre judecată, şi n-a cruţat lumea veche, ci a păstrat numai pe Noe, ca al optulea
propovăduitor al dreptăţii, când a adus potopul peste cei fără de credinţă, şi cetăţile Sodomei şi Gomorei, osândindu-le la nimicire, le-a prefăcut în cenuşă, dându-le ca o pildă nelegiuiţilor din viitor;
(II Petru 2.4-6)
Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu
piară, ci să aibă viaţă veşnică. (Ioan 3.16)
Căci întristarea cea după Dumnezeu aduce pocăinţă spre mântuire, fără părere de rău; iar întristarea lumii
aduce moarte. Că iată, însăşi aceasta, că v-aţi întristat după Dumnezeu, câtă sârguinţă v-a adus, ba
încă şi dezvinovăţire şi mâhnire şi teamă şi dorinţă şi râvnă şi ispăşire! Întru totul aţi dovedit că voi
înşivă sunteţi curaţi în acest lucru. (II Corinteni 7.10, 11)
Căci lauda noastră aceasta este: mărturia conştiinţei noastre că am umblat în lume, şi mai ales la voi, în sfinţenie şi în curăţie dumnezeiască, nu în înţelepciune trupească, ci în harul lui Dumnezeu.
(II Corinteni 1.12)
Când doi oameni se sărută, lumea trece pe lângă ei, când doi oameni se bat, lumea se strânge în jurul lor.
(Christian Hebbe)
Când m-am dus şi l-am vizitat pe părintele Galeriu, înainte de a pleca, el era într-o suferinţă fantastică şi
am spus: Ce vă doare, părinte? Pe mine nimic, dar mă doare răul din lume.
(Arhiepiscopul Casian, despre părintele Constantin Galeriu)
Când plecăm din această lume trebuie să fim împăcaţi cu semenii nostri, cu noi înşine şi cu Dumnezeu.
(Sfinţii Părinţi)
Când se va slobozi mintea de toată nădejdea din lumea văzută, să ştii că a murit în tine păcatul.
(Sfântul Isaia Pustnicul)
Când spun o prostie, toată lumea mă tolerează, când spun un adevăr, toată lumea mă urăşte. (Johann
Wolfgang von Goethe)
Când stai în faţa Domnului, eşti mai presus de lumea aceasta. 11.10
Când vrei să păcăleşti lumea, spune adevărul! (Otto von Bismarck)
Cât valorează un suflet, nu valorează lumea întreagă. 2.12
Ce e de crezut, să crezi! E o cerinţă adâncă a sufletului omenesc de a avea despre lume o viziune, o înţelegere coerentă şi unificatoare. În lipsa acestei viziuni, acestei înţelegeri, se nasc: angoasa şi schizofrenia.
(François Jacob, biolog francez, laureat al Premiului Nobel în 1965, împreună
cu Jacques Monod şi André Lwoff)
Ceea ce eşti tu este şi lumea. Şi fără ca tu să te schimbi, nu poate exista nicio schimbare a lumii.
(Krishnamurti, filosof indian)
Ceea ce omida numeşte sfârşit, restul lumii îi spune fluture. (Lao Tse)
Cei mai buni medici din lume sunt: dr. Dietă, dr. Linişte şi dr. Veselie. (Jonathan Swift)
Cei mai puternici ochelari din lume sunt ochii unui om care se priveşte pe sine însuşi. (Alexander Pope)
Cel mai mare om din lume nu este cuceritorul, ci acela care se stăpâneşte pe sine însuşi.
(Arthur Schopenhauer)
Cele mai bune şi mai frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute, nici măcar atinse fizic. Ele trebuie simţite în
inimă, iar unul dintre ele este prietenia. (Scriitoarea americană Helen Keller, născută oarbă şi surdă)
Creativitatea înseamnă străpungerea lumescului pentru a găsi minunatul. (Bill Moyers)
Crede-mă, fiule, dacă oamenii ar putea să vadă de aici moştenirea, slava şi odihna, pe care Dumnezeu le-a
pregătit pentru cei care-L iubesc, oricât de mult ar fi să rămână în această lume, şi chiar dacă ar fi să
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trăiască într-o colibă întunecată, cu viermi până la genunchi, tot nu s-ar lăsa abătuţi de tristeţe. 1.1
Creierul este o lume care constă dintr-un număr de constante neexplorate şi mari întinderi de teritorii necunoscute. (Santiago Ramon y Cajal)
Crucea este puterea lui Hristos care, asumată de noi, poate transforma lumea în paradis.
(Părintele Dumintru Stăniloae)
Cu cât mai puţine dorinţe lumeşti avem, cu atât mai puţine lanţuri purtăm. (Avva Pimen)
Cu o pâine hrăneşti un om, cu Pâinea Hristos hrăneşti omenirea întreagă! (Părintele Dumitru Păduraru)
Cultura înseamnă să ştii ce s-a spus şi ce s-a gândit mai bun şi valoros în lume. (Matthew Arnold)
Dacă există în lume o forţă, care poate să depăşească frica pe deplin, să nimicească orice pericol, să rămână nepăsătoare la orice pagubă până pe patul de moarte, această forţă este iubirea. (Poetul bengalez
Rabindranath Tagore)
Dacă în lume este mai întâi viaţa şi apoi moartea, în Biserica lui Hristos este întâi moartea şi apoi viaţa.
(Fericitul Augustin)
Dacă nu eşti frumos la trup, atunci să ai un suflet curat şi luminos şi toată lumea te va îndrăgi pentru lumina
bunătăţii sufletului tău. (Sfântul Vasile cel Mare)
Dacă punem în aplicare acest principiu, <<ochi pentru ochi>>, întreaga lume va orbi. (Mahatma Gandhi)
Dacă vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. Dacă aţi fi din lume,
lumea ar iubi ce este al său; dar pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume,
de aceea lumea vă urăşte. (Ioan 15.18, 19)
Dar pentru că firea omenescă este trândavă şi se îndreaptă mai degrabă spre tihnă şi plăceri, de aceea Stăpânul cel iubitor de oameni, ca un Tată iubitor a dat leacul postului, ca să ne desprindă şi de plăceri şi
să ne şi ducă de la grijile lumeşti la lucrarea celor duhovniceşti. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Deseori nu avem timp pentru prietenii noştri dar avem tot timpul din lume pentru duşmani. (Leon Uris)
Deşertăciunile lumeşti. 5.2
Diavolul, după ce secole de-a rândul s-a luptat să scoată Biserica din lume, fără să reuşească, acum se
luptă să bage duhul lumii în Biserică. (Părintele Porfirie)
Dispreţuirea credinţei prilejuieşte căderea popoarelor; necredinţa este ceva întâmplător. Numai credinţa religioasă costituie starea normală a omenirii. (Alexis de Tocqueille, gânditor şi istoric francez contemporan cu Napoleon Bonaparte)
Doar Sfânta Liturghie mai ţine lumea. (Părintele Arsenie Boca)
Domnul se descoperă celor care au urât lumea, iar celor ce caută să placă oamenilor le pregăteşte ruşine.
(Părintele Savatie Baştovoi)
Duhul lui Dumnezeu umple lumea, El cuprinde toate şi ştie orice şoaptă. (Cartea înţelepciunii lui
Solomon 1.7)
Dumnezeu a creat lumea din nimic. Minunat, vei spune. Fii sigur că e aşa, dar face lucruri şi mai minunate:
face sfinţi din păcătoşi. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)
Dumnezeu a zidit pe om spre nestricăciune şi l-a făcut după chipul fiinţei Sale. Iar prin pizma diavolului
moartea a intrat în lume şi cei ce sunt de partea lui vor ajunge s-o cunoască.
(Cartea Înţelepciunii lui Solomon 2.23, 24)
Dumnezeu n-a venit în lume ca să pună capăt suferinţei umane. El n-a venit în lume nici măcar să explice
suferinţa. Dumnezeu a venit în lume să umple suferinţa umană de prezenţa Lui. (Paul Claudel)
E de datoria noastră să punem capăt dominaţiei politice a unei minorităţi care schilodeşte instituţiile economice şi sociale ale tării noastre, umilind şi sărăcind pe toată lumea. (Martin Luther King)
E nevoie de literatură pentru a înţelege lumea. (Alberto Manguel)
E trist când lumea te bârfeşte, dar când nu te bârfeşte nimeni e groaznic! (Oscar Wilde)
Educaţia este cea mai puternică armă pe care voi o puteţi folosi pentru a schimba lumea.(Nelson Mandela)
Egoismul este o armă foarte puternică, încă de la începutul lumii, şi cu ea diavolul îi poate pierde pe mulţi
dintre noi. (Sfinţii Părinţi)
Este imposibil să guvernezi lumea fără Dumnezeu şi fără Biblie. (George Washington)
Este o mare nenorocire să ajungi sub stăpânirea demonilor şi să devii unealta lor! O nenorocire care cuprinde lumea întreagă şi nu este pricepută de lume. (Patericul)
Eu cred că Biblia este cel mai mare dar dat omului. Tot ce este mai bun de la Mântuitorul lumii ne este dat
prin intermediul acestei cărţi. (Abraham Lincoln)
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Eu în lume las o dâră/ De o carte tăinuită/ Care face după moarte/ Toată viaţa mea, vădită. (Sfântul Ioan
Iacob de la Neamţ)
Există suficient în lume pentru nevoile omului, dar nu şi pentru lăcomia lui. (Mahatma Gandhi)
Fără Dumnezeu nu există scop, valoare sau sens în lume. (Jean-Paul Sartre)
Fără toleranţă, lumea noastră se transformă într-un iad. (Friedrich Durrenmatt)
Fereastra spre lume poate fi acoperită cu un ziar. (Stanislaw Jerzi Lec)
Fericirea nu ţine de lumea aceasta. Fericirea e ceva care vine de la Dumnezeu, ca răsplată a încercărilor
noastre de a fi alături de El. (Sfinţii Părinţi)
Fiecare om poate să fie un mic creion, prin care Dumnezeu să poată scrie lumii o scrisoare de dragoste.
(Maica Tereza de Calcuta)
Fii tu însuţi schimbarea pe care o vrei să o vezi în lume. (Mahatma Gandhi)
Fiii mei, fiţi curajoşi, am pierdut tot ce-am avut în această lume, cel puţin să ne mântuim sufletul şi să ne
spălăm păcatele cu sângele nostru. (Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu, decapitat împreună
cu cei patru fii ai săi şi cu sfetnicul Ianache pentru că nu s-au lepădat de credinţa creştină.)
Frica de lume ne leagă de lume. 7.12
Frumuseţea va salva lumea. (Dostoievski)
Glasul tunetului Tău în vârtej, luminat-au fulgerele Tale lumea, clătinatu-s-a şi s-a cutremurat pământul.
(Psalmi 76.17)
Gura lumii este gura diavolului. (Sfinţii Părinţi)
Gura lumii numai pământul o astupă. (Anton Pann)
Haina de nuntă este nepătimirea sufletului raţional care s-a lepădat de poftele lumeşti. (Evagrie Ponticul)
Hristos este unica ieşire din această lume; toate celelalte ieşiri – extazul sexual, utopiile politice, independenţa economică – nu sunt decât drumuri înfundate pe care putrezesc leşurile nenumăraţilor
oameni ce le-au încercat. (Părintele Serafim Rose)
Iar prin pizma diavolului moartea a intrat în lume şi cei ce sunt de partea lui vor ajunge s-o cunoască.
(Cartea înţelepciunii lui Solomon 2.24)
Iisus a răspuns: Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăţia Mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu predat iudeilor. Dar acum împărăţia Mea nu este de aici. (Ioan 18.36)
Indiferenţa este răzbunarea lumii faţă de mediocritate. (Oscar Wilde)
Inteligenţa este cel mai greu şi cel mai înalt produs al naturii, creaţiunea cea mai rară şi cea mai preţioasă
din câte există pe lume. (Arthur Schopenhauer)
Iubirea, cel mai frecvent cuvânt în toate limbile lumii, şi cel mai profanat în toate zilele. (François Mauriac)
În această lume pustie şi sfâşiată nu există iubire, fiindcă plăcerea şi dorinţa joacă rolurile cele mai importante. (Krishnamurti, filosof indian)
În această lume, o majoritate ruşinoasă moare de foame din cauza unei minorităţi neruşinate. (Hasier Agirre)
În ce te găseşte moartea, în aceea te duci în lumea cealaltă. (Patericul)
În lume era şi lumea prin El s-a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut. (Ioan 1.10)
În lume există un singur bine şi un singur rău. Unicul bine este mântuirea, iar unicul rău este pierderea ei.
(Patericul)
În lumea aceasta vremelnică nu există stare de fericire deplină. (François Rabelais)
În lumea rugăciunii 7.13
În ochii celor fără de minte, drepţii sunt morţi cu desăvârşire şi ieşirea lor din lume li se pare mare nenorocire. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 3.2)
În timp ce lumea secularizată de azi nu se mai roagă lui Dumnezeu, ci este dominată de un spirit de nemulţumire, euharistia bisericii, ca taină a recunoştinţei faţă de Dumnezeu, Creatorul şi Mântuitorul lumii, ne
oferă pace sfântă şi bucurie profundă, izvorâte din rugăciune smerită şi fierbinte. Din păcate, omul
secularizat a pierdut pacea şi bucuria sufletului, tocmai pentru că a pierdut practica rugăciunii, ca
respiraţie a sufletului în prezenţa harică a iubirii milostive a lui Dumnezeu. (Patriarhul Daniel)
Într-o lume a amăgirii universale, a spune adevărul e un act de curaj. (George Orwell)
Înţelepciunea acestei lumi este mama şi rădăcina tuturor relelor. (Erasmus)
Înţelepciunea este armonia Sinelui omenesc cu lumea înconjurătoare. (Valeria Mahok)
Jurnalismul este popular, dar este popular, în special, ca ficţiune. Viaţa este o lume, şi viaţa văzută în ziare
este alta. (G. K. Chesterton)

770/782
La fel celui nebun când merge pe drum îi lipseşte dreapta pricepere, iar toată lumea zice: "E nebun!"
(Ecclesiastul 10.3)
Luaţi aminte să nu vă fure minţile cineva cu filozofia şi cu deşarta înşelăciune din predania omenească, după
înţelesurile cele slabe ale lumii şi nu după Hristos. (Coloseni 2.8)
Lume multă, oameni puţini. (Diogene din Sinope)
Lumina care străluceşte în inimă descoperă o altă lumină, mai lăuntrică, mai tainică şi mai adâncă. În această
lumină, în această contemplare plină de dulceaţă, afundându-se, omul nu mai este stăpân pe sine, devine
ca un străin pentru lumea aceasta, iar lucrul acesta se face din cauza iubirii şi a plăcerii care-l copleşeşte,
datorită tainelor celor ascunse care i se descoperă. În acel timp, omul acela fiind eliberat de povara celor
trecătoare, ajunge la măsura desăvârşirii, curat şi liber de păcat. (Sfântul Macarie Egipteanul)
Mai curând sau mai târziu oamenii care gândesc şi care scriu conduc opina publică; iar opinia publică, după
cum ştiţi, conduce lumea. (Jean le Rond d’Alembert)
Mari şi multe minuni sunt în lume, dar minune mai mare decât omul nu există. (Sofocle)
Matematica nu cunoaşte rase sau limite geografice; pentru matematică, lumea culturală este o ţară.
(David Hilbert)
Mândria încearcă să-şi închipuie o lume şi să trăiască în ea. Smerenia primeşte lumea aşa cum a zidit-o
Dumnezeu. (Arhimandritul Sofronie Saharov)
Meditează mai des asupra morţii, şi nu vei mai dori nici cinste, nici slavă, nici bogăţie, nici alte întâietăţi şi
plăceri lumeşti. (Ignatie, episcopul Caucazului)
Mi-e teamă de ziua în care tehnologia va fi mai importantă decât relaţiile interumane. În lume va exista o generaţie de idioţi. (Albert Einstein)
Mintea are aceeaşi putere ca şi mâinile, nu îndeajuns cât să cuprindă lumea, dar îndeajuns cât să o schimbe.
(Colin Wilson)
Ne aflăm la biserică pentru partea aceea nevăzută din noi, care nu se sfârşeşte odată cu lumea aceasta.
(Sfinţii Părinţi)
Nebun este cine trăieşte în propria-i lume. (Paulo Coelho)
Neliniştea lumească 8.18
Nimeni din cei ce vin la biserică să nu târască cu el grijile lumeşti, pentru ca atunci când se întoarce acasă ia
cu el răsplata vrednică de ostenelile sale. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nimic nu înalţă mai mult în lume decât măsura şi modestia. (Epictet)
Nimic nu mai poate fi inventat după facerea lumii. (Petre Ţuţea)
Noul Testament este cea mai bună carte care a fost sau va fi cunoscută în lume. (Charles Dickens)
Nu dori nimic şi vei fi omul cel mai bogat din lume. (Miguel de Cervantes)
Nu e nimic mai frumos pe lumea asta decât copilăria, dar îţi dai seama de asta abia când ajungi la o anumită
vârstă. (Marin Moraru)
Nu este o ruşine să ai un insucces. Eşecul este una din formele de artă ale lumii. (Charles Edward)
Nu există pace în afara lui Dumnezeu. Nu puteţi găsi pace în lume. O puteţi găsi numai în inima voastră,
atunci când ea se deschide. (Paul Ferrini)
Nu există un domeniu al matematicii, oricât de abstract ar fi el, care să nu se dovedească cândva aplicabil la
fenomenele lumii reale. (N. I. Lobacevski)
Nu piroanele L-au ţinut pe Hsistos răstignit, ci iubirea Sa pentru lume. (Părintele Nicolae Steinhardt)
Nu poţi cârmui o lume fără Dumnezeu, poţi numai s-o astâmperi cu tunul. (Napoleon Bonaparte)
Nu umbla după ştiri din viaţa lumească pentru că din aşa ceva nu vei avea niciun folos, după cum spune
psalmistul: “Să nu grăiască gura mea lucruri omeneşti.” Căci cel căruia îi place să vorbească bucuros despre treburile oamenilor păcătoşi, acela repede trezeşte în sine pofte spre plăceri. Mai curând fii dornic
să cunoşti viaţa oamenilor drepţi, căci aceasta îţi va fi de mare ajutor. (Sfântul Vasile cel Mare)
Numai credinţa neclintită mântuieşte pe om aici şi dincolo deopotrivă. Credinţa e puntea vie peste prăpăstiile
dintre sufletul zbuciumat şi lumea plină de enigme, şi mai cu seamă între om şi Dumnezeu. (Liviu Rebreanu)
O altă limbă presupune o altă viziune asupra lumii. (Frederico Fellini)
O mică doză regulată de lumesc poate acţiona asemenea unui vaccin care să ducă în cele din urmă la imunitate faţă de atracţiile lumeşti. (Părintele Serafim Rose)
Omul nu este creat doar pentru a îngriji şi conduce lumea, ci şi pentru a o transfigura, pentru a o transforma
în lumină şi a o aduce ca ofrandă de mulţumire Creatorului. 6.3
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Omul nu este numai stăpân al lumii, ci este fiu al ei. El se naşte din pământ şi se întoarce în el. Acest fapt îl
încarcă pe om cu o responsabilitate maximă. Îndumnezeirea omului este legată, iată, nu numai
de relaţia cu semenii săi, ca persoane, ci ea se realizează în relaţie cu lumea, ca întreg.
(Teologul catolic Thomas Friedrich)
Opinia publică este regina lumii, pentru că prostia este regina proştilor. (Nicolas Chamfort)
Ori faci avere în lumea aceasta, ori în cealaltă; cale de mijloc nu există. (Stendhal)
Oricâte calităţi am avea, lumea se uită numai la defecte. (Moliére)
Orice ziar este o tarabă unde se vând publicului vorbele care-i sunt pe plac. Dacă ar exista un ziar al cocoşaţilor, ar dovedi de dimineaţă până seara frumuseţea, minunăţia, necesitatea cocoşaţilor. Un ziar
nu mai e făcut să lumineze lumea, ci ca să-i susţină părerile. (Honoré de Balzac)
Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră,
nici să se înfricoşeze. (Ioan 14.27)
Păstrează-te curat şi luminat, tu eşti fereastra prin care vezi lumea. (George Bernard Shaw)
Pentru aceea a venit Iisus Hristos în lume, ca să cunoască şi să înţeleagă omul cât de mult îl iubeşte
Dumnezeu. (Fericitul Augustin)
Pentru că ce-i va folosi omului, dacă va câştiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da
omul în schimb pentru sufletul său? (Matei 16.26)
Pentru ce vrei slavă de la altul? Cinsteşte-te pe tine însuţi şi nimeni nu va putea să te necinstească, dar dacă
te necinsteşti pe tine însuţi nu vei fi cinstit, chiar dacă te-ar cinsti toată lumea. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Pentru multă lume, postul este sinonim cu tristeţea. 5.8
Pesimismul nu este o viziune asupra lumii, ci ocuparea unei poziţii strategice în faţa imprevizibilului.
(Gabriel Liiceanu)
Poeţii sunt necunoscuţii judecători ai lumii. (Percy Byshe Shelley)
Poezia e sufletul intim al omului, e cugetarea divină, e puntea pe care poţi trece în lumea visului.
(Vasile Conta)
Postul nu iubeşte lumea, nici cele din lume. 2.9
Poţi fugi de orice pe lumea asta, numai de tine însuţi nu. (Stefan Zweig)
Prăbuşirea Imperiului Roman este o meritată pedeapsă a Cerului şi o dovadă elocventă a guvernării lui Dumnezeu în lume. (Salvianus, scriitor bisericesc din veacul al cincilea)
Preadesfrânaţilor! Nu ştiţi, oare, că prietenia lumii este duşmănie faţă de Dumnezeu? Cine deci va voi să fie
prieten cu lumea se face vrăjmaş lui Dumnezeu. (Iacob 4.4)
Primii creştini au înţeles că, pentru a deveni Templu al Duhului Sfânt, trebuie să se înalţe la Cer, acolo unde
S-a înălţat şi Hristos. Ei au mai înţeles că această înălţare este condiţia însăşi a misiunii lor în lume, a slujirii de către ei a lumii. Pentru că acolo – în cer – ei erau cufundaţi în viaţa cea nouă a Împărăţiei; şi atunci
când, după această <<Liturghie a înălţării >>, ei se reîntorceau în lume, feţele lor reflectau lumina, << bucuria şi pacea>> acelei Împărăţii, şi erau cu adevărat martori ai ei. (Teologul Alexander Schmemann)
Prin trup trăim în această lume, prin suflet trăim în vesnicie. (Sfinţii Părinţi)
Prostia din născare, leac în lume nu are; ea este o urâcioasă boală, ce nu se vindecă în şcoale, ba nici în
spitale. (Ion Creangă)
Puţină prietenie are mai multă valoare pentru mine decât admiraţia întregii lumi. (Otto von Bismarck)
Să fii de folos în lume este singura cale spre fericire. (Hans Christian Andersen)
Să învăţăm ce înseamnă să mergi la Liturghie pentru că vrei să te întâlneşti cu Hristos, nu să îi judeci pe cei
mai slabi ca tine şi să învăţăm ce înseamnă să te întorci în lume cu aceeaşi gingăşie cu care Dumnezeu
are grijă de ea. (Teologul Alexander Schmemann)
Să tremure înaintea Lui tot pământul, că El a întemeiat lumea şi nu se va clătina. (I Paralipomena 16.30)
Simplitatea este cel mai dificil lucru de asigurat în lume, este ultima limită a experienţei şi ultimul efort al geniului. (George Sand)
Speranţa este stâlpul care susţine lumea. Speranţa este visul omului treaz. (Plinius cel Bătrân)
Sufletele bune pleacă de pe lumea aceasta cu bună-nădejde. (Socrate)
Sufletul, când se roagă pentru lume, ştie mai bine, fără ziare, cum suferă întreg pământul, ştie şi care sunt nevoile oamenilor, şi îl doare pentru ei. Ziarele scriu nu despre oameni, ci despre întâmplări şi nici aia adevărat; ele aduc tulburare minţii şi adevărul tot nu-l vei afla din ele; dar rugăciunea curăţă mintea şi ea
vede mai bine. (Cuviosul Siluan Athonitul)
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Şi El va judeca lumea; cu dreptate va judeca popoarele. (Psalmi 9.8)
Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac, Duhul Adevărului, pe Care
lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte; voi Îl cunoaşteţi,
că rămâne la voi şi în voi va fi! Nu vă voi lăsa orfani: voi veni la voi. (Ioan 14.16-18)
Şi Iisus i-a zis: Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Şi oricine trăieşte şi
crede în Mine nu va muri în veac. Crezi tu aceasta? Zis-a Lui: Da, Doamne. Eu am crezut că
Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Care a venit în lume. (Ioan 11.25-27)
Şi le zicea în învăţătura Sa: Luaţi seama la cărturari cărora le place să se plimbe în haine lungi şi să li se plece
lumea în pieţe, şi să stea în băncile dintâi în sinagogi şi să stea în capul mesei la ospeţe, ei, care secătuiesc
casele văduvelor şi de ochii lumii se roagă îndelung, îşi vor lua mai multă osândă. (Marcu 12.38-40)
Şi le-a zis: Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura. Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi. (Marcu 16.15, 16)
Şi s-a făcut război în cer: Mihail şi îngerii lui au pornit război cu balaurul. Şi se războia şi balaurul şi îngerii lui.
Şi n-a izbutit el, nici nu s-a mai găsit pentru ei loc în cer. Şi a fost aruncat balaurul cel mare, şarpele
de demult, care se cheamă diavol şi satana, cel ce înşeală pe toată lumea, aruncat a fost pe
pământ şi îngerii lui au fost aruncaţi cu el. (Apocalipsa 12.7-9)
Şi suindu-L diavolul pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile lumii. (Matei 4.5)
Tabla de şah este lumea, figurile sunt fenomenele din univers, regulile de joc sunt ceea ce noi numim legi ale
naturii. (Aldous Huxlay)
Tăcerea este a doua putere a lumii, după cuvânt. (Henri Lacordaire)
Toată lumea se plânge că nu are memorie, dar nimeni nu se vaită că nu are logică. (François de La
Rochefoucauld)
Toate minţile lumii sunt neputincioase în faţa oricărei prostii care este la modă. (Jean de La Fontaine)
Toată lumea are talent, ceea ce este special e curajul de a-ţi urma talentul spre zonele întunecate în care te
poate duce. (Scriitoarea americană Erica Jong)
Toată lumea face erori pe care să le impute altora: asta înseamnă să faci politică. (Georges Clemenceau)
Toată lumea vrea să trăiască pe vârful unui munte, fără să ştie că adevărata fericire este în felul în care urci
pantele abrupte spre vârf. (Gabriel Garcia Marquez)
Toate problemele din lume – exploatarea copiilor, corupţia – sunt simptome ale unei maladii spirituale: lipsa
de comunicare. (Tenzin Gyatso)
Toate ştiinţele lumii au ajuns la bacalaureat; numai teologia a ajuns la licenţă pentru că lucrează cu
adevăruri absolute. (Petre Ţuţea)
Tot ce se întâmplă în lume nu vine de la Dumnezeu, dar nici nu se întâmplă fără ştirea Lui. Căci Dumnezeu
nu numai că nu împiedică puterile vrăjmaşe şi potrivnice în planurile lor, ci chiar le îngăduie în
anumite timpuri, faţă de anumite persoane. (Origen, despre Sfântul şi Dreptul Iov)
Tot ce se întâmplă în lume, deci şi în viaţa noastră, are la origine trei cauze: Dumnezeu, diavolul şi oamenii.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Toţi oamenii de mare calitate din istoria lumii au fost oameni modeşti. (Tudor Arghezi)
Toţi se gândesc să schimbe lumea, dar nu se gândesc să se schimbe pe sine. (Lev Tolstoi)
Trebuie să ne menţinem întotdeauna speranţa, credinţa, convingerea că există o viaţă mai bună, o lume mai
bună, dincolo de orizont. (Franklin D. Roosevelt)
Un inventator este un om care priveşte în jurul lui şi nu este mulţumit de lucruri aşa cum sunt. Vrea să îmbunătăţească tot ceea ce vede, vrea să aducă foloase lumii. (Alexander Graham Bell)
Un om liber este numai acela care trăieşte alături de Hristos, alt om liber nu există. Numai el este deasupra
oricărei dureri şi oricărei nenorociri. Dacă el însuşi nu se va nedreptăţi pe sine în vreun fel şi nu va greşi
faţă de sine cu nimic, nimeni nu are şi nu va avea vreodată, vreo putere de a-i face rău, pentru că nu poate fi atins în niciun fel. Lipsurile nu-l vor chinui niciodată, pentru că ştie că n-am adus cu noi nimic când
am venit în lumea aceasta şi este limpede că nici când o vom părăsi, nu vom putea lua cu noi nimic.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Un suflet trist este un suflet cu luminile stinse. (Părintele Arsenie Boca)
Unirea tuturor românilor într-un singur stat numai atunci va fi statornică şi garantată prin istoria mai departe a
lumii, dacă va răspunde tuturor dorinţelor impuse prin noua concepţie a vieţii, prin duhul vremilor noi.
(Vasile Goldiş)
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Vai lumii, din pricina smintelilor! Că smintelile trebuie să vină, dar vai omului aceluia prin care vine sminteala.
(Matei 18.7)
Viaţa duhovnicească este un astfel de tărâm, în care înţelepciunea acestei lumi nu poate pătrunde.
(Sfântul Teofan Zăvorâtul)
Viitorul unui om, ca şi al unei lumi, se construieşte, nu se visează. (Tudor Muşatescu)
Viziunea fără acţiune este doar un vis. Acţiunea fără viziune este doar timp pierdut. Viziunea însoţită cu acţiunea poate schimba lumea. (Joel Barker)
Voi sunteţi lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprind făclie şi o
pun sub obroc, ci în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. (Matei 5.14, 15)
Vorbirea este instrumentul acestei lumi prezente. Liniştea este misterul lumii ce va veni. (Sfântul Isaac Sirul)
Lumina care luminează în sfeşnicul cel sfânt, aşa este un chip frumos pe un trup bine împlinit. (Eccelsiasticul 26.19)
Lumina care străluceşte în inimă descoperă o altă lumină, mai lăuntrică, mai tainică şi mai adâncă. În această lumină,
în această contemplare plină de dulceaţă, afundându-se, omul nu mai este stăpân pe sine, devine ca un străin
pentru lumea aceasta, iar lucrul acesta se face din cauza iubirii şi a plăcerii care-l copleşeşte, datorită tainelor
celor ascunse care i se descoperă. În acel timp, omul acela fiind eliberat de povara celor trecătoare, ajunge
la măsura desăvârşirii, curat şi liber de păcat. (Sfântul Macarie Egipteanul)
Lumina este simbolul adevărului. (James Russell Lowell)
Lumina harului, suprastrălucitoare şi răcoroasă. 2.7
Lumina imaterială a lui Dumnezeu 2.7
Lumina înşelăciunii şi lumina harului. 2.7
Lumina înşelăciunii, fierbinte şi nu prea strălucitoare. 2.7
Lumina minţii este dată, în primul rând, de inteligenţă. 2.7
Lumina propriei minţi 2.7
Lumina, slava lui Dumnezeu. 10.11
Lumina/ A merge cu un prieten prin întuneric, este mult mai bine decât a merge singur prin lumină, pentru că un prieten ştie să te asculte, poate să te ierte şi să te înţeleagă mai bine decât un necunoscut, atunci
când îi greşeşti. (Scriitoarea americană Helen Keller, născută oarbă şi surdă)
A Ta este ziua şi a Ta este noaptea. Tu ai întocmit lumina şi soarele. (Psalmi 73..17)
Această amăgire, căderea în propria lumină a minţii, l-a doborât chiar şi pe Lucifer, prinţul luminii. 2.7
Această virtute (discernământul) este numită în Evanghelie “ochiul şi luminătorul trupului” şi la ea se referă
Mântuitorul când spune: Luminătorul trupului este ochiul. De va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va
fi luminat, iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. (Sfântul Ioan Casian)
Acela (Ioan) era făclia care arde şi luminează, şi voi aţi voit să vă veseliţi o clipă în lumina lui. Iar Eu am
mărturie mai mare decât a lui Ioan; căci lucrurile pe care Mi le-a dat Tatăl ca să le săvârşesc, lucrurile
acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis. (Ioan 5.35, 36)
Acum lumină biruitoare se revarsă din norii de la miazănoapte şi măreţia Domnului robeşte şi cutremură
inima. (Iov 37.22)
Adevărul, atunci când nu este căutat, rareori iese la lumină. (Oliver Wendell Holmes)
Adu-ţi la lumină inconştientul, altfel îţi va conduce el viaţa, şi tu îi vei spune destin. (Carl Gustav Jung,
medic psihiatru şi psiholog elveţian)
Am preţuit înţelepciunea mai mult decât sănătatea şi frumuseţea; am pus-o chiar înaintea luminii, fiindcă
strălucirea ei nu se stinge niciodată. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 7.10)
Arta nu este nimic altceva decât contemplarea lumii impregnate de har, luminată din interior. A revela prezenţa lui Dumnezeu îndărătul oricărui obiect, aceasta este funcţia artei. (Hermann Hesse)
Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri. (Matei 5.16)
Aşadar noi am rătăcit de la calea adevărului şi lumina dreptăţii n-a strălucit pentru noi şi nouă soarele nu
ne-a răsărit. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 5.6)
Atunci m-am încredinţat că înţelepciunea are întâietate asupra nebuniei tot atât cât are lumina asupra întunericului. Înţeleptul are ochii în cap, iar nebunul merge întru întuneric. Dar am cunoscut şi eu că
aceeaşi soartă vor avea toţi. (Ecclesiastul 2.13, 14)
Ca să se împlinească ce s-a zis prin Isaia proorocul care zice: "Pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftali
spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare
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şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină le-a răsărit". (Matei 4.14-16)
Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm întru moarte
(Psalmi 12.4)
Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe
Tine şi dreptatea Ta celor drepţi la inimă. (Psalmi 35.9, 10)
Că ne-am sfârşit de urgia Ta şi de mânia Ta ne-am tulburat. Pus-ai fărădelegile noastre înaintea Ta, greşelile
noastre ascunse, la lumina feţei Tale. Că toate zilele noastre s-au împuţinat şi în mânia Ta ne-am stins.
(Psalmi 89.7-9)
Căderea în propria lumină a minţii este foarte periculoasă. 2.7
Cei care merită să fie lăudaţi suportă mai cu uşurinţă să fie criticaţi. (Alexander Pope)
Cel care se roagă poate întâlni în experienţa sa două tipuri de lumină: lumina propriei sale minţi şi lumina
imaterială a lui Dumnezeu. 2.7
Ci în acele zile, după necazul acela, soarele se va întuneca şi luna nu-şi va mai da lumina ei. Şi stelele vor
cădea din cer şi puterile care sunt în ceruri se vor clătina. Atunci vor vedea pe Fiul Omului
venind pe nori, cu putere multă şi cu slavă. (Marcu 13.24-26)
Conştiinţa – lumina inteligenţei pentru a distinge binele de rău. (Confucius)
Conştiinţa este o făclie care luminează inima şi un judecător neadormit pe care omul îl poartă cu el.(Eschil)
Credinţa e începutul care duce la înţelegere şi deschide mintea spre primirea luminii dumnezeieşti.
(Sfântul Chiril al Alexandriei)
Curăţirea, desăvârşirea, iluminarea. 6.10
Dacă ai păcate, ele se vor arde şi se vor distruge uşor prin necazuri. Dacă ai virtuţi, prin necazuri ele se vor
face mai luminoase şi mai strălucitoare. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dacă nu eşti frumos la trup, atunci să ai un suflet curat şi luminos şi toată lumea te va îndrăgi pentru
lumina bunătăţii sufletului tău. (Sfântul Vasile cel Mare)
Dar întunericul nu este întuneric la Tine şi noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, aşa este şi lumina ei. Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele maicii mele. Te voi lăuda,
că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrurile Tale şi sufletul meu le cunoaşte foarte.
(Psalmi 138.12-14)
Despre trei lucruri nu te grăbi să vorbeşti: despre Dumnezeu, până ce nu-ţi întăreşti credinţa în El; despre
păcatul altuia, până ce nu-l cunoşti pe al tău; şi despre ziua de mâine, până ce nu se luminează de ziuă.
(Sfântul Nicolae Velimirovici)
Din cauza păcatului neascultării protopărinţilor nostri, Adam si Eva, am pierdut haina de lumină
protectoare dumnezeiască. 4.12
Domnul este luminarea mea şi mântuirea mea; de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieţii mele;
de cine mă voi înfricoşa? (Psalmi 26.1, 2)
Dreapta-socoteală este făclie în întuneric şi luminarea celor cu vederea slabă. (Sfântul Ioan Scărarul)
Duhul Sfânt revarsă peste noi, şi în sufletele noastre, dumnezeiasca Lui lumină. 5.4
Dumnezeu se revelează pe Sine în lumină, şi ca lumină. 2.7
Educaţia este mişcarea din întuneric spre lumină. (Allan Bloom)
Efectele rugăciunii: energia aceasta luminătoare, provenind de la Cel Luminos, inundă acest organ mic şi
de acolo până la cele mai îndepărtate simţuri ale inimii. 3.1
El a tras un cerc pe suprafaţa apelor, până la hotarul dintre lumină şi întuneric. (Iov 26.10)
Elocinţa este lumina ce face să strălucească inteligenţa. (Cicero)
Etapele drumului către Dumnezeu: renunţarea la patimi, iluminarea, îndumnezeirea. 11.5
Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vietii. (Ioan 8.12)
Evanghelia Duminicii a 14-a după Rusalii (Matei 22.2-14), ne vorbeşte despre pilda nunţii fiului de împărat
şi ea ne arată în esenţă că haina de nuntă cerească este lumina sufletului curat. (Patriarhul Daniel)
Există două feluri de a împrăştia lumina: să fii lumânarea sau să fii oglinda care o reflectă. (Edith Wharton)
Există undeva, în domeniul înalt al geometriei, un loc luminos unde se întâlneşte cu poezia. (Poetul Ion
Barbu)
Faţa Lui s-a făcut albă ca lumina şi hainele străluceau ca zăpada. 12.9
Fericiţi cei ce cred, ei merg în lumină, eu merg în întuneric. (Vasile Conta)
Fiindcă după lumină urmează noaptea, pe când înţelepciunea rămâne nebiruită în faţa răutăţii. (Cartea
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înţelpciunii lui Solomon 7.30)
Geniul, ca şi Soarele de darnic, împrumută şi altora lumina sa. (Carmen Sylva, poetă şi prima regină a
României)
Glasul tunetului Tău în vârtej, luminat-au fulgerele Tale lumea, clătinatu-s-a şi s-a cutremurat pământul.
(Psalmi 76.17)
Haina de nuntă din Evanghelia de astăzi (Matei 22.2-14) este veşmântul credinţei şi al faptelor bune, care
luminează sufletul. (Patriarhul Daniel)
Hristos, Arhiereul jerfelor noastre, ocrotitorul şi ajutorul slăbiciunii noastre, prin El vedem ca-ntr-o oglindă,
nepătata şi preaînalta Lui Faţă, prin El s-au deschis ochii inimii noastre, prin El nepriceputa şi
întunecata noastră minte înfloreşte la lumina Lui, prin El Stăpânul a voit să gustăm cunoştinţa
cea nemuritoare. (Sfântul Clement Romanul)
Ia seama ca lumina din tine să nu fie întuneric. 2.7, Luca 11.35
Iisus Hristos, lumina lumii. 1.2
Iluminarea 6.8
În lumina tăcerii toate problemele se dizolvă. (Krishnamurti, filosof indian)
În noi se află Lumina Naturii, şi această Lumină este Dumnezeu. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog
şi filosof elveţian)
Întru strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat; Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină; Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui; Cel ce pui norii suirea Ta; Cel
ce umbli peste aripile vânturilor; Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc; Cel ce ai
întemeiat pământul pe întărirea lui şi nu se va clătina în veacul veacului. (Psalmi 103.2-6)
Întru Lumina Ta vom vedea lumină. 8.1
La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul. Şi pământul era netocmit şi gol. Întuneric era deasupra adâncului şi Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor. Şi a zis Dumnezeu: "Să fie lumină!" Şi a fost
lumină. Şi a văzut Dumnezeu că este bună lumina, şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric.Lumina a numit-o Dumnezeu ziuă, iar întunericul l-a numit noapte. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua
întâi. Şi a zis Dumnezeu: "Să fie o tărie prin mijlocul apelor şi să despartă ape de ape!" Şi a fost aşa.
(Facerea 1.1-6)
Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina. Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi
apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis şi s-au făcut, El a poruncit şi
s-au zidit. (Psalmi 148.3-5)
Lucrurile care par imposibile devin posibile dacă le priveşti dintr-o altă lumină. (Hannibal)
Lumea are nevoie de speranţă ca de lumină. (Dimitrie Bolintineanu)
Luminătorul trupului este ochiul; de va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar de va fi ochiul tău
rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul
cu cât mai mult! (Matei 6.22, 23)
Mai întâi este căutarea perfecţiunii, apoi, căutarea tandreţii şi a luminii. (Matthew Arnold)
Mă aşteptam la fericire şi iată că a venit nenorocirea; aşteptam lumina şi a venit întunericul. (Iov 30.26)
Milostenia omului preţuieşte la Domnul ca un inel cu pecete şi binefacerile omului el le păstrează ca lumina
ochiului. (Ecclesiasticul 17.17)
Mintea omului, fiind creată după chipul lui Dumnezeu, este lumină, deci are în ea lumină. (Sfântul Grigorie
Palama 2.7)
Mulţi zic: "Cine ne va arăta nouă cele bune?" Dar s-a însemnat peste noi lumina feţei Tale, Doamne! Dat-ai
veselie în inima mea, mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin şi de untdelemn ce
s-a înmulţit. (Psalmi 4.6, 7)
Muzica este aritmetica sunetelor, aşa cum cum optica este geometria luminii. (Claude Debussy)
Neştiinţa dă naştere întunericului, iar din pricina întunericului cădem în păcate pentru că ne este
slăbită vederea faţă de adevăr. Cunoştinţa este deci luminare; ea alungă neştiinţa şi ne
dă puterea de a vedea bine. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Nu ajungi la lumină decât trecând prin întuneric. 6.15
Nu te teme niciodată de umbre. Ele arată doar că există lumină prin apropiere. (Gary Sinise)
O lumânare nu pierde nimic dacă aprinde o altă lumânare. (Thomas Jefferson)
Oamenii de geniu sunt meteori destinaţi să ardă pentru a-şi lumina secolul. (Napoleon Bonaparte)
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Ochiul priveşte cele văzute, iar mintea înţelege cele nevăzute. Căci mintea care iubeşte pe Dumnezeu
este făclie care luminează sufletul. Cel ce are minte iubitoare de Dumnezeu şi-a luminat mintea
sa şi vede pe Dumnezeu prin mintea sa. (Sfântul Antonie cel Mare)
Omul este patru în unu: spiritul şi sufletul, lumina şi corpul. (Eliphas Levi)
Omul nu este creat doar pentru a îngriji şi conduce lumea, ci şi pentru a o transfigura, pentru a o transforma
în lumină şi a o aduce ca ofrandă de mulţumire Creatorului. 6.3
Orgoliul este o fiară care trăieşte în peşteri şi în pustii: vanitatea dimpotrivă, ca un papagal, sare din cracă în
cracă şi pălăvrăgeşte în lumina mare a zilei. (Gustave Flaubert)
Oricâte lucruri materiale am avea în jurul nostru, ele sunt trecătoare, nu le luăm cu noi în viaţa veşnică; ci în
viaţa veşnică luăm doar lumina credinţei şi a faptelor bune, a rugăciunii, a pocăinţei, a ceea ce am trăit
ca legătură cu Dumnezeu, care S-a imprimat în sufletul omului. Orice cuvânt bun, orice gând bun, orice
faptă bună lasă în sufletul nostru o lumină; după cum gândul rău, cuvântul rău şi faptea rea lasă în suflet
pată sau pete de întuneric. Când trecem dincolo, când se desparte sufletul de trup şi se prezintă în faţa
lui Dumnezeu, el este luminos dacă s-a întâlnit des cu Dumnezeu în rugăciune şi în fapte bune, sufletul,
sau întunecat. De aceea Mântuitorul spune: “Dacă ochiul tău va fi curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar
dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat.” Sfinţii Părinţi ai Bisericii au interpretat acest
<<ochi sufletesc>, de care vorbeşte Evanghelia (Matei 6.22-33), ca fiind conştiinţa omului, care-l ajută
să distingă, să deosebească între bine şi rău, între întuneric şi lumină, între păcat şi sfinţenie. Dacă
această conştiinţă este luminată de credinţă, atunci omul se luminează, sufletul lui se îmbracă în
lumină. (Patriarhul Daniel)
Orice ciocnire provoacă un zgomot sau o scânteie. Zgomotul călăuzeşte, scânteia luminează.
(Alexandre Dumas)
Orice ziar este o tarabă unde se vând publicului vorbele care-i sunt pe plac. Dacă ar exista un ziar al cocoşaţilor, ar dovedi de dimineaţă până seara frumuseţea, minunăţia, necesitatea cocoşaţilor. Un ziar
nu mai e făcut să lumineze lumea, ci ca să-i susţină părerile. (Honoré de Balzac)
Păcatul Îl împiedică pe Dumnezeu să strălucească în inimile noastre. (Sfântul Atanasie cel Mare)
"Pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; poporul
care stătea în întuneric a văzut lumină mare şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină
le-a răsărit". De atunci a început Iisus să propovăduiască şi să spună: Pocăiţi-vă, căci s-a
apropiat împărăţia cerurilor. (Matei 4.15-17)
Păstrează-te curat şi luminat, tu eşti fereastra prin care vezi lumea. (George Bernard Shaw)
Pentru că înţelepciunea este mai sprintenă decât orice mişcare, ea pătrunde şi îşi face loc pretutindeni prin
curăţia ei. Ea este suflul puterii lui Dumnezeu, ea este curata revărsare a slavei Celui Atotputernic, astfel
că nimic nu poate s-o mânjească. Ea este strălucirea luminii celei veşnice şi oglinda fără pată a lucrării
lui Dumnezeu şi chipul bunătăţii Sale. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 7.24-26)
Pentru mort plângi, că-i lipseşte lumina, şi pentru cel nebun plângi, că-i lipseşte mintea.
(Ecclesiasticul 22.9)
Poezia nu trebuie să strălucească, trebuie să lumineze. (Ana Blandiana)
Politicienii sunt oamenii care, atunci când văd luminiţa de la capătul tunelului, aleargă şi mai cumpără tunel.
(John Quinton)
Poporul care locuia întru întuneric va vedea lumină mare şi voi cei ce locuiaţi în latura umbrei morţii lumină
va străluci peste voi. (Isaia 9.1)
Postul păstrează, în cel care-l păzeşte, darurile lui Dumnezeu şi-l îmbracă în haina luminii
dumnezeieşti. 6.17
Precum soarele nostru dă lumină ochilor noştri trupeşti, lumina cea prin duhul se sălăşluieşte ca o rază
spirituală în cele din înăuntru şi ia loc în inimă. (Sfântul Chiril al Alexandriei)
Primii creştini au înţeles că, pentru a deveni Templu al Duhului Sfânt, trebuie să se înalţe la Cer, acolo unde
S-a înălţat şi Hristos. Ei au mai înţeles că această înălţare este condiţia însăşi a misiunii lor în lume, a slujirii de către ei a lumii. Pentru că acolo – în cer – ei erau cufundaţi în viaţa cea nouă a Împărăţiei; şi atunci
când, după această <<Liturghie a înălţării >>, ei se reîntorceau în lume, feţele lor reflectau lumina,
<< bucuria şi pacea>> acelei Împărăţii, şi erau cu adevărat martori ai ei.
(Teologul Alexander Schmemann)
Prin egoism şi tendinţa de dominare, omul e lup pentru om; prin virtute şi luminarea harului, omul e Hristos
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pentru om. (Valeriu Gafencu)
Prin porunci, Domnul face nepătimaşi pe cei care le împlinesc, iar prin dumnezeieştile dogme le dăruieşte
luminarea cunoştinţei. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Profesorul este ca o lumânare care îi luminează pe alţii, consumându-se pe sine. (Giovanni Ruffini)
Rugăciunea este lumina sufletului. (Sfântul Isaia Pustnicul)
Să ai lumină în suflet! (Mitropolitul Bălan)
Să fii o lumină pentru tine însuţi. (Krishnamurti, filosof indian)
Să-i mulţumeşti făcliei pentru lumina sa, dar nici pe cel din umbră ce-o ţine nu-l uita. (Rabindranath Tagore)
Sătura-se-vor din grăsimea casei Tale şi din izvorul desfătării Tale îi vei adăpa pe ei. Că la Tine este izvorul
vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine şi dreptatea Ta
celor drepţi la inimă. (Psalmi 35.8-10)
Strălucirea este subtilitatea luminii. (Shri Mataji Nirmala Devi)
Şi am zis: "Poate întunericul mă va acoperi şi se va face noapte lumina dimprejurul meu". Dar întunericul nu
este întuneric la Tine şi noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, aşa este şi lumina ei.
(Psalmi 138.11, 12)
Şi din îndemnul Duhului a venit la templu; şi când părinţii au adus înăuntru pe Pruncul Iisus, ca să facă pentru El după obiceiul Legii, el L-a primit în braţele sale şi a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis: Acum slobozeşte pe robul Tău, după cuvântul Tău, în pace, că ochii mei văzură mântuirea Ta, pe care ai gătit-o
înaintea feţei tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău Israel.
(Luca 2.27-32)
Şi iată un înger al Domnului a venit deodată, iar în cameră a strălucit lumină. Şi lovind pe Petru în coastă,
îngerul l-a deşteptat, zicând: Scoală-te degrabă! Şi lanţurile i-au căzut de la mâini.
(Faptele Apostolilor 12.7)
Şi nu fiţi părtaşi la faptele cele fără roadă ale întunericului, ci mai degrabă, osândiţi-le pe faţă. Căci cele ce
se fac întru ascuns de ei, ruşine este a le şi grăi. Iar tot ce este pe faţă, se descoperă prin lumină,
căci tot ceea ce este descoperit, lumină este. Pentru aceea zice: "Deşteaptă-te cel ce dormi şi te
scoală din morţi şi te va lumina Hristos". (Efeseni 5.11-14)
Şi S-a schimbat la faţă, înaintea lor, şi a strălucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca
lumina. (Matei 17.2)
Şi va scoate ca lumina dreptatea ta şi judecata ca lumina de amiază. (Psalmi 36.6)
Ştiinţa este analiză spectrală. Arta este sinteza luminii. (Karl Kraus)
Răul este lipsa binelui, aşa cum întunericul este lipsa luminii. (Sfântul Ioan Damaschin)
Rugăciunea este lumină pentru suflet. 3.6
Rugăciunea - hrana sufletului, văzduhul şi lumina lui. 7.13
Să fim o mică reflexie a unei mari lumini. (Sfântul Grigorie de Nazianz)
Senzaţiile luminoase din timpul rugăciunii. 2.7
Sfintele slujbe, raza de lumină prin care Dumnezeu coboară spre om. 6.10
Smerenia este lumina în care Îl putem vedea pe Dumnezeu. (Cuviosul Siluan Athonitul)
Tu eşti lumina mea, Doamne! Doamne, luminează întunericul meu! (II Regi 22.29)
Umbrele seamănă, ce-i drept, cu întunericul, dar sunt fiicele luminii. (Lucian Blaga)
Un om bun poate face dintr-o zi întunecată o zi luminată. (Sfinţii Părinţi)
Vederea păcatelor proprii (în lumina lui Dumnezeu). 6.15
Voi sunteţi lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprind făclie şi
o pun sub obroc, ci în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. (Matei 5.14, 15)
Zis-a un bătrân: Tu, fiule, citeşte vieţile şi vorbele sfinţilor şi prea-cuvioşilor părinţi, şi ele îţi vor lumina
sufletul.
Luna/ Când privesc cerurile, lucrul mâinilor Tale, luna şi stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic: Ce este omul
că-ţi aminteşti de el? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el? Micşoratu-l-ai pe dânsul cu puţin faţă de
îngeri, cu mărire şi cu cinste l-ai încununat pe el. Pusu-l-ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate
le-ai supus sub picioarele lui. (Psalmi 8.3-6)
Ci în acele zile, după necazul acela, soarele se va întuneca şi luna nu-şi va mai da lumina ei. Şi stelele vor cădea din cer şi puterile care sunt în ceruri se vor clătina. Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori,
cu putere multă şi cu slavă. (Marcu 13.24-26)
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Cum ar putea un om să fie fără de prihană înaintea lui Dumnezeu, sau cum ar putea să fie curat cel ce se naşte
din femeie? Iată nici luna nu străluceşte destul în ochii Lui şi nici stelele nu sunt de tot curate, pentru El!
Cu cât mai puţin omul, care nu este decât putreziciune, cu atât mai puţin născutul din om, care nu este
decât un vierme!" (Iov 25.4-6)
Făcut-ai luna spre vremi, soarele şi-a cunoscut apusul său. (Psalmi 103.20)
Ignoranţa este noaptea minţii, dar o noapte fără lună şi stele. (Confucius)
Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina. Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa
cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis şi s-au făcut, El a poruncit şi s-au zidit.
(Psalmi 148.3-5)
Mulţi sunt lacomi să ştie când va avea loc următoarea eclipsă de lună, sau să afle ce este cu petele din soare,
dar de norii păcatului din viaţa lor nu se neliniştesc deloc. (Sadhu Sundar Singh, un vestit hindus
convertit la creştinism în secolul trecut)
O dată m-am jurat pe sfinţenia Mea: Oare, voi minţi pe David? Seminţia lui în veac va rămâne Şi scaunul lui
ca soarele înaintea Mea şi ca luna întocmită în veac şi martor credincios în cer. (Psalmi 88.35, 36)
Oamenii sunt ca Luna: nu-şi arată decât o faţă. (Arthur Schopenhauer)
Şi luna, totdeauna exactă, însemnează lunile şi împarte timpul. (Ecclesiasticul 43.7)
Şi m-am uitat când a deschis pecetea a şasea şi s-a făcut cutremur mare, soarele s-a făcut negru ca un sac de
păr şi luna întreagă s-a făcut ca sângele, şi stelele cerului au căzut pe pământ, precum smochinul îşi leapădă smochinele sale verzi, când este zguduit de vijelie. Iar cerul s-a dat în lături, ca o carte de piele pe care
o faci sul şi toţi munţii şi toate insulele s-au mişcat din locurile lor. (Apocalipsa 6.12-14)
Şi s-a dus vestea despre El în toată Siria, şi aduceau la El pe toţi cei ce se aflau în suferinţe, fiind cuprinşi de
multe feluri de boli şi de chinuri, pe demonizaţi, pe lunatici, pe slăbănogi, şi El îi vindeca. (Matei 4.24)
Şi se vor teme de Tine cât va fi soarele şi cât va fi luna din neam în neam. (Psalmi 71.5)
Şi zicând: Doamne, miluieşte pe fiul meu că este lunatic şi pătimeşte rău, căci adesea cade în foc şi adesea
în apă. (Matei 17.15)
Vorba celui cuvios este totdeauna cu înţelepciune; iar cel nebun se schimbă ca luna. (Ecclesiasticul 27.11)
Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul; păzi-va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta ieşirea ta de acum şi până în veac. (Psalmi 120.6-8)
Lung/ Am fost instruit să devin electrician. Probabil că am încurcat firele undeva de-a lungul traseului.(Elvis Presley)
Ca să ai o bătrâneţe lungă, trebuie să începi să fii bătrân foarte devreme. (Cato cel Bătrân)
Călătoria ta cea lungă te oboseşte, dar nu zici: "Nu-mi mai trebuie!" Tu găseşti însă puteri noi, pentru aceasta
tu nu te dai bătut! (Isaia 57.10)
Cea mai lungă cale este calea de la minte la inimă. (Părintele Arsenie Boca)
Chivotul legii să-l faci din lemn de salcâm: lung de doi coţi şi jumătate, larg de un cot şi jumătate şi înalt de un
cot şi jumătate. (Ieşirea 25.10)
Cu lungime de zile îl voi umple pe el, şi-i voi arăta lui mântuirea Mea. (Psalmi 90.16)
Dar un tânăr cu numele Eutihie, şezând pe fereastră, pe când Pavel ţinea lungul său cuvânt, a adormit adânc
şi, doborât de somn, a căzut jos de la catul al treilea, şi l-au ridicat mort. Iar Pavel, coborându-se, s-a
plecat peste el şi, luându-l în braţe, a zis: Nu vă tulburaţi, căci sufletul lui este în el.
(Faptele Apostolilor 20.9, 10)
De-a lungul istoriei, ceea ce a făcut ca răul să triumfe a fost inerţia celor care ar fi putut acţiona, indiferenţa
celor care aveau mai multă minte, tăcerea vocii justiţiei când conta cel mai mult. (Haile Selassie)
Deşi este cât se poate de scundă, frica are o umbră lungă. (Ruth Gendler)
Dragă, nu slujba e lungă, ci răbdarea ta e scurtă! (Părintele Teofil Pârâian)
Fericirea este rădăcina longevităţii. (Valeria Mahok)
Flecăreala este mustrarea deşartă, care se manifestă prin ea, iar somnul lung este lenevirea sufletului. 9.18
Frica de Dumnezeu lungeşte zilele (omului), iar anii celor fără de lege sunt puţini. (Solomon 10.27)
Munca scurtează ziua şi lungeşte viaţa. (Denis Diderot)
Nu te încrede în lungimea vieţii lor şi nu nădăjdui întru mulţimea lor. Că mai bun este unul decât o mie şi a
muri fără de fii, decât a avea fii fără de frica lui Dumnezeu. Că un înţelept va umple cetatea de locuitori;
iar neamul celor nelegiuiţi se va pustii. (Ecclesiasticul 16.3-5)
Plictiseala lungeşte ziua şi scurtează viaţa. (Tudor Muşatescu)
Privind fără-ncetare prostia omenească / De lung urât cuprinsă, Eternitatea cască. (Vasile Alecsandri)
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Răzbunarea e o pată greu de şters de-a lungul vieţii. (Lope de Vega)
Scurtă e viaţa, lung e veacul viitor şi mic e răscumpul vieţii de aici. Iar omul, vieţuitoarea aceasta mare şi de
scurtă vreme, căreia i s-a dat vremea îngustă de acum, e neputincios. Vremea e îngustă iar omul e slab,
dar cununa care-l aşteaptă ca răsplată a luptelor este mare, deoarece are nenumărate ţepuşe care-i primejduiesc viaţa, cea tot scurtă. (Sfântul Nichita Sichatul)
Somnul lung, lenevirea spiritului. 9.18
Strategia fără tactică este cel mai lung drum spre victorie. Tactica fără strategie este zgomotul de dinaintea
înfrângerii. (Lao Tse)
Şi le zicea în învăţătura Sa: Luaţi seama la cărturari cărora le place să se plimbe în haine lungi şi să li se plece
lumea în pieţe, şi să stea în băncile dintâi în sinagogi şi să stea în capul mesei la ospeţe, ei, care secătuiesc
casele văduvelor şi de ochii lumii se roagă îndelung, îşi vor lua mai multă osândă. (Marcu 12.38-40)
Teama este umbra alungită a ignoranţei. (Arnold Glasow)
Viaţă a cerut de la Tine şi i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. (Psalmi 20.4)
Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârşit, credinţa am păzit. De acum mi s-a gătit cununa dreptăţii, pe care
Domnul îmi va da-o în ziua aceea, El, Dreptul Judecător, şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce au iubit
arătarea Lui. (II Timotei 4.7, 8)
Lupta contra egoismului cere o metodă mai savantă decât lupta contra tifosului sau holerei. (Alexis Carrel, medic
chirurg şi biolog francez)
Lupta cu gândurile ispititoare. 5.11
Lupta cu patimile. 8.20, 11.5, 12.4, 12.5
Lupta cu tine însuţi. 8.12
Lupta este vitalitatea care susţine viaţa. (Morihei Ueshiba)
Lupta/ A te lupta cu tine însuţi este cel mai greu război – a te învinge este cea mai frumoasă victorie. (Friedrich
von Logau)
A te lupta cu tine însuţi este lupta cea mai grea. A te învinge pe tine însuţi este biruinţa cea mai frumoasă.
(Gottfried Wilhelm von Leibniz)
Această poruncă îţi încredinţez, fiule Timotei, ca potrivit proorociilor făcute mai înainte asupra ta, să te lupţi
lupta cea bună, după cuvântul lor. (I Timotei 1.18)
Aurul se încearcă prin foc, iar credinţa prin ispite. Vitejia ostaşului se cunoaşte la luptă, iar tăria credinţei
noastre, în ispite. (Sfântul Grigorie de Nazianz)
Autocondamnarea, ca armă de luptă împotriva mândriei şi a disperării. 6.15
Blânzi sunt aceia care pun capăt luptei de nepotolit din sufletul lor împotriva mâniei, a poftei şi a patimilor
înrudite cu acestea. (Cuviosul Clement Alexandrinul)
Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor,
împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh.
(Filipeni 6.12)
Când eşti în pace şi nu ai altă luptă, atunci mai mult te smereşte, ca nu cumva bucurie străină intrând, să
ne lăudăm şi să fim daţi la război. Că de multe ori Dumnezeu pentru neputinţele noastre,
nu ne lasă să fim daţi spre luptă, ca să nu pierim. (Avva Visarion)
Cea mai înverşunată luptă este cu tine însuţi; te afli în ambele tabere. (Voltaire)
Cei mai puternici doi luptători sunt răbdarea şi timpul. (Lev Tolstoi)
Cel ce se roagă pentru oamenii ce-l nedreptăţesc, îi înspăimântă pe draci; iar cel ce se luptă cu cei dintâi,
e rănit de cel de al doilea. (Sfântul Marcu Ascetul)
Cine nu luptă cu gândurile, nu luptă cu satana. 5.11
Cine se socoteşte mai prejos decât aproapele său a câstigat lupta cu mândria. 11.8
Credinţa este o luptă continuă cu necredinţa. [Un pastor anglican (nu-i stim numele)]
Cu cât răutatea se luptă cu virtutea, cu atât ajunge mai slabă. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Cu cei ce urau pacea, făcător de pace eram; când grăiam lor, se luptau cu mine în zadar. (Psalmi 119.7)
Cu trupul, cu darul lui Dumnezeu mă simt curat, dar nu ştiţi ce luptă lăuntrică am. (Mitropolitul Catechin,
la spovedanie)
Cum am luptat şi am biruit pe vrăjmaşi pentru împăratul pământesc, tot aşa voim şi vom lupta şi pentru
Împăratul ceresc, împotriva vrăjmaşilor Lui. (Sfântul Mucenic Tiron, comandantul celor
40 de ostaşi din Sevastia Armeniei. Toţi au primit moarte mucenicească în anul 320)
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Dar când s-a apropiat Faraon şi când s-au uitat fiii lui Israel înapoi şi au văzut că Egiptenii vin după ei, s-au
spăimântat foarte tare fiii lui Israel şi au strigat către Domnul; şi au zis către Moise: "Oare nu erau morminte în ţara Egiptului, de ce ne-ai adus să murim în pustie? Ce ai făcut tu cu noi, scoţându-ne din Egipt? Nu
ţi-am spus noi, oare, de aceasta în Egipt, când ţi-am zis: Lasă-ne să robim Egiptenilor, că e mai bine să fim
robi Egiptenilor decât să murim în pustia aceasta?" Moise însă a zis către popor: "Nu vă temeţi! Staţi şi veţi
vedea minunea cea de la Domnul, pe care vă va face-o El astăzi, căci pe Egiptenii pe care îi vedeţi astăzi nui veţi mai vedea niciodată. Domnul are să Se lupte pentru voi, iar voi fiţi liniştiţi!" Atunci a zis Domnul către Moise: "Ce strigi către Mine? Spune fiilor lui Israel să pornească, iar tu ridică-n toiagul şi-ţi întinde mâna
asupra mării şi o desparte şi vor trece fiii lui Israel prin mijlocul mării, ca pe uscat. Iată, Eu voi învârtoşa inima lui Faraon şi a tuturor Egiptenilor, ca să meargă pe urmele lor. Şi-Mi voi arăta slava Mea asupra lui Faraon şi asupra a toată oştirea lui, asupra carelor lui şi asupra călăreţilor lui. Şi vor cunoaşte toţi Egiptenii că
Eu sunt Domnul, când Îmi voi arăta slava Mea asupra lui Faraon, asupra carelor lui şi asupra călăreţilor lui".
Atunci s-a ridicat îngerul Domnului, care mergea înaintea taberei fiilor lui Israel, şi s-a mutat în urma lor; şi sa ridicat stâlpul cel de nor dinaintea lor şi a stat în urma lor. Astfel a trecut el şi a stat între tabăra Egiptenilor
şi tabăra fiilor lui Israel; şi era negură şi întuneric pentru unii, iar pentru ceilalţi lumină, noaptea, şi toată noaptea nu s-au apropiat unii de alţii. Iar Moise şi-a întins mâna sa asupra mării şi a alungat Domnul marea toată
noaptea cu vânt puternic de la răsărit şi s-a făcut marea uscat, că s-au despărţit apele. Şi au intrat fiii lui Israel prin mijlocul mării, mergând ca pe uscat, iar apele le erau perete, la dreapta şi la stânga lor. Iar Egiptenii
urmărindu-i, au intrat după ei în mijlocul mării toii caii lui Faraon, carele şi călăreţii lui. Dar în straja dimineţii
a căutat Domnul din stâlpul cel de foc şi din nor spre tabăra Egiptenilor şi a umplut tabăra Egiptenilor de
spaimă. (Ieşirea 14.10-24)
De asemenea, Mântuitorul Hristos ne dăruieşte harul, mila şi iertarea păcatelor, ca medicamente contra
sentimentelui de vinovăţie şi izbăvirea de greutatea copleşitoare a conştiinţei vinovate, tuturor celor
care cu pocăinţă se apropie de Dumnezeu şi de tainele Sale în Sfânta Biserică. Împotriva tristeţii
mai putem lupta prin pocăinţă, unul din cele mai puternice mijloace de vindecare a acestei
boli spirituale. (vezi Tristeţea/ )
De luptă se feresc doar laşii. Să lăsăm trecutul să fie trecut. (Homer)
Diavolul, după ce secole de-a rândul s-a luptat să scoată Biserica din lume, fără să reuşească, acum se
luptă să bage duhul lumii în Biserică. (Părintele Porfirie)
Dintre dracii care se împotrivesc lucrării noastre, cei dintâi, care se ridică la luptă, sunt cei încredinţaţi cu
poftele lăcomiei pântecelui. Toti ceilalţi vin după aceştia să ia în primire pe cei răniţi de ei. Căci este cu
neputinţă să cadă cineva în mâinile duhului curviei, dacă n-a fost doborât întâi de lăcomia pântecelui.
(Evagrie Ponticul)
Duşmanii noştri se bucură, bat din palme şi se veselesc atunci când, din pricina mulţimii necazurilor, ne pierdem nădejdea, nu mai putem judeca şi renunţăm să ducem mai departe lupta. (Sfântul Vasile cel Mare)
Evangheliile sunt calea tămăduirii de orice boală, luptă împotriva amintirilor prin cultivarea virtuţilor.
(Cuviosul Talasie)
Ezitând, nu poţi câştiga nicio bătălie. (Vaclav Havel)
Fără ispite nu există luptă, fără luptă nu există biruinţă, fără biruinţă nu există răsplată. (Fericitul Teofilact)
Fericirea adevărată şi efectivă nu o găsim deplin pe pământ, ci în ceea ce noi numim veacul ce va să fie.
Viaţa din acest veac este copleşită mai mult de nenorociri, iar pentru suflet este prima şi cea
mai grea luptă. (Origen)
Fericirea tace şi se ascunde; numai nefericirea este militantă şi zgomotoasă. (Duiliu Zamfirescu)
Fiecare să dea lupta cu sine dacă vrea să se mântuiască. 4.7
Gluma este un fel de duel în care nu se varsă sânge. (Nicolas Chamfort)
Iar după ce i-a luat şi i-a trecut râul, a trecut şi toate ale sale. Rămânând Iacov singur, s-a luptat Cineva cu
dânsul până la revărsatul zorilor. Văzând însă că nu-l poate răpune Acela, S-a atins de încheietura coapsei
lui şi i-a vătămat lui Iacov încheietura coapsei, pe când se lupta cu el. Şi i-a zis: "Lasă-Mă să plec, că s-au
ivit zorile!" Iacov I-a răspuns: "Nu Te las până nu mă vei binecuvânta". Şi l-a întrebat Acela: "Care îţi este
numele?" Şi el a zis: "Iacov!" Zisu-i-a Acela: "De acum nu-ţi va mai fi numele Iacov, ci Israel te vei numi,
că te-ai luptat cu Dumnezeu şi cu oamenii şi ai ieşit biruitor!" Şi a întrebat şi Iacov, zicând: "Spune-mi şi
Tu numele Tău!" Iar Acela a zis: "Pentru ce întrebi de numele Meu? El e minunat!" Şi l-a binecuvântat acolo. Şi a pus Iacov locului aceluia numele Peniel, adică faţa lui Dumnezeu, căci şi-a zis: "Am văzut peDumne-
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zeu în faţă şi mântuit a fost sufletul meu! " Iar când răsărea soarele, trecuse de Peniel, dar el şchiopăta din
pricina şoldului. De aceea fiii lui Israel până astăzi nu mănâncă muşchiul de pe şold, pentru că Cel ce S-a
luptat a atins încheietura şoldului lui Iacov, în dreptul acestui muşchi. (Facerea 32.23-32)
Iisus a răspuns: Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăţia Mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu predat iudeilor. Dar acum împărăţia Mea nu este de aici. (Ioan 18.36)
Inima celui ce luptă este o arenă în care se războiesc gândurile rele cu cele bune. 4.7
Inima oamenilor nu este decât un câmp de bătălie în care se luptă Dumnezeu cu diavolul. (Dostoievski)
În luptă poţi pierde totul, în afară de onoare. (Niccolò Machiavelli)
În pântecele maicii sale, Iacov a ţinut de călcâi pe fratele său, şi ca un viteaz s-a luptat el cu Dumnezeu.
(Osea 12.4)
Înţelepciunea este mai de preţ decât armele de luptă; dar o singură greşeală nimiceşte mult bine.
(Ecclesiastul 9.18)
Judecă, Doamne, pe cei ce-mi fac mie strâmbătate; luptă împotriva celor ce se luptă cu mine; apucă arma şi
pavăza şi scoală-Te întru ajutorul meu; scoate sabia şi închide calea celor ce mă prigonesc; spune
sufletului meu: "Mântuirea ta sunt Eu!" (Psalmi 34.1-3)
Lepădarea de sine este lupta cu mândria. 2.5
Luptă-te lupta cea bună a credinţei, cucereşte viaţa veşnică la care ai fost chemat şi pentru care ai dat
bună mărturie înaintea multor martori. (II Timotei 6.12)
Luptătorul de succes este omul obişnuit care deţine concentrare excepţională. (Bruce Lee)
Mai bine să te lupţi din greu cu duşman cinstit decât să învingi uşor nişte ticăloşi. (Baltasar Gracian)
Ne place doar lupta, nu şi victoria. (Blaise Pascal)
Necunoaşterea vicleniilor vrăjmaşului înseamnă pentru noi pierderea luptei chiar de la începutul ei.
(Sfinţii Părinţi)
Nimic nu este mai puternic decât Biserica, o, omule! Opreşte războiul împotriva Bisericii, pentru a nu-ţi distruge puterile tale. Nu transpune acest război până în ceruri. Dacă te vei lupta cu un om, ori îl vei învinge,
ori te va învinge. Dacă însă te lupţi cu Biserica, îţi va fi cu neputinţă să învingi, întrucât Dumnezeu este
mai puternic decât toţi. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nu ştiţi voi că acei care aleargă în stadion, toţi aleargă, dar numai unul ia premiul? Alergaţi aşa ca să-l luaţi.
Şi oricine se luptă se înfrânează de la toate. Şi aceia, ca să ia o cunună stricăcioasă, iar noi,
nestricăcioasă. (I Corinteni 9.24, 25)
Nu te tulbura în mijlocul ispitelor. Cine trimite prilejul pentru luptă, Acela va da şi puterea pentru biruinţă.
(Sfântul Tihon din Zadonsk)
O luptă-i viaţa, deci te luptă. (George Coşbuc)
Patima mândriei îl luptă pe om până la mormânt. (Arhimandritul Sofronie Saharov)
Până acum, pesimistul nu a câştigat nicio bătălie. (Dwight Eisenhower)
Până la moarte luptă-te pentru adevăr, şi Domnul Dumnezeu se va lupta pentru tine. (Ecclesiasticul 4.30)
Postul poate să ne ajute în lupta cu păcatul. (Sfântul Vasile cel Mare)
Prietenul adevărat se luptă cu duşmanul şi pune mâna pe scut în faţa potrivnicului. Să nu uiţi pe prietenul tău,
când este în război şi să nu-l uiţi întru averile tale. (Ecclesiasticul 37.5, 6)
Să îndurăm suferinţele, căci nimeni nu se încununează dacă n-a fost rănit în luptă şi n-a fost acoperit de praf.
(Sfântul Vasile cel Mare)
Scurtă e viaţa, lung e veacul viitor şi mic e răscumpul vieţii de aici. Iar omul, vieţuitoarea aceasta mare şi de
scurtă vreme, căreia i s-a dat vremea îngustă de acum, e neputincios. Vremea e îngustă iar omul e
slab, dar cununa care-l aşteaptă ca răsplată a luptelor este mare, deoarece are nenumărate ţepuşe
care-i primejduiesc viaţa, cea tot scurtă. (Sfântul Nichita Sichatul)
Singurul lucru care-mi place la libertate este lupta pentru ea. (Henrik Ibsen)
Toată lupta omului în minte se dă, acolo e războiul nevăzut. 2.13
Un înţelept face din veninul său interior remediu pentru sine; sau precept de tămăduire pentru semeni…
Însă cine nu se luptă contra Răului, s-a şi predat inamicului. (Constantin Brâncuşi)
Unde nu e luptă, nu e nici geniu. (Baudelaire)
Viaţa e o luptă de care trebuie să ne bucurăm, nu ceva pe care e nevoie să-l îndurăm. (Sfinţii Părinţi)
Viaţa omului este o luptă continuă cu propriile patimi şi slăbiciuni. 8.20
Viaţa omului este jumătate dragoste, jumătate luptă. (Părintele Iustin Pârvu)
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Victoria vine după multe lupte şi nenumărate înfrângeri. (Og Mandino)
Virtutea constă în luptă, nu în trofeul final. (Richard Mifaies)
Lupul/ Căci eu ştiu aceasta, că după plecarea mea vor intra, între voi, lupi îngrozitori, care nu vor cruţa turma. Şi
dintre voi înşivă se vor ridica bărbaţi, grăind învăţături răstălmăcite, ca să tragă pe ucenici după ei.
(Faptele Apostolilor 20.29, 30)
Dacă ne purtăm ca oile, învingem; dar dacă ne facem lupi, suntem biruiţi. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Frica face lupul să fie mai mare decât în realitate. (Proverb german)
Iată Eu vă trimit pe voi ca pe nişte oi în mijlocul lupilor; fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii.
(Matei 10.16)
Luxul este lupul de la uşă şi colţii săi sunt vanităţile şi orgoliile germinate de succes. Atunci când un artist îşi
dă seama de asta, el ştie unde este pericolul. (Tennesse Williams)
O ţară de oi merită un guvern de lupi. (Edward R. Murrow)
Oare se va însoţi lupul cu mielul? Aşa şi cel păcătos cu cel cuvios. (Ecclesiasticul 13.20)
Omul e lup pentru om. (Plaut)
Omul este pentru om ceea ce lupul nu e pentru lup. (Stipe Golac)
Prin egoism şi tendinţa de dominare, omul e lup pentru om; prin virtute şi luminarea harului, omul e Hristos
pentru om. (Valeriu Gafencu)
Luxul este lupul de la uşă şi colţii săi sunt vanităţile şi orgoliile germinate de succes. Atunci când un artist îşi dă seama de asta, el ştie unde este pericolul. (Tennesse Williams)
Luxul este o vulgaritate. (Adolfo Bioy Casares)
Luxul, moliciunea şi trândăvia sunt cauze de decadenţă pentru un neam. (Al. Fouillée)
Luxul/ Afară de aceasta, ele umblau după oameni veniţi de departe; trimiteau la ei soli şi ei veneau. Pentru ei te-ai
îmbăiat, ţi-ai făcut ochii cu dresuri şi te-ai gătit cu podoabe. Te-ai aşezat pe pat luxos, în faţa căruia
era gătită o masă pe care tu ai pus tămâia Mea şi untdelemnul Meu. (Iezechiel 23.40, 41)
Cel ce gândeşte să-şi păstreze curăţenia în mijlocul săturării şi luxului, este asemenea omului care, culcându-se în mijlocul noroiului, trage nădejde să rămână curat. (Arhiepiscopul Inochenţie)
Este un lux să fii înţeles. (Ralph Waldo Emerson)
Izvoarele răutăţilor dintr-o ţară sunt cârciumile şi luxul. (Nicolae Iorga)
Literatura este un lux; ficţiunea este o necesitate. (G. K. Chesterton)
Nu pot trăi fără lux intelectual şi sufletesc. (Petre Pandrea)
Nu putem fi toţi genii. Geniile sunt persoane de lux ale omenirii. (Bogumil Goltz)
Ticăloşia şi luxul se ţin de mână. (Mihail Sadoveanu)

