
ve
ro

nic
a-

ian
i



2

Text și ilustrații: Veronica Iani 
Layout: Bogdan Dragomir, www.directdesign.ro
Copyright: Veronica Iani, veronicastories.com

Descrierea CIP poate fi consultată pe pagina de internet 
a Bibliotecii Naționale a României

ISBN 978-606-94784-8-6

ve
ro

nic
a-

ian
i



ve
ro

nic
a-

ian
i



Iertarea

ve
ro

nic
a-

ian
i



Iertarea

Text și ilustrații de Veronica Iani

Editura Life Learning Education, 2021

ve
ro

nic
a-

ian
i



– Andrei, Andrei, trezește-te! îl strigă bunicul. 
Ai uitat de concurs? Este foarte târziu. 
– Concurs?! A, concursul! Mai avem timp?
Andrei sări din pat și se îmbrăcă în grabă. 
„Să nu uit pietrele”, își aminti el. „Vreau să am 
cel mai frumos castel de nisip și să câștig.”
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 – Ce de copii au venit! șopti Andrei 
când ajunse pe plajă.
Strânse la piept punga în care ținea 
colecția lui de pietre. Cel mai mult îi 
plăcea una în formă de inimă. O primise 
de la Ana, sora lui mai mică. Ea o găsise, 
însă, văzând cât de mult îi place, i-o 
dăduse bucuroasă: „Iiii… ia-o tu!”
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– Bunicule, uite-l pe Claudiu. Mă duc să-l salut.
Andrei o zbughi către el.
– O, ce frumoase sunt! zise Claudiu, studiind 
pietrele. Le folosești ca să ornezi castelul? 
Mi-ar fi plăcut să am și eu câteva.
– Îți dau eu. Am destule.ve
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Când să bage mâna în pungă, Andrei îl zări 
pe Răzvan, care înainta cu greu prin nisip din 
cauza ghipsului de la picior. 
– Răzvan, stai! Vin să te ajut.
Andrei se repezi spre Răzvan. După câțiva 
pași își aminti de Claudiu. Se întoarse grăbit 
și îi întinse punga. 
– Ia-ți niște pietre până mă întorc. 
Dar pe cea în formă de inimă 
să o lași.
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Când se întoarse, Claudiu îi înapoie punga. Era goală. Ținea în mână 
doar pietrele alese pentru el.
– Ce s-a întâmplat cu restul? strigă Andrei. Unde este inima? 
– Îmi pare rău, dar a venit un val mare, m-am speriat și am scăpat punga 
în apă. Când am scos-o, era goală, ridică din umeri Claudiu.
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– Ba nu e adevărat! zise o fetiță. Am văzut tot. După ce a luat 
niște pietre, a aruncat restul în mare.
– Tu să taci, mincinoaso! se răsti la ea Claudiu.
– De ce ai făcut asta? se încruntă Andrei, încleștându-și pumnii.
Claudiu îi întoarse spatele și plecă. Andrei se repezi după el.
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– Andrei, vino încoace! strigă bunicul.
Andrei se întoarse cu lacrimi în ochi.
– Nu e corect! Am rămas fără pietre. Pot pierde 
concursul din cauza asta. Mă duc și îi arunc în apă 
toate uneltele, ca să nu mai aibă cu ce construi!
– Eu zic să îl iei și la bătaie.

Andrei se uită nedumerit la bunic. 
– Să îl bat?     
– Ei, glumeam. Ce câștigi dacă îi arunci uneltele? 
Pietrele tale oricum sunt pierdute.
– Nu contează, trebuie să îl învăț minte!
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Bunicul se aplecă și desenă pe nisip două 
găleți. Pe una scrise APĂ și pe cealaltă 
BENZINĂ. Apoi desenă și un foc.
– Ce-i cu astea? se miră băiatul.
– Focul este ceea ce s-a întâmplat mai 
devreme. Acum, tu ai de ales ce găleată să 
torni peste el.
– În niciun caz benzină! Focul se va face și 
mai mare, zise Andrei.
– La fel va fi și dacă arunci uneltele lui 
Claudiu. Dacă la rău răspunzi tot cu rău…
– Da, da. Știu, obțin un rău și mai mare. Și ce 
câștig dacă aleg apa? se strâmbă Andrei.
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– Dacă alegi să nu te răzbuni, vei găsi cheia.
– Care cheie? N-am pierdut nicio cheie.
– Cea care te face liber.
– Hai, bunu, sunt foarte liber, despre ce vorbești?

ve
ro

nic
a-

ian
i



ve
ro

nic
a-

ian
i



Bunicul desenă pe nisip turnul unui castel. În el 
erau închiși doi copii. 
– Cine sunt copiii? întrebă Andrei.
– Tu și Claudiu. Închisoarea aceea este mintea ta, 
în care l-ai închis pe Claudiu, dar și pe tine, atunci 
când te-ai supărat. 
– Bine, nu-i mai fac nimic. Spune-mi unde este 
cheia ca să scap din închisoare. Începe concursul.
Vocea crainicului care chema participanții și 
strigătele copiilor acoperiră răspunsul bunicului. 
Andrei fugi să își ocupe locul.
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– Bunu, bunu!
Ana alerga fericită spre bunicul ei. În urma ei 
venea, gâfâind, bunica.
– Aaa… am venit și noi! zise fetița și o zbughi 
spre unul din copiii care participau la concurs. 
Se lăsă în genunchi pe nisip lângă el.
– Ce ccc… castel fff…
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– Pleacă de aici, vrei să îmi furi ideea? se 
răsti copilul. Ciudato!
Ana se încruntă.
– Aaa… am doar Sss… Sindrom Down, îi 
răspunse ea apăsat și plecă.
– Aaa… are un ccc… castel foarte frumos, 
zise Ana când ajunse lângă bunici. Buni, 
sss… sunt ciudată? 
Ochii bunicii se umplură de lacrimi.
– Nu, Ana, nu ești ciudată, îi zburli bunica 
părul. Doar foarte curioasă.
– Ccc… ce bine! râse ea și fugi spre apă.
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După două ore se auzi în megafon:
– Atențiune, atențiune! Câștigătorul concursului 
este… Claudiu! 
Copiii se înghesuiră să vadă castelul acestuia. 
O lacrimă alunecă pe obrazul lui Andrei.
– Vrei să mergem să vedem și noi? îl întrebă 
bunicul.
– Nu. 
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Ana veni țopăind fericită, de mână cu bunica. 
– Ccc… ce ppp… pietre fff… frumoase are ccc… castelul lui Claudiu! 
– Taci! o repezi fratele ei.
Ana vru să îl îmbrățișeze, însă Andrei o împinse.
– Pleacă!
– Andrei, ce-i asta? îl mustră bunicul. 
Cum rămâne cu cheia? 
– Prostii. Nu mă mai interesează.
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Bunicul îl luă la o plimbare pe plajă.
– Știu cât îți este de greu. Odată am rămas prizonier un an de zile.
Andrei ridică mirat privirea.
– În război??
– Ei, nu, în închisoarea aceea din capul meu. Cineva m-a supărat așa de tare… 
Nu m-am răzbunat, însă nici cheia care m-ar fi putut elibera nu am folosit-o.  
– Și unde găsesc cheia? Nu mi-ai spus.
– În inima ta.
– Cum să am o cheie în inimă?
– Se numește IERTARE și, uneori, este foarte, foarte greu de folosit. 
Andrei îl privi lung pe bunic, strânse din dinți și porni cu pași apăsați 
spre Claudiu. Îi întinse mâna.
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– Felicitări! Într-adevăr, ai cel mai frumos castel.
Fața lui Claudiu luă foc. Își lăsă privirea în pământ.

– Îmi… îmi pare rău, murmură el.
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A doua zi, bunicul intră în camera lui Andrei.
– Tot mai ești supărat?
– Nu e ușor să ierți.
– Iertarea e precum o scară cu trepte abrupte. Prima 
treaptă ai urcat-o când nu te-ai răzbunat, a doua când ai 
mers să îl feliciți pe Claudiu. Cu acestea două a fost cel 

mai greu, însă doar tu singur puteai 
să le urci. Pentru restul treptelor 

este de ajuns să ceri ajutorul, îl 
mângâie bunicul pe cap.

– Chiar? Mă poți ajuta?
– Eu, cu o înghețată. Însă 
Dumnezeu îți poate pune 
aripi la picioare ca să urci 
mai ușor, râse bunicul.  
– Aaa… a zis ccc… cineva 
îîî… înghețată? se auzi de 

dincolo de ușă.
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„Iertarea este cheia  
care te face liber”
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PĂRINTELE GHERASIM ISCU,  
CEL CARE A IERTAT PRECUM DUMNEZEU

Părintele Gherasim Iscu s-a născut la 21 ianuarie 1912, în comuna 
Poduri, județul Bacău. Părinții săi, Grigore și Elena, i-au insuflat din 
copilărie credința ortodoxă și iubirea aproapelui. 
A terminat școala primară cu 10 pe linie. Avea calități intelectuale deose-
bite – nu numai că era primul din clasă, dar diferența dintre el și restul 
clasei era foarte mare. Mama lui povestea că era extraordinar de harnic – 
când venea acasă, schimba două vorbe și apoi se apuca de treabă. 

L-a iubit pe Hristos din anii copilăriei. Deși se trăgea dintr-o familie de 
țărani înstăriți, lucrul acesta nu l-a împiedicat să lase toate și să aleagă 
o cale a renunțărilor și a jertfei. De la doisprezece ani a intrat ca frate 
în Mănăstirea Bogdana. Înzestrat cu o inteligență deosebită și cu râvnă 
pentru studiu, a fost trimis de către mănăstire să-și continue studiile, 
ajungând să absolve ca șef de promoție Seminarul și Facultatea de 
Teologie. În anul 1943, este numit stareț al Mănăstirii Tismana.

După instaurarea regimului comunist în România, în anul 1948, Părintele 
Gherasim este acuzat că a ajutat o grupare care lupta în munți împotriva 
comunismului, oferindu-i mâncare și găzduire în mănăstire. Este condam-
nat la 10 ani de temniță grea. Va trece prin mai multe închisori, după care 
este dus în lagărul Canal, unde deținuții erau puși să muncească și câte 20 
de ore pe zi la construcția canalului Dunăre – Marea Neagră.  Aici, Părin-
tele Gherasim își încuraja duhovnicește frații de suferință și îi spovedea. 
Când s-au aflat aceste lucruri, a fost torturat, înfometat, izolat. Unul dintre 
cei care l-au chinuit sălbatic a fost un supraveghetor pe nume Vasilescu. 
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Peste puțină vreme Părintele Gherasim s-a îmbolnăvit grav de plămâni și 
a fost trimis să moară în penitenciarul-spital Târgu-Ocna. 

Chiar și așa, pe moarte fiind, Părintele Gherasim continua să spovedească 
și să îi îmbărbăteze pe ceilalți deținuți. S-a întâmplat ca în aceeași cameră în 
care era Părintele Gherasim să fie adus și fostul lui schingiuitor de la Canal. 
Vasilescu fusese și el bătut până aproape de moarte de către tovarășii săi, 
comuniștii, și-și dădea sufletul. Sufletul lui se chinuia în ghearele morții. 
– Domnule, fii bun, roagă-te pentru mine! Nu pot muri, am făcut o 
crimă înfricoșătoare! a spus Vasilescu vecinului său de pat, Richard 
Wurmbrand, cel care a povestit apoi întâmplarea:

„Atunci am văzut o minune. Părintele Gherasim a chemat alți doi deți-
nuți. Sprijinindu-se pe spatele lor, a trecut încet pe lângă patul meu, s-a 
așezat pe marginea patului ucigașului său și-l mângâia pe cap. Nu voi 
uita niciodată această mișcare! Un om schingiuit continuă să-l mângâie 
pe asasinul său. Apoi preotul zise către acel om:
– Ești tânăr, nu știai ce făceai. Te iubesc din toată inima mea. Dacă eu, 
care sunt păcătos, pot să te iubesc așa de mult, închipuiește-ți pe Hristos, 
Care este Iubirea întrupată, cât de mult te iubește! Și toți creștinii pe care 
i-ai chinuit, să știi, te iartă, te iubesc și Hristos te iubește. 
În această celulă a închisorii, victima, în pragul morții, primea spoveda-
nia ucigașului său și cel chinuit a dat dezlegare ucigașului său. S-au rugat 
împreună, s-au îmbrățișat unul cu altul. Preotul s-a întors apoi la patul 
său și amândoi au murit în aceeași noapte. Era noaptea Crăciunului. 
Dar nu o noapte de Crăciun în care ne-am adus pur și simplu aminte că 
înainte cu două mii de ani Hristos Se născuse în Vitleem. Era noaptea în 
care Hristos Se născuse în inima unui torționar comunist.”
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Atunci când iertăm, imităm extraordinara bunătate a lui Hristos, 
fiindcă luăm, prin acest lucru dumnezeiesc, chipul blândeții și al 
înțelepciunii. Vedem cum sufletul nostru, acea părticică dăruită nouă 
de către Dumnezeu, devine mai puternic atunci când se luptă cu răz-
bunarea și îndrăznește să ierte greșeala celuilalt. Iertarea constituie 
terapia propriilor noastre suflete. Aripile iertării sunt rugăciunea 
și mila; să te rogi pentru cel ce ți-a greșit, iar în ziua necazului 
său, să ai milă față de inima lui. Să ne amintim că Mântuitorul 
pune o singură condiție în rugăciunea domnească Tatăl nostru: 
„Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților 
noștri”. Neiertând desăvârșit pe alții, ar trebui să fim 
cinstiți și să spunem: „Nu ne ierta, căci nici noi 
nu iertăm”. Iertarea îi unește pe cei pe care i-a 
dezbinat răutatea în tot felul, prin dreaptă 
credință și dragoste duhovnicească.

Arhidiacon  
Mihail Bucă

Veronica Iani 

Iertarea este cea de-a treia cheie pe care 
copiii o vor dobândi în această călătorie 
în lumea virtuților. Este o cheie care te face liber, 
dar este greu de folosit. Fie că suntem adulți sau copii, pentru a 
ierta sau a ne cere iertare avem de dus lupte mari cu noi înșine. 
Iertarea necesită curaj, dar și perseverență, chei pe care copiii deja 
le-au descoperit în primele două volume ale colecției Cele 12 chei. 
Curajul de a ierta tu primul și perseverența de a continua să ierți și 
azi, și mâine. Să ierți, așa cum zice Mân-
tuitorul Iisus Hristos, de 70 de ori câte 
șapte, adică mereu. Fără iertare, iubirea 
dintre oameni nu poate exista. 
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