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PREFAŢĂ

Plecând de la temele întâlnite în literatura patristică, în special de
la povăţuirile Părintelui Visarion Iugulescu, autorul acestui volum de
poezii, Radu Iftinoiu, prin intermediul versurilor s-a făcut un glas de
trezire a conştiinţei faţă de problemele actuale, faţă de hazardul pe
care îl trăieşte umanitatea în prezent. Dorinţa lui de a cuprinde
întreaga lume şi problemele ei în pagini de literatură au dus la o
îmbogăţire sufletească a celor care sunt conştienţi de realitatea
drastică în care trăim. „GHESURI ÎN VERSURI”, titlul volumului
actual, este un îndemn, o chemare a tuturor spre schimbarea răului
în bine: 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 (Matei 5, 44). Poate că acest strigăt de trezire
al autorului este îndemnul pe care Părintele Visarion ar fi vrut să-l
prezinte în situaţia grea în care trăim, după cum găsim în unele
cuvinte expuse de Sfinția Sa: „Lumea, în goana ei după plăceri, face
atât de mult zgomot în jurul nostru, încât nu este mediu prielnic
pentru o viaţă curată, mai bună.”1. Îndemnul poetului faţă de creştini
de a lupta pentru a-şi apăra drepturile lăsate de Dumnezeu faţă de
creaţia Sa, îl găsim şi la Părintele Visarion: „trebuie ştiut că nici
singurătatea, nici rugăciunea îndelungată, nici fuga de lume sau
orice altceva am face noi nu este atât de primit înaintea lui
Dumnezeu ca lupta în mijlocul acestor ispite şi tulburări: lupta pe
care o dă creştinul cu demonii, cu trupul, cu lumea şi cu toate
ispitele”2. Această poziţie de a lupta cu patimile şi cu răul care ne
înconjură o găsim şi la Sfântul Ioan Gură de Aur: „după ce le aduni
pe toate, şi înmulţeşti această frică, şi înalţi un zid în faţa tristeţii
satanice şi pierzătoare de suflet, să stai în poziţie de luptă, şi doar
prin prezenţa ta vei putea să risipeşti şi să distrugi uşor pânza de
păianjen”3, iar atunci când nu avem putere pentru a duce această
luptă o primim în dar de la Hristos.
Multitudinea de teme, motive şi simboluri patristice întâlnite în
volumul de faţă, ne conduc spre emisfera virtuţilor care sunt luptate
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de patimile urmate din căderea omului în păcat, care se reduc în
cercul egoismului şi al mândriei, descris în „Molima virtuţilor”,
precum întâlnim şi în patristică unde se relatează despre iubirea de
sine biruită de Harul lui Dumnezeu, care ne învaţă că putem ajunge
la măsura în care ”vei înceta să-ţi iubeşti propriul sine, care îţi cere
să te hrăneşti din egoism şi mândrie, iar nu din Harul lui Dumnezeu,
care dă sufletului toate vitaminele şi aduce în trup dumnezeiasca
schimbare, făcându-l pe om să strălucească”4. Încercarea omului
de a fi el însuşi un dumnezeu, înlocuindu-L pe Creatorul său, temă
des întâlnită în zilele noastre se regăseşte în poezia „Depopularea
Terrei”, „Căderea în sus” şi „Nu-i contest...”, omul dorind să fie el
stăpân peste creaţia lui Dumnezeu, dorinţă întâlnită şi la
protopărinţii noştri în care „s-a ascuns şi tentativa omului de a
ajunge la măsura lui Dumnezeu”5. Toate acestea aparţin
materialului, dar după cum poetul relatează în „Pledoarie pentru
suflet”, viaţa nu se limitează la trup, sufletul e cel care trebuie
pregătit pentru rai, pentru viaţa viitoare, aşa cum ne învaţă şi
Părintele Visarion: ”Nu există nimic pe faţa pământului mai de preţ
ca sufletul omului care este scânteie dumnezeiască!”6, „Scopul
vieţii” fiind îndumnezeirea. Nădejdea, speranţa şi credinţa întâlnite
în „Nădejdea noastră” şi „Speranţa” sunt o adresare a eul-ui creator
atât către cititor, cât şi către propria persoană pentru a depăşi
situaţia creată prin raportarea la Dumnezeu, având în vedere faptul
că „credinţa este primul pas în viaţa duhovnicească”7, iar nădejdea
este „ca o certitudine a celor viitoare, apărută în persoana celui ce
nădăjduieşte”8. Acestea împletite sunt năzuinţa oricărui creştin către
mântuire, deoarece raportarea la Hristos e o Nădejde neclintită, Tu
ne vei păstra pacea noastră, că întru Tine ne punem nădejdea (Isaia
26, 3), sub „Criteriul Judecăţii de Apoi”.
Autorul volumului de poezii, trăitor al Adevărului Revelat, Dumnezeu,
are căutarea sau poate dorinţa de a fi un „FIU AL LUI IISUS”, după

Cuviosul Paisie Aghioritul – Cuvinte Duhovniceşti V. Patimi şi virtuţi, Editura
Evanghelismos, Bucureşti, 2017, pg 50;
5
Sfântul Ignatie Briancianinov – Cuvânt despre om, Editura Egumeniţa, 2007,
pg 80;
6
Ierodiacon Visarion Iugulescu – Ecouri din catacombă. 490 de capete cu
învăţături de credinţă. Rugăciuni, Editura Business Print, Iaşi, 2012, pg 164;
7
Preotul Profesor Dumitru Stăniloae – Ascetica şi mistica Bisericii Ortodoxe,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
2002, pg 130;
8
Ibidem, pg 197;
4

cum descrie în poezia „Al cui fiu eşti?”; adresându-se cititorului, se
raportează şi asupra lui. O explicare a acestor teme a iertării şi a
dragostei găsim la Părintele Visarion Iugulescu care făcea apel
către oameni pentru a ierta greşelile celorlalţi, exemplificând
durerea suferită de Hristos: ”Cine a fost mai hulit şi batjocorit ca
Domnul Hristos?!... El i-a iertat pe batjocoritori”9. Remediul pocăinţei
nu întârzie să apară prin „Căile întoarcerii”, în care trebuie „Să
primim cu dragoste şi cu răbdare orice suferinţă, boală sau necaz,
că ni le dă Tatăl Ceresc ca să ne mântuim, să ne curăţim de rugina
de pe noi, solzii aceştia grei de pe ochi.”10, fără a purta frică de
moarte prin „Fuga de moarte”. Făcând aceasta trebuie să fim
conştienţi că ”Dumnezeu, cu toată dragostea, vrea să ne
mântuiască şi de aceea a venit El pe pământ: să caute pe cel
pierdut, oaia rătăcită, sufletele cele bolnave.”11
Ironia este prezentă printre versurile autorului, făcând cu ajutorul
acestuia imagini asupra creştinului ortodox care a înţeles greşit
mesajul transmis de Biserică, precum în „Saloane de
înfrumuseţare”, „Asta nu e milă”, „Înşelare”, etc. Totul e sub semnul
cuvioşeniei, deoarece nu face abuz de cuvinte sau de imagini
pentru a descrie latura negativă a unor obiective înţelese greşit, iar
îndemnul din „Pentru cei vii” făureşte un echilibru al lucrurilor
negative şi pozitive puse în balanţă pe parcursul volumului de
poezii. Fiecărui om i se cere o meditaţie asupra sa în „Meditează,
omule!” şi totodată o ridicare din amorţeală, pentru că „E timpul nu
de trezire, că una e să trezeşti şi să stai tot în patul fărădelegilor şi
alta e să te scoli şi să pleci la drum. Trebuie să ne sculăm să
mergem la drumul mântuirii, pe drumul cel drept!”12, presărat de
„Rugăciunea creştinului” şi de „Rugăciunea particulară”, ca arme
ce au putere de biruinţă.
Contribuţia lui Radu Iftinoiu la îmbogăţirea culturii prin tematica
patristică abordată în problemele contemporane, duce la o pregătire
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duhovnicească a oamenilor faţă de negrija sufletească la care sunt
înlănţuiţi. Metafizicul îşi face apariţia prin completarea trupului de
către suflet, dar este corectată înţelegerea greşită a acestuia prin
«Trecerea în „nefiinţă”». Legătura duhovnicească a autorului cu
literatura patristică este evidenţiată prin bogăţia temelor legate de
patimi şi virtuţi, dar şi de către simbolurile folosite în versuri:
lumânare, soare, biserică, icoane, etc, iar toate acestea sunt o
călătorie care duc „La Potirul plin cu Har”. Căutând să încadreze
creştinul în situaţia contemporană îl trece printr-o „Cernere”, pentru
ca să afle „Randamentul” acestuia şi măsura în care el este în
deschis să investească pentru a dobândi mântuirea, conştient fiind
de faptul că trebuie „Să slujim Domnului cu frică şi să ne bucurăm
înaintea Lui cu mare cutremur, pentru că trăim vremuri apocaliptice,
vremurile cele de pe urmă când greutăţile se fac tot mai mari, când
suferinţele din toate părţile se adună să constrângă biserica şi
creştinii, să-i facă să nu mai aibă chip de pocăinţă, de mântuire, de
putere pentru a se ridica.”13. Acesta este glasul autorului ca
omenirea să se ridice din întunecimea în care este cuprinsă,
sfătuindu-ne prin cuvintele Părintelui Visarion: ”N-aveţi frică de
nimeni! Nu vă ruşinaţi a-L mărturisi Pe Domnul Care a făcut cerul şi
pământul şi toate cele ce sunt într-însele, văzute şi nevăzute!
Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, că încă puţin va fi şi va veni
pe norii cerului, să plătească fiecăruia după faptele lui.”14, astfel
încât să dăm dovadă de bărbăţie creştină.
Binecuvintez această mică osteneală în versuri, recomand celor
care iubesc viaţa creştină în duhul Bisericii, celor care apreciază
jertfa şi munca unui om, printre care şi bunul meu prieten, Radu
Iftinoiu, citirea acestui volum de poezii.
Arhimandrit HARITON NEGREA,
Stareţul Mănăstirii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“
Petru Vodă
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CUVÂNT ÎNAINTE

Şi credincioşii laici (mirenii) au un rol important în lucrarea de
propovăduire a Evangheliei, a învăţăturii creştine în mijlocul lumii,
lucrare ce se poate numi, fără exagerare, apostolatul laicilor. Şi ei
sunt chemaţi de Dumnezeu şi Biserică, pentru a desfăşura în
mijlocul oamenilor, cu care vieţuiesc şi muncesc, o lucrare de
răspândire a tot ceea ce este bine, frumos şi adevărat, a ceea ce
este bineplăcut lui Dumnezeu şi oamenilor. Un exemplu în această
privinţă ni-l oferă femeia samarineancă, Fotinia, care, după
întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, a devenit un apostol, un misionar
al lui Dumnezeu, pentru a spune şi altora ceea ce a văzut şi auzit.
Lucrarea aceasta de apostolat prin cuvânt şi prin faptă a
mirenilor are un teren foarte larg. În primul rând familia, copiii noştri,
nepoţii şi tot neamul nostru. După aceea, vecinii, colocatarii sau
consătenii noştri, şi tot omul ce rătăceşte pe cărările societăţii
secularizate în care trăim.
Să ne străduim, cu toţii, ca acolo unde trăim şi muncim, să dăm
dovadă de creştini autentici, ca prin munca noastră şi felul nostru de
vieţuire să contribuim la binele, bunăstarea şi fericirea tuturor.
Acest îndemn către aproapele, de a trăi o viaţă nouă, întru
Hristos Domnul, până la urmă este tot o predică, deoarece îl
îndemnăm pe cel de lângă noi să facă ceea ce am auzit în predicile
slujitorilor Bisericii.
Mireanul care se implică în această lucrare misionară, trebuie
să fie un bun creştin, care să „predice” lumii mai mult cu pilda vieţii
sale, decât cu sfatul. Şi trebuie să o facă şi cu binecuvântarea
duhovnicului său.
Temelia apostolatului laic trebuie să fie, desigur, dragostea.
„Să ne iubim unul pe altul, pentru că dragostea este de la
Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte
pe Dumnezeu. Cel ce nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu,
pentru că Dumnezeu este iubire”, spune Apostolul iubirii, Sfântul
Ioan Evanghelistul. (1 Ioan 4:7-8)
„Iubirea lui Hristos - spune Sfântul Iustin Popovici - ne împinge
să trăim pentru ceilalţi, mântuindu-ne pe noi înşine prin grija
evanghelică pe care o arătăm către ceilalţi. Pentru fiecare dintre
noi, lucrul mântuirii este universal şi sfânt. Ne mântuim totdeauna

prin aproapele, numai prin aproapele”.
Şi Sfântul Apostol Pavel, în Epistola întâia către Tesaloniceni,
zice: „Îndemnaţi-vă şi zidiţi-vă unul pe altul, aşa precum şi faceţi.
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”.
Iar Sfântul Apostol Petru, în Întâia Epistolă Sobornicească,
spune: „Iar voi sunteţi seminţie aleasă, preoţie împărătească, neam
sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, ca să vestiţi în lume bunătăţile
Celui ce v-a chemat din întuneric, la lumina Sa cea minunată”.
„Credinţa vine din auzire”, spune Apostolul Pavel. Din auzire şi
nu din auzite! Dar, în vremurile noastre, prin explozia informatică la
care asistăm, credinţa poate veni şi prin vedere, prin citire. Oamenii,
în general, şi tineretul în special, se informează mai mult de pe
internet, citind şi lucruri bune, şi lucruri rele. De aceea, cu îndemnul
şi binecuvântarea duhovnicului meu, am ieşit în spaţiul virtual, pe
Facebook, unde găseşti oameni de toate categoriile, cu nişte
poezioare cu tâlc, în întâmpinarea celor care navighează de zor pe
aici şi, „întâmplător”, vor da şi peste aceste stihuri, în spatele cărora
se ascunde o învăţătură ortodoxă sănătoasă, primită de la Părinţii
Bisericii, pe care am avut privilegiul şi bucuria de a-i întâlni în viaţă,
care m-au născut şi crescut spiritual. Aici trebuie să menţionez, în
primul rând pe Părintele Visarion Iugulescu, dar şi pe ucenicii Sfinţiei
Sale, slujitori ai altarului şi misionari de nădejde ai Ortodoxiei, şi nu
în ultimul rând pe părinţii mei duhovnici.
Văzând aprecierea multora din spaţiul virtual, pentru aceste
GHESURI versificate, am luat binecuvântare, iarăşi, de la
duhovnicul meu, pentru a le da luminii tiparului, spre a se folosi
(sper) şi cei care nu utilizează Facebook-ul, aplicaţie pe care nu o
recomand şi nu-i sunt fan, nici pe departe.
Mulţumim din suflet Părintelui Stareţ Hariton Negrea, pentru
Prefaţă, şi Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să-i răsplătească toată
dragostea şi bunăvoinţa!
Îmi doresc, din tot sufletul, ca această lucrare să fie spre slava
Dumnezeu şi spre a noastră mântuire. Amin!
Autorul

Să vezi tu…

Să vezi tu că, libertatea,
Vor stăpânii să-ţi confişte,
Invocând morbiditatea,
Şi deloc să nu te mişte…!?

Să vezi tu că timpul trece
Şi te-apropie de moarte,
Iară tu, absent şi rece,
Să petreci tot în păcate…!?
Să vezi tu că te scanează
Şi pe mână şi pe frunte,
(Oare ce anticipează…!?)
Şi nimic să te frământe…!?

Să vezi tu că trei de şase
Stau ascunşi în cod de bare,
Pe tot ce e de vânzare,
Şi să stai în nepăsare…!?

Să vezi tu că-i promovată
Distanţarea socială,
Iar iubirea-i săgetată,
Şi să stai în amorţeală…!?

Să vezi tu că,-n Istanbul,
„Sfânta Sofia” creştină
A ajuns acum moschee,
Şi să stai fără „lumină” …!?

Să ştii tu că vine moartea,
Cu o coasă pe spinare,
Ca să-şi ia în grabă partea,
Şi să stai în nepăsare…!?
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Să-auzi tu cum strigă tare
Preoţii de la amvon:
„Pocăiţi-vă, popoare!”,
Iar tu stai pe telefon…!?

Să vezi tu că, azi, „minciuna
Stă cu regele la masă”,
Iar în timpul Liturghiei,
Tu, pasiv, să stai acasă…!?

Să vezi tu că antihriştii
Ponegresc locaşul sfânt,
Că sunt vremile restriştii,
Şi tu stai doar de pământ…!?

Să vezi că se împlineşte
Tot ce-a fost proorocit
Şi că totul se grăbeşte,
Iar tu stai nepregătit…!?

Să vezi tu ce iute trece
Timpul vieţii pământeşti,
Şi să stai în a petrece
Tot în poftele trupeşti…!?

Să vezi tu atâtea semne,
Ce proorocesc sfârşitul,
Şi nimic să nu te-ndemne
Să-ţi opreşti horbocăitul…!?

Să vezi tu că e prigoană,
Să vezi că-ai îmbătrânit,
Să ignori tu Sfânta Hrană,
Şi SĂ STAI NESPOVEDIT…!?

Spusele Părinţilor

Înainte, ucenicii
Întrebau pe-ai lor Părinţi:
Avo, când va fi sfârşitul
Cel proorocit de sfinţi?

Şi le răspundeau bătrânii:
Când nu va mai fi cărare
Între fraţi, surori, vecini,
Când iubirea va dispare!

Distanţarea socială,
Ca acum, n-a fost vreodată,
Cu atâta frenezie,
De cei mari, legiferată…
Mai vrem spitale?

Ce-au strigat români-n stradă,
Nu demult: „Noi vrem spitale,
Iar biserica să cadă,
Căci noi nu vrem catedrale!”
Şi le-a ascultat dorinţa,
Dumnezeu, acelor, care
Singuri şi-au cerut sentinţa,
Vrând spitale (modulare)…

De-ar ieşi în stradă iar,
Şi-ar striga „Vrem catedrale!”
Ar veni cerescul har,
Şi-ar reduce din spitale…
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Cernere

În zadar

Nu se mântuiesc fricoşii
- Scrie, clar, în Evanghelii Deci acei ce stau acasă,
Temătorii, căldiceii!

Iar noi, care le trăim,
Pentru viaţă, pentru scaun,
Ignoranţi şi-n chip umil,
Preferăm un nou lockdown…

Pandemia e o sită,
E o cernere lăsată
Să separe înşelarea
De iubirea cea curată…

Cine Îl iubeşte, sincer,
Pe Hristos, cu duioşie,
Îşi asumă orice risc,
Şi-i prezent la Liturghie!
Europă, Europă!

Nu mai vrei tu, Europă,
Să trăieşti în creştinism,
Dar, ia uite ce se-ntâmplă:
Viruşi, groază, terorism…!
Iată unde s-a ajuns,
Dacă oamenii l-au scos,
Şi din inimi, şi din minte,
Şi din viaţă, pe Hristos!

Tu ce-ai dat foc la biserici,
Şi-acum vrei neomarxism,
Tu ce-i nimiceşti pe clerici,
Înapoi la creştinism!

Bravii noştri Sfinţi Părinţi
Mult îşi mai doreau, odată,
Să trăiască-n aste vremuri
De prigoană deghizată!

Dacă nu-L iubim pe Domnul,
Dintre toate, cel mai mult,
Chiar cu preţul vieţii noastre,
În zadar ne-am mai născut!
Terra sau Marte?

Omul, prin tehnologie,
A ajuns acum departe,
Şi ar vrea să populeze,
În curând, planeta Marte…

În acelaşi timp, tot omul,
Vrea, cu frenezie mare,
Să depopuleze Terra,
Şi ar vrea prin virusare…

Asta nu e nebunie,
Nu e un drăcesc tupeu,
Pentru omul fără minte,
Ce-a uitat de Dumnezeu…?
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Cea mai gravă pandemie

Ce vremuri!

Lumea-ntreagă se confruntă
Cu un virus fără leac,
Cu o pandemie cruntă,
Care nu-i deloc un fleac.

Spun bătrânii că, pe vremuri,
Oamenii, mireni şi clerici,
Pentru molime şi ciume,
Făceau slujbe prin biserici.

Pandemia asta mare
Nu-i ca orişicare boală,
Şi de-om sta în nepăsare,
Poate fi, la mulţi, mortală!

Cu icoane şi cu prapuri
Şi cu moştele de sfinţi,
Lumea, în procesiune,
Se ruga lângă părinţi.

Molima virtuţilor

Critică

Al ei nume, cred că-l ştiţi,
(E menţionat în Carte)
Se numeşte, fraţi iubiţi,
PANDEMIA DE PĂCATE…

Azi, spun oamenii isterici,
Că de viruşi vom scăpa,
De nu vom păşi-n biserici,
Dar în malluri…, cum aşa!!!?

De s-ar răspândi credinţa,
Tot la fel ca egoismul,
Ar mai fi loc în biserici?
N-ar muri tot ateismul?

Vodă şi cu tot divanul
Sunt de lume criticaţi
Că ne-au izolat tot anul,
Că suntem asfixiaţi…

De s-ar răspândi iubirea,
Ca şi virusul cel rău,
Cei ce-ţi sunt vrăjmaşi de-o viaţă
N-ar muri de dragul tău...!?

Aşadar, tu, măi creştine,
Pentru critici n-ai temei;
Noi să ne schimbă în bine,
Şi se vor schimba şi ei!

De s-ar răspândi nădejdea,
Cum se răspândeşte ura,
Răii şi întunecaţii,
Nu s-ar duce-n foc de-a dura?

Dumnezeu a-ngăduit
Ca să îi avem în frunte,
Fiindcă toţi ne-am abătut
De la calea vieţii sfinte…
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Cu dosul palmei

Am văzut, la slujbe, doamne,
Că ating cu dosul palmei,
Când se-nchină la icoane,
Faţa sfinţilor şi-a ramei…

Prin acest gest cred că vor
Ca ei, sfinţii, cu ardoare,
Să sărute mâna lor,
Ce le-o dă spre sărutare…!
E desigur, ironie,
Ce să fac, aşa-s poeţii,
Dar la Sfânta Liturghie,
Totuşi, fără de invenţii!
Depopularea Terrei

Dezinfecţie

Când te-ntorci de la serviciu
Sau pe unde mai lucrezi,
Tu, cu-n motivat „deliciu”,
Mâinile-ţi dezinfectezi…

Nu e rău că te păzeşti
De tot ce e rău pe lume,
Dar, creştin de te numeşti,
Să mai faci ceva anume:

Şi la masă, când te-aşezi,
Înainte de-a mânca,
Masa s-o dezinfectezi,
Făcând cruce peste ea!

Nădejdea noastră

Omului, grăit-a Sfântul:
„Creşteţi şi vă înmulţiţi,
Şi să umpleţi tot pământul,
Şi pe tot să-l stăpâniţi!”,

Primul lucru ce îl face,
După legea strămoşească,
Un creştin, în faţa morţii,
E să se împărtăşească,

Cei ce vor exterminarea,
Care cred că-s dumnezei,
Dacă vor depopularea,
Să înceapă,-întâi, cu ei…!

Astăzi lumea panicată
De un virus pierzător,
Nu la Cer nădăjduieşte,
Ci-n vaccinul salvator…

Însă, azi, „mai-marii lumii”
Vor depopularea Terrei!!!
Cu ce drept vor ei, nebunii,
Să stopeze cursul erei?

După ce s-a spovedit
Şi s-a împăcat cu fraţii,
După ce s-a pregătit,
Fără stres şi agitaţii.
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Virusul cel groaznic

Doar aşa

Azi, de moartea cea trupească,
Multă lume are teamă,
Dar de moartea sufletească
Nimeni nu mai ţine seamă.

Eşti nervos şi revoltat,
Pentru starea ce te-apasă,
Fiindcă eşti acum forţat
Să petreci mai mult în casă…

Dar de virusul cel groaznic
Al trăirii în păcate,
L-aţi văzut pe cel făţarnic
Să alerge, ca să scape?

Numai Dumnezeu mai poate
Să îndrepte soarta lumii,
De ne vom căi de toate,
Dar cu toţii, nu doar unii!

Ca să nu se molipsească
De Coronavirus, omul
Fuge să-şi găsească mască,
Fuge să nu-l ia frisonul…

Vremuri tulburi

Vremuri tulburi au sosit
Peste-ntreaga omenire!
Oare suntem pregătiţi
Pentru noua rânduire?

Iată azi, subtil, prin lege,
Libertatea ţi se ia
Şi orice fărădelege
Este lege-n ţara ta.

Unde e democraţia
Cea clamată de străini?
A sosit demon…craţia!
Hai, treziţi-vă, creştini!

Când am fost puşi să alegem,
Oare ce am preferat?
Nu cumva acum culegem
Ceea ce am semănat?

Să spălăm orice păcat,
Chiar de-acum, din Postul Mare,
Spovedindu-ne curat,
Şi, aşa, primim iertare…

Bolnavul

Un bolnav a mers la doctor,
Îmbrăcat cu-n cămăşoi,
Speriat din cale-afară,
Că-i bolnav de SARS-CoV-2.

După ce l-a ascultat,
I-a dat sfat, lui, cu tot dragul,
Şi i-a spus: „Vii la control!”,
Şi a revenit, beteagul…
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- Ce mai faci, cum te mai simţi?
I-a zis doctorul, lucid.
- Domnu' doctor, sunt mai bine,
Cred că nu mai am COVID…

El ce face? Nu-i convine!
Plânge, fiindcă-i dureros,
Însă, în final, ştii bine,
Că se face sănătos…

În necazuri

De aceea, nu e voie
Să avem în noi „infecţii”,
Spre a nu mai fi nevoie
De „pastile” şi „injecţii”…

- Şi de când te simţi mai bine?
L-a-ntrebat pe bolnăvior.
- De când eu nu mă mai uit
La ştiri, la televizor…

În prigoane şi necazuri,
Creştinismul s-a-ntărit,
Dragostea a fost mai mare,
Iar credinţa s-a lăţit.

Şi acum, în pandemie,
Fraţii sunt mai răbdători,
Se gândesc mai mult la moarte
Şi sunt mult mai rugători…
Totul este controlat
De Stăpânul Dumnezeu,
Care, de nu iese bine,
Nu va-ngădui un rău!
Pastile şi injecţii

Când copilul ţi-e bolnav,
Tu îl duci să-i faci injecţii,
Fiindcă ştii că-i foarte grav,
Căci e vorba de infecţii…

Tot aşa-i şi cu creştinul,
Care s-a „îmbolnăvit”:
Îi trimite, lui, Stăpânul,
„Tratamentul” potrivit…

Ce face „agurida”

Când mănâncă aguridă,
Mulţi părinţi nu pătimesc,
Ci se vatămă copiii,
Dinţii lor se strepezesc!

Astfel zice în Scriptură
Despre cei ce-s nărăvaşi,
Că păcatele lor, multe,
Vor cădea pe copilaşi!

Când copiii sunt bolnavi,
Au vreun beteşug, spun sfinţii,
E canon pentru părinţi,
Suferă mai mult părinţii!
De aceea, să lăsăm,
Şi păcate, şi beţii,
Orice lucru blestemat,
Să nu cadă pe copii!
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Izvorul ipocrit

Dintr-un izvoraş de munte,
Nu va curge niciodată
Apă dulce, apă bună,
După care prea sărată…

Dar din gura ta, creştine,
Cum de curg grăiri frumoase,
După care vorbe rele
Şi înjurături porcoase?

Speranţa

Lumea spune că nădejdea
(Sau speranţa), frăţioare,
Moare ultima, dar, totuşi,
Pân’ la urmă, ea tot moare…

O muri la lumea moartă,
Dar, în inima creştină,
Ea nu moare niciodată,
Fiindcă-i ancoră divină!

Nu-ţi mai arăta „cultura”,
Ea,-împreună cu credinţa,
Nici când sunt copii pe cale,
Merge până la mormânt,
Nici când sunt femei prin preajmă, Şi ne lasă cu IUBIREA,
Nici în faţa soaţei tale!
Pe vecie,-n Cerul Sfânt!
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Vulgaritate

Ce înseamnă, avă, vorba:
„Tu eşti tare, tu eşti mare”,
Întrebat-a ucenicul
Pe părintele Mardare.
Şi, cu dragoste, bătrânul
I-a zis lui cu bunătate:
- Vorba asta e subtilă
Şi-are-n ea vulgaritate…

Mulţi din lume o rostesc,
Fără să analizeze
Ale lumii vorbe proaste,
Care pot să te-ntineze…
Cât e ziuă

Un ceas?

După cât de mult te rogi,
Demonstrezi cât Îl iubeşti
Pe Stăpânul Dumnezeu,
Câte clipe-I dăruieşti…

Dacă te-ai rugat un ceas,
Raportează-l la o zi,
Şi vezi, nu cumva-i puţin,
Pentru ce tu ţi-ai dori?

Seara, când te bagi în pat,
Meditează, cu trezvie,
Cum ai cheltuit, azi, timpul,
Dăruit de Domnul, ţie…

Pledoarie pentru suflet

În ogradă, pe ogoare,
Oamenii, cu spor, muncesc,
Cât e ziuă, cât e soare;
Noaptea, însă, se opresc…

În această viaţă, frate,
Omului îi vezi doar trupul.
Sufletul mai greu i-l vezi;
Doar la cel cu har şi scrupul.

Azi e ziua ta, creştine,
Azi lucrează, dragul meu!
Nu mai amâna pe mâine!
Mâine-i a lui Dumnezeu…

Trupul n-o să se mai vadă,
Ci doar sufletul, creştine!
De-aceea, de pe-aicea
Să-l gătim cum se cuvine!

Tot aşa e scris şi-n Carte;
Cât e ziuă să lucrăm,
Căci, de vine noaptea morţii,
Toate, frate, le lăsăm…

Însă, spun, în cărţi, Părinţii,
Că în rai, în veşnicie,
Unde-am vrea şi noi s-ajungem,
Invers starea o să fie:

- 17 -

Adevăratul prieten

Temă pentru meditat

Când e soare şi senin,
Umbra este lângă tine,
Iar când soarele-i sub nor,
Umbra piere, nu mai vine!

Astfel s-a născut şi Eva,
Ce se tâlcuieşte „viaţă”,
Care-i din Adam născută,
Spre a-i fi lui scumpă soaţă.

Un prieten se cunoaşte
La nevoie, cel mai bine!
Altfel spus, e ca şi umbra,
Care e sau nu, cu tine…

Zis-a Creatorul lumii,
Că nu-i bine ca Adam
Să trăiască, în rai, singur,
Într-un stil autogam…

Tot aşa e şi la oameni:
Când e „soare”, mulţi apar,
Iar când „soarele” e-n ceaţă,
Ai să vezi cum toţi dispar…

Dumnezeu i-a dat femeie,
Lui Adam, nu alt bărbat,
Ca tovarăş pentru viaţă!
TEMĂ PENTRU MEDITAT!

N-ai să schimbi tu lumea, frate,
N-ai să-i schimbi tu mersul rău,
Însă tu, din bunătate,
Fă lumină-n jurul tău!

Ori de câte ori te lauzi,
Tu greşeşti destul de greu!
Ba mai mult decât atâta,
Îl insulţi pe Dumnezeu…

Fă lumină-n jurul tău!

Roagă-te, fă fapte bune,
Cu iubire, umilinţă,
Plângi la rugă pentru lume
Şi îndeamnă-o la credinţă!

Şi de-or face mulţi ca tine,
Îndemnaţi de jertfa ta,
Doar atunci, să ştii creştine,
Lumea rea se va schimba!

Nihil Sine Deo

Şi când lauzi pe vreun frate,
Afirmând că a lucrat
Nu ştiu ce minunăţie…
Săvârşeşti iar un păcat!

„Făr’ de Mine - zice Domnul Nu puteţi face nimic”.
„Nihil Sine Deo”, frate,
Recunoaşte că eşti mic!
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Chipul lui Hristos

Prin canale

Îmi spunea un om bătrân,
Simplu, demn şi credincios,
Că pe orice bob de grâu
Este chipul lui Hristos…

Orice jeg şi murdărie
Se aruncă la canal,
Ce miroase, cum se ştie,
Într-un hal fără de hal…

Pentru că pe el e chipul
Celui Blând şi Luminos,
Ce-i sculptat de Creatorul:
Chipul Domnului Hristos!

Însă mai de plâns sunt, frate,
„Copilaşii“ de azi, ce
Îi găseşti, şi zi, şi noapte,
Prin canalele… TV!

Orice bob, orice sămânţă,
Migălind, o poţi sculpta,
Numai bobul mic de grâu
Nu se poate modela,

De-ar fi să ajungă-n rai

Din păcate, sunt copii,
Zişi „ai străzii“, ce-şi petrec
Prin canale,-n murdării,
Anişorii lor, ce trec…

O rimă perfectă!

Maiestatea Sa Divină
A sădit în Univers
Ordine şi disciplină
Şi la toate-a dat un mers.

Ce frumos rimează, frate,
Titlul ţării – ROMÂNIA,
Cu trăirea şi credinţa
Neamului – ORTODOXIA!

El de-ar fi să-ajungă-n rai,
Raiul îi va fi infern,
Căci nu-i locul lui de trai,
Şi va suferi etern…

Şi noi, cei din aste vremuri,
Să ne apărăm, dârz, glia
Şi credinţa strămoşească!
La mulţi ani buni, ROMÂNIA!

Numai omului netrebnic
Nu îi place armonia,
Ordinea şi tot ce-i vrednic,
Ci preferă anarhia…

Moşii şi strămoşii noştri,
Sângele, cu prisosinţă,
L-au vărsat în vremuri grele,
Pentru ţară şi credinţă!
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“Amănuntul” ce se uită

…este şi păcat

O să-ţi spună că sunt bine,
Au maşini, au vile mari,
Merg mereu prin ţări străine,
Sunt directori, demnitari.

E şi-atunci când scuipi pe stradă,
Sau dai muzica prea tare,
Sau faci focul în ogradă,
Şi afumi întreaga zare…

Se întâmplă câteodată
Să întrebi pe cineva:
“Ce-ţi mai fac copiii, frate?
Te mai sună careva?“

E păcat să iei o viaţă,
Să fii mândru, mincinos,
Dar şi-atunci când eşti în piaţă,
Şi-ţi ştergi nasul zgomotos;

Însă uită ca să-ţi spună
“Amănuntul” cel mai greu:
Dacă au credinţă bună,
Dacă-l au pe Dumnezeu.

Zis-a un părinte, bine,
Unuia, pe la chilii:
CE NU E FROMOS, creştine,
ESTE ŞI PĂCAT, să ştii!

De la sud până la nord,
Toată lumea, tot poporul
Este astăzi de acord
Că nu-i bun televizorul.

Zis-a un părinte mare
Că, la vremea de pe urmă,
Oamenii vor da-n turbare,
Părăsind, mulţi, sfânta turmă...

Totuşi, nimeni nu renunţă
La programul lui subtil,
Nu ia “drobul” ce anunţă
C-o să cadă pe copil.

Iată, azi, cum se-mplinesc
Cele spuse de străbun,
Căci un om duhovnicesc
E considerat... nebun.

“Drobul de sare”

Căci de-aici mulţi se inspiră
În violuri, tâlhării;
Cei ce fură şi înjură,
Cei ce săvârşesc urgii.

Adevăraţii turbaţi

Doar puţini vor mai rămâne
Credincioşi, curaţi şi buni,
Însă cei turbaţi vor spune
Despre drepţi, că sunt nebuni...
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Adevăratul savant

Un savant, din altă ţară,
Cu credinţă-n Dumnezeu
Şi o logică mai rară,
Sfătuia pe un ateu:

Al cui fiu eşti?

De mânie de te-aprinzi,
Şi-a iubi îţi pare greu,
Sau la rău, cu rău răspunzi,
Eşti un FIU AL CELUI RĂU…

„Prin absurd, să presupunem
Că nu este Dumnezeu;
De duc viaţă creştinească,
Te rog, spune-mi, ce pierd eu?

Pe vrăjmaş de nu-l urăşti,
Nici nu stai în calea lui,
Dar nu poţi nici să-l iubeşti,
Eşti un FIU AL OMULUI...

Adevăratul vrăjmaş

Albina şi musca

Însă dacă El există
- Şi există, căci Îl simt! Tu pierzi tot, şi-n lumea asta,
Şi, în veci, pierzi raiul sfânt!”.

Când Grigore-l îmbrânceşte
Pe Vasile către tine,
Şi Vasile te loveşte,
Cine e de vină? Cine?
Când Satana îl împinge
Pe Vasile către tine,
Şi Vasile te atinge,
Cine e de vină? Cine?
Aşadar, nu Vasilică
Este cel ce te-a atins,
Ci tu, frate, să ai pică
Pe cel care l-a împins!

De răspunzi la rău cu bine,
Şi-i iubeşti pe toţi nespus,
Chiar pe cel ce-a dat în tine,
Eşti un FIU AL LUI IISUS…
O albină lucrătoare
Nu se-aşează-n loc murdar,
Ci, zburând din floare-n floare,
Ea culege doar nectar…

Musca, însă,-i altă fire;
Se complace-n loc murdar,
Vieţuieşte-n lenevire
Şi-i lipsită de-orice har…

De aceea, niciodată,
Cât nectarul n-o să-i placă,
Chiar de e înaripată,
Musca, miere... n-o să facă!
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Alege, creştine!

Anul nou

Îngerul, în cer, dă slavă
Dumnezeului Cel Sfânt;
Animalul, fire sclavă,
Stă cu ochii în pământ.

Când e anul nou lumesc,
Toţi creştinii priveghează,
Toţi creştinii prăznuiesc,
Şi „La mulţi ani!” îşi urează.

Având trup şi suflet, omul
E un organism dual,
E un soi creat de Domnul
Între înger şi-animal.

Pe întâi ianuarie
Este anul nou lumesc,
Iar pe-ntâi septembrie,
Anul nou bisericesc.

Către ce tinzi tu, creştine?
Animal sau înger sfânt?
Ochii tă privesc spre cine?
Sus, spre cer, sau spre pământ?

Dar de cel bisericesc,
Nu se ştie nicidecum;
Mulţi din neamul creştinesc
Au aflat de-abia acum…

Trupul e un ambalaj,
Ce conţine un odor
Preţios şi drăgălaş
- Sufletul nemuritor! -

Sfinţii, care strălucesc,
Ce au chipul luminos,
Ei, lumina, o primesc
De la Soarele Hristos.

Faci cu sufletul la fel?
Spune-mi dacă ai curaj!
Mai mult preţ, tu, pui pe el,
Sau mai mult pe… „ambalaj”?

Deci cu cât eşti mai aproape
De slăvitul Domn Hristos,
Chipul tău, iubite frate,
Va fi şi mai luminos!

Ambalajul

Când ţi-aduce curierul
Un colet plin cu valori,
Tu opreşti doar ambalajul
Şi valorile ignori?

Aproape de lumină

Când te vei apropia
De o flacără, în noapte,
Chipul tău va lumina,
După cât eşti de aproape.
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Atenţionare

Tu când vezi că vine-un tren,
Iar un de-alde gură cască
Stă pe şină, ca un lemn,
Nu îi strigi să se ferească?

Tot la fel şi când un frate
E-n pericol sufletesc,
Nu-i normal să-i spui: Fârtate,
Drumul tău nu-i creştinesc!?

Buruiana

Orice plantă de pe glie
Este o minunăţie,
Făbricuţă, fără fum,
De dulceaţă sau parfum!

Înfloreşte şi rodeşte,
Chiar şi-n drum dacă ar creşte!
Şi călcată în picioare,
Ea-i tot veselă sub soare!

Dar în loc să-ţi mulţumească,
Fiindcă vrei, cu zel, să-l vindeci,
El îţi spune, de sub mască:
Cine eşti tu să mă judeci?

Şi tăiată de o coasă,
Ea răsare mai frumoasă!
Totuşi, specia umană
O numeşte… „buruiană”!

Când spre piaţă se îndreaptă,
„Doamnele„, în sărbători,
Intră şi-n biserici, frate,
Ca s-aprindă lumânări…

Omul are trei vrăjmaşi:
Lumea, diavolul şi trupul,
Care-i luptă pe „ostaşi”
Toată viaţa şi-n tot timpul.

Au mai rezolvat o treabă

Aici stau vreo trei minute,
Dau pomelnicul în grabă,
Şi-apoi pleacă fericite,
C-au mai rezolvat o treabă…
O asemenea creştină
Se aseamănă cu Iuda,
Care nu a stat la Cină,
Ci s-a dus să-şi ia osânda…

Ca lumea

Lumea - crâncenă ispită! Fără de nici un temei,
E mereu nemulţumită,
De nu faci pe placul ei.

Totuşi, astăzi mulţi îţi spun,
Vorba ce-a ieşit acuma,
Că un lucru-i foarte bun,
Dacă e făcut... „ca lumea”.
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Căderea în sus

Care-i om şi care-i câine?

A cădea, nu-i lucru mare.
Poţi să cazi, de n-ai trezvie,
Ori la stânga, ori la dreapta,
Deci în pofte sau mândrie.

Omul - chip dumnezeesc Pe pruncuţi îi avortează;
Alţii nu îi îngrijesc,
Ba chiar îi abandonează.

Vrei în patria cerească?
Drumul vieţii ţine-l drept,
Ţine calea-mpărătească,
Fii smerit şi înţelept!

O căţea, care e suptă
De vreo patru, cinci căţei,
E în stare să te rupă,
Dacă vrei vreun pui să-i iei.

Dar căderea cea mai mare,
După cum ne spun Părinţii,
Ce nu are-asemănare,
E căderea-n... sus (a minţii).

Judecând după purtare,
Ia gândiţi-vă mai bine
Şi răspundeţi la-ntrebare:
Care-i om şi care-i câine?

Când un suflet se întoarce
De pe căile pierzării,
Bucurie-n cer se face,
Pentru vestea învierii!

După-a Sa înţelepciune,
Dumnezeu, Stăpân a toate,
Le-a făcut pe toate bune,
Ba mai mult, chiar bune foarte.

Alţii vin la Dumnezeu
Dintr-o nobilă iubire,
Iar aceştia, dragul meu,
Vor fi mari, în fericire…!

Doar un „vai”, iubite frate,
Mult să-l zici, eu te îndemn,
Ce-i mai vrednic decât toate:
„Vai, ce... cârtitori suntem!”.

Căile întoarcerii

Unii se întorc la Domnul
Prin necazuri şi-încercări;
E primit şi astfel omul,
Pentru rai şi desfătări.

Cârtire

Dar l-auzi pe om că zice:
„Vai, ce vânt e-n astă seară!”,
„Vai, ce plouă!”,”Vai, ce ninge!”,
„Vai, ce soare e afară!”.
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Ce nu poate Dumnezeu

Cercul pământului

Dumnezeu, cu siguranţă,
Vrea să fii în veci cu El,
Însă fii cu eleganţă,
Mergi şi tu spre El, niţel!

Dac-ar fi citit Scriptura,
Ce s-a scris de mii de ani,
Ar fi înţeles că Terra
Şi alţi aştri, nu sunt plani.

Îndemnând la pocăinţă
Pe un ins cam plin de sine,
Mi-a răspuns, făr’ de căinţă:
„Ce-o vrea Domnul şi cu mine!”

Oamenii, ce-şi zic savanţi,
Au aflat mai de curând,
Studiind aştrii giganţi,
Că Pământul e rotund.

Dumnezeu, stăpân a toate,
Poate totul, - garantat! Doar atâta, El, nu poate,
Să te mântuie forţat…

Căci la Iov e scris de-o şchioapă
Despre „cercul pământesc”
Şi că Terra-i „suspendată
Pe nimic”, plutind firesc.

Mult te superi câteodată,
Când te-njură cineva
Sau ţi-atacă demnitatea,
Defăimându-te, cumva.

Se întreabă unii fraţi:
De ce marii păcătoşi
Sunt prosperi, voioşi, bogaţi,
Ageri, teferi şi frumoşi?

Ce să-i ceri?

Tu, atunci, îi ceri, măi frate,
Să vorbească mai frumos,
Să se poarte cumsecade,
Ca un om politicos.

Dac-ai fi mai înţelept
Şi-ai avea tact şi răbdare,
Ţi-ai da seama că-i nedrept
Să îi ceri... ce el nu are.

Ceva nu e-n regulă

Dumnezeu să ne ferească
De aşa ceva pe noi,
Fiindcă patria cerească
Se câştigă cu război!
De aceea, măi creştine,
Zice-o vorbă cam aşa:
„Dacă toate ne merg bine,
Nu e-n regulă ceva”.
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Cinism

Concluzie

Dar mai e şi-o bucurie
Provenită din cinism,
Nedreptate, calomnie,
Ignoranţă, egoism.

Biblia aşa ne spune
Că e demn, întâi, să facem.
De aceea, se cuvine
O concluzie să tragem:

Fericirea-i, precum ştim,
Mulţumirea sufletească,
Bucuria ce-o simţim
Pentru fapta creştinească.

Ia gândeşte-te o clipă:
Fericirea ta, fârtate,
Nu cumva a fost clădită
Pe suspinul vreunui frate?
Complementaritate

„Căutaţi Împărăţia
Domnului, întâi de toate,
Şi-apoi, toate celelalte
Vă vor fi adăugate”.

Sărăcia de te luptă,
Ăsta e un semn vădit,
Că Împărăţia Sfântă
Nu o cauţi hotărât…

Contează prezentul

Cine e duhovnicesc,
Se cunoaşte după faţă;
Trupului îi pune frâu,
Iar pe suflet îl răsfaţă.

Ai greşit, şi tu, şi eu,
Am umblat pe rele căi,
L-am jignit pe Dumnezeu,
Am fost furi, murdari şi răi…

Sufletul şi trupul, frate,
Sunt la om complementare;
Cu cât unul e mai mic,
Celălalt e şi... mai mare.

Să ne îndreptăm, şi-atât,
Căci la Domnul, la Hristos,
NU E UN TRECUT URÂT,
DACĂ-I UN PREZENT FRUMOS!

În icoane n-ai să vezi
Sfinţi pictaţi cu burta mare,
Cu ţigara-n colţul gurii
Sau cu sticle-n buzunare…

Dar de ne vom spovedi,
Domnul n-o să ne mai certe;
Nu putem păcătui,
Pe cât poate, El, să ierte…
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Credincioşii din iad

Creştini de paradă

Au murit necredincioşii,
Şi s-au dus în iad, acei;
Au murit şi credincioşii
Şi s-au dus în iad, şi ei…

Şi, uimit de-nvăţătura
Domnului Iisus Hristos,
Colindat-a ţări creştine,
Ca să capete folos.

Într-un sat convieţuiau
Credincioşi, necredincioşi;
Unii drepţi, ce se rugau,
Alţii răi şi păcătoşi…

Şi le-au zis necredincioşii:
Este drept să fiţi cu noi?
Da, răspuns-au credincioşii,
Noi v-am judecat pe voi…!
Creştinele la Istambul

Spun bătrânii că pe vremuri,
Când erau străbunii prunci,
Ne prădau, în multe feluri,
Hoarde de tătari sau turci.
Spre a nu fi necinstite
De netrebnicii păgâni,
Fetele stăteau pitite
În păduri, prin văgăuni.

Astăzi fete de creştini,
Cu comportament fudul,
Având teamă de... români,
Se ascund prin... Istambul.

Un păgân, născut, crescut,
În credinţa lui păgână,
A aflat, mai de curând,
De religia creştină.

Dar, în loc să vadă sfinţi,
Buni creştini, ce fac dovadă,
A văzut că foarte mulţi,
Sunt creştini doar de… paradă.
Cugetare

Dintre mii de copilaşi
Ce se nasc în astă lume,
Câţi din ei vor fi ostaşi
Ai Bisericii creştine?

Dintre mii de muritori
Ce străbat această lume,
Câţi vor fi împlinitori
Ai poruncilor divine?

Dintre mii de sufleţele
Ce-au plecat de pe Pământ,
Câte oare dintre ele
Vor ajunge-n Cerul Sfânt?
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Cui le dai?

Când te enervezi, bădie,
Tu dai toate celui rău:
Casă, capră, prăvălie,
Chiar şi pe copilul tău…

Şi când vine să le ia,
Al infernului boier,
Ce i-ai dat cu gura ta,
Disperat, strigi către cer…

Curaj

Ca să cumperi azi o carte
De cultură, de folos,
Trebuie să fii, măi frate,
Un om tare curajos.

Căci de mergi pe la tarabe,
Vei vedea, amestecate,
Cărţi, reviste cu „otravă”
Şi alături cărţi curate.

Păi nu i le-ai dat tu, frate?
Nu le-ai dat tu celui rău?
Nu era mai bine date
Proniei lui Dumnezeu?

De te vede cineva
Că te uiţi după vreo carte,
Iute zice-n mintea sa:
„S-a stricat şi nea Stamate…”

Doi creştini când se-ntâlneau
Prin oraşe sau prin sate,
Altădată, se întrebau:
Cum petreci, iubite frate?

Lumea, azi, îţi zice-n faţă,
Că eşti cam exagerat,
Dac-ai vrea să duci o viaţă
De creştin adevărat.

Astăzi, doi când se-ntâlnesc,
Conversează despre meciuri
Şi cu haz îşi povestesc
Cum petrec pe la... petreceri.

Şi e Domn, e Împărat
Care, blând, cu chip suav,
Din iubire,-a preferat
Ca să moară pentru sclav...

Cum petreci?

Şi, aşa, cu umilinţă,
Între ei se întrebau
Despre viaţa în căinţă,
Căci aşa ei petreceau.

De ce exagerare?

Dar întreb mai răspicat:
Domnul n-a exagerat,
C-a murit crucificat,
Pălmuit, lovit, scuipat?
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De ce nu procedezi la fel?

Dumnezeu nu rămâne dator

Nu-i aşa că nu zici „Ba!”?
Ci dai totul la o parte,
Intri în cămara ta
Şi te nevoieşti, măi frate…

Dacă faci vreo faptă bună,
Dacă-ajuţi un frăţior,
Vei primi, ori o cunună,
Ori un mare ajutor…

Dacă şeful îţi promite
Peste-un an un post mai bun,
Pentru care te trimite
Să te pregăteşti puţin,

Dumnezeu, Cerescul Tată,
Cel ce ne cunoaşte bine,
Nu rămâne niciodată,
Nimănui, dator, creştine!

Dacă Domnul îţi promite
Fericirea-n cer cu El,
De ce eşti fără de minte,
Şi nu procedezi la fel?

Iar când faci vreo nedreptate,
Va îngădui, tot El,
Când nu te aştepţi, măi frate,
Să păţeşti şi tu la fel…

Aţi văzut un dop de plută?
Cât ai vrea să-l dai din faţă,
Să-l afunzi, el nu te-ascultă;
Iese iar la suprafaţă…

Dumnezeul tău i-acela
Căruia îi dăruieşti
Clipele cele mai multe,
Arătându-i că-l iubeşti.

Când vrăjmaşii, dragul meu,
Vor să te cufunde-n ceaţă,
De eşti vrednic, Dumnezeu
Te va scoate iar în faţă!

Cât petreci în fapte bune?
Dar slujindu-i celui rău?
Ia gândeşte-te, creştine,
Care-i dumnezeul tău?

Dopul de plută

Adevărul de-l ascunzi,
E ca pluta şugubeaţă:
N-ai să poţi să îl afunzi;
Va ieşi la suprafaţă!

Dumnezeul tău

Câte ore stai la filme
Şi programe „deocheate”?
Dar la sfânta rugăciune
Şi în privegheri de noapte?
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După dar

Fapta tună!

Lucrul ăsta e valabil
Pentru toţi cei avansaţi
În cunoaşterea credinţei,
Chiar de sunt doar simpli fraţi.

Vorba este teorie,
Un îndemn spre deşteptare,
Ce trezeşte, cum se ştie,
Prea puţini din dormitare…

„Un păcat făcut cu gândul
De-un părinte, e mai greu
Decât cel făcut cu fapta
De un ucenic al său.”

Deci, nu-ţi compara păcatul
Cu al fratelui mai mic,
Ci compară-ţi, frate, darul;
Fără el erai... nimic.
Evangheliştii

„Vorba sună, fapta tună!”
Mi-a zis un bătrân subţire,
Care, de o vreme bună,
Vieţuia în mănăstire.

Însă fapta, pilda bună,
Ce o practică „ostaşul”,
Ea ca tunetul răsună
Şi trezeşte tot oraşul…
Fii ca luna!

De prin ‘90 încoace,
Sectele ne-au năpădit,
„Lupi” fiind, dar în „cojoace”,
Predicând despre sfârşit.

Când apare-n noapte luna,
Cu luciri sentimentale,
Câinii-o latră-ntotdeauna,
Dar ea-şi vede de-a sa cale…

Dar eu cred că ăştia-s hoţi,
Căci în Biblie, clar scrie,
Că evangheliştii toţi
Au fost patru, nu... o mie.

Fii ca luna, nu te-abate,
Mergi senin în calea ta,
În a lumii neagră noapte,
Şi străluce ca şi ea!

Au venit şi-n Bucureşti,
De pe plaiuri New York-eze,
Sute de evanghelişti,
Să ne evanghelizeze.

Te mai latră, câteodată,
„Câinii negri” şi pe tine,
Şi te superi că te latră,
Şi te mânii, măi creştine!
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Fii exemplu!

Frăţiori şi surioare

Tu ai vrea să ai în jur
Numai oameni buni şi drepţi,
Să nu aibă vreun cusur,
Ba să fie chiar perfecţi.

Dacă zicem „Tatăl nostru”,
Păi, atunci, nu suntem oare
Copilaşii unui Tată,
Frăţiori şi surioare?

Ia să-ncerci, de azi ‘nainte,
Să-i accepţi pe cei din jur
Cum sunt ei, cu neputinţe,
Iar tu fii fără cusur!

Doar sectanţi-şi mai zic „fraţi”
Ortodocşii, ştii prea bine,
Nefiind apropiaţi,
Nu-şi mai zic, căci l-e ruşine...

„În dureri vei naşte fii”,
Zis-a Evei Dumnezeu,
Când în Rai a fost, cum ştii,
Înşelată de cel rău.

Trupul, care-i din ţărână,
Moare, frate, negreşit,
Cu o moarte rea sau bună,
Precum omul şi-a gătit.

Însă pentru tine, frate,
Faci mereu pogorăminte
Şi nu-ţi judeci, cu dreptate,
Comportarea-ţi fără minte.

Fiii duhovniceşti

De când Raiul l-am pierdut,
Prin păcatul strămoşesc,
Fii noştri, după trup,
În dureri se nasc şi cresc.

Însă azi e şi mai greu
Ca să naşti sau ca să creşti,
Să aduci la Dumnezeu,
Fii şi fiice sufleteşti...

Însă cei mai mulţi din lume,
Nu-şi zic „frate”, „surioară”,
Ci zic „coană”, „măi vecine”,
Sau „madam”, sau „domnişoară”.

Fuga de moarte

E şi pentru suflet moarte,
Care-nseamnă iad şi chin,
Şi în veci să nu ai parte
De ospăţul sfânt, divin.

Totuşi, prea puţini din oameni
Fug de moartea sufletească;
Cei mai mulţi creştini şi semeni
Fug, atât, de cea trupească.
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Gura şi urechile

În băltoacă

Tu gândeşti întotdeauna
La o taină, ce nu-i nouă:
De ce gura-i numai una,
Iar urechile sunt două?

Nu-i aşa că te ridici,
Dai cu apă pe veşminte,
Scuturi haina cu un bici
Şi mergi, frate, înainte…?

Omul, care-i înzestrat
Cu urechi, cu nas, cu gură,
De Cel Care l-a creat,
E o straşnică făptură!

De se-ntâmplă să cazi, frate,
În noroi sau în vreo cloacă,
Dormi acolo-ntins pe spate?
Stai acolo, în băltoacă?

Simplu, frate! Un creştin,
Ca s-arate că e cult,
Să vorbească mai puţin
Şi s-asculte cât mai mult...

Şi când cazi în vreun păcat,
Fă la fel: Mergi la părinte,
Spovedeşte-te curat,
Şi mergi, frate, înainte!

Când te-aşezi la rugă, frate,
Toate gândurile-ţi zboară;
Tu cu ochii eşti pe carte,
Iar cu mintea eşti la moară.

Se întreabă, azi, creştinul,
Cu fireşti nedumeriri,
De ce-ngăduie Stăpânul
Încercări şi ispitiri?

Dar cu-atât mai mult, măi frate,
Când ceri Domnului clemenţă,
Să n-ai mintea-n altă parte,
Că e tot... audienţă.

Aşadar, cu firi smerite,
Cu iubire şi cu răbdare,
Să primim ce El trimite,
Spre a noastră vindecare!

In audienţă

Când directorul te cheamă
Să spui ce-ai de raportat,
Nu-i aşa că vii cu teamă,
Şi ai graiul tremurat?

Încercări şi ispitiri

Şi un glas de Sus, rostit-a:
Nicicând, El, ce-i Atotbun
Nu îngăduie ipita
De nu iese ceva bun!
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Inconsecvenţă

Ispitire

Dacă-i spui unui ateu
Că n-a fost nici Bossuet,
Că n-a fost nici Ptolomeu,
Şi nici Thales din Milet,

Eşti creştin şi ai pretenţii,
Pentru starea-ţi creştinească,
Totdeauna, din primejdii,
Dumnezeu să te ferească.

Dacă-i spui de Dumnezeu,
De-al Scripturii conţinut,
Nu te crede-acest ateu;
Ba îţi zice: „L-ai văzut?”

Dumnezeu, da, ne fereşte
Din primejdii şi nevoi
Şi de rele ne păzeşte,
Dacă... ne păzim şi noi.

Că n-a fost nici Mahomed,
Nici Traian, nici alt părinte,
O să-ţi spună: „Ba eu cred,
Căci istoria nu minte!”.

Înşelăciunea sectelor

Secta este, spun bătrânii,
Casa celor rătăciţi;
Tatăl lor - tatăl minciunii E satana, precum ştiţi.

Ca să-şi facă prozeliţi,
Secta-nşeală astfel omul:
„Hai la noi că suntem sfinţi,
Hai la noi, c-avem pe Domnul!”

Căci sectantul ăsta „sacru”,
De-ar chema şi-ar îndemna:
„Hai la noi, c-avem pe dracu’!”,
S-ar mai duce cineva?

Asta este ispitire;
Dumnezeu nu-i sluga ta;
E păcat, e grea jignire,
Ia gândeşte-te mata!

La Obşteasca Judecată

Mult se bucură creştinii
Când aud sau când citesc,
Din izvoarele Luminii,
Un cuvânt duhovnicesc.

Cine-n practică nu pune,
Însă, tot ce-acuma ştie,
Nu-i va fi de mântuire,
Ci-i va fi de mărturie!!!

Căci nu va putea vreodată
Să Îi spună lui Iisus
(La Obşteasca Judecată):
Doamne, nimeni nu mi-a spus!
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Legea

Lumânarea

Însă,-n literă de este
Aplicată riguros,
Ea omoară, nu zideşte,
Nu mai este de folos.

Lumânarea-i un simbol,
E o practică creştină,
Căci dorim s-avem, şi-acum,
Şi în veci de veci, lumină.

Legea e un gard vânjos,
Pentru noi şi lumea toată.
Ea ne este de folos,
De e-n spirit aplicată.

Nu uita acest dicton
Minunat, şi-l înţelege:
„LEGEA ESTE PENTRU OM,
ŞI NU OMUL PENTRU LEGE!”.
Legea-i lege

Dumnezeu, cu chibzuială,
În familie, se ştie,
A lăsat o rânduială,
O anume ierarhie.

Pe bărbat, ca să conducă,
Domnul la creat puternic,
Iar femeii, ca mămucă,
I-a sădit un duh jertfelnic.

Casa-n care Legea-i lege,
Va trăi în armonie,
Iar de nu: cărări pribege,
Vai, război şi anarhie…

Este mare întristare
În familia cuiva,
De n-apucă lumânare,
Când le moare cineva.

Chiar o mie de lumini
De-ai avea arzând, la moarte,
Dacă mori nepregătit,
De LUMINĂ... tot n-ai parte!
Lumea

Lumea o formăm noi toţi:
Fraţi, surori, colegi, vecini,
Mamă, tată, unchi, nepoţi,
Musulmani, evrei, creştini…

Dacă-ntrebi pe nu ştiu care,
Ce părere ar avea
Despre lumea asta mare,
O să-ţi spună că e rea...

Despre sine, fiecare
Spune că e bun ca pâinea,
Că-i cinstit, nu-i ca oricare,
Ba mai mult, că e ca... lumea.
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Lupul moralist

Mai-marii lumii

Cel ce-nvaţă că nu-i bine
Să fumezi, să bei năuc,
Să râvneşti averi străine,
Să-ţi pierzi timpul pe Facebook,

De aceea, s-au gândit,
Ei, ca nişte dumnezei,
Să reducă din prostime,
Căci suntem prea mulţi, spun ei.

Cine-nvaţă şi-mplineşte
Legea dată de Iisus,
Omul ăsta se numeşte
Mare om în ceruri, sus.

Însă, el, nu împlineşte
Ce învaţă, este trist,
Căci poporul îl priveşte
Ca pe LUPUL MORALIST.

Ca să vezi, mai-marii lumii
Au o teamă-aşa de mare,
Că planeta va rămâne,
În curând, fără mâncare…

Însă Cel ce locuieşte
Sus, în ceruri, Creatorul,
Cel ce lumea o hrăneşte,
Îşi va părăsi poporul?

Mai vrem să fie bine?

Mama şi copiii

În privinţa asta-i jale;
Au ajuns mai toţi creştinii
Mai prejos de animale,
Care nu-şi omoară puii.

De aceea, se cuvine
Ca tot omul ortodox
Mult să cugete în sine
La un jalnic paradox:

Azi româncele-şi omoară,
Prin avorturi, mulţi copii;
Spun că viaţa nu-i uşoară
Şi nu vor să nască fii.

Au fost crunt măcelăriţi,
De mămicile creştine,
Milioane de pruncuţi,
Şi mai vrem să fie bine…?

Poţi să ai mai mulţi copii,
Mai mulţi fraţi, surori, ba chiar
Şi vreo două-trei soţii,
Însă mame, una doar…

Multe mame nasc şi cresc
Mulţi copii, cu dor şi teamă,
Iar ei, toţi, nu reuşesc
Să-ngrijească de o mamă!
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Mâna deschisă

Mânia lui Dumnezeu

Mâna de o ţii deschisă,
Şi săracii vor lua,
Dar şi Dumnezeu va pune,
Cât va încăpea în ea!

Nici acum, la Marea Moartă,
Locul vechilor cetăţi,
Nu găseşti rodind verdeaţă
Şi nici alte vietăţi…

Îndemnând la milostenii,
Un părinte-aşa-i spunea
Ucenicului său, care,
Râvnitor, îl asculta:

În Sodoma şi Gomora
Mari păcate s-au făcut,
Pentru care, Dumnezeu
Cu foc mare le-a pierdut…

Strânsă dacă ai s-o ţii,
Nici săracii, cu lacune,
Nu au cum să ia din ea,
Dar nici Domnul nu va pune…!

Azi, păcatele spurcate
Sunt mai mari şi mai cumplite…!
Credeţi că, acuma, ele,
Vor scăpa nepedepsite?

Cum să se mândrească omul
Cu-o harismă, cu-o vigoare,
Oferită-n dar de Domnul?
Nu-i păcat, măi frăţioare?

Unii oameni fericesc
Pe cei care au murit
Sub drapelul ostăşesc,
În război, căci “s-au jertfit”.

Mândria prostului

Mântuire fără pocăinţă?

Dar păcatu-i şi mai mare,
Când un „şmecher” se mândreşte
Cu un dar, ce nu îl are,
Dar se-îngâmfă de-ameţeşte!
Zice-o vorbă românească,
Spusă c-un legitim rost:
„Dumnezeu să te ferească
De mândria celui prost!”

Ba-i consideră martiri
Ai bisericii creştine;
Însă nu suntem datori
Cu o moarte-n astă lume?

Cine moare-n necredinţă,
Neiertat, nespovedit,
Fără pic de pocăinţă,
Chiar pe front, e-n veci pierdut!
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Matematic

Minciuna

O concluzie frapantă
Matematic am găsit:
Omul este o constantă,
Dumnezeu e infinit;

Dacă minţi cu gând viclean,
Ca să faci o nedreptate,
Să-l elimini pe duşman,
E păcat cumplit, măi frate!

O constantă, cât de mare,
Raportând la infinit,
Matematica ne spune
Că dă zero, negreşit.

„De vei spune totdeauna
Adevărul, vei greşi!”,
Spus-a un părinte mare,
Pentru a ne-înţelepţi.

Omul, deci, iubitul meu,
De e mare, de e mic,
Raportat la Dumnezeu,
Totdeauna e... nimic.

Dacă minţi cu gânduri bune,
Pentru pace şi dreptate,
Pentru a salva o viaţă,
E ÎNŢELEPCIUNE, frate!

Mulţi părinţi îşi pregătesc,
La meditatori cu carte,
Copilaşii, ce-şi doresc
Ca să intre-n facultate.

Oamenii au mare frică
De a nu muri de foame
Şi, de-aceea, ei mănâncă
Multă carne şi rar poame.

Meditaţii pentru rai

Aşadar, ei dau mari sume
Pentru ore de chimie,
Matematică, română,
Sport, engleză, geografie…
De religie, bădie,
Pân-acum, încă n-aflai
Taţi să-şi mediteze fiii
Pentru a intra în... rai.

Mor de foame!

Îi auzi zicând pe unii:
“Mor de sete, mor de foame!“;
Cel mai mult se plâng grăsunii,
Pe la chefuri, prin saloane…

Culmea e că dintre oameni,
Şi e lucru de mirare,
Cei mai mulţi nu mor de foame,
Ci, invers, de... îmbuibare.
- 37 -

Naivitate

Nu făceai la fel ca ei?

Unii, însă, pe un ton
De creştin emancipat,
Spun că numele Ion
E de prost sau de argat.

Însă ai un obicei,
Care nu e creştinesc:
Judeci, frate, pe acei
Care, da, mai şi greşesc…

Nefrica de cădere

Nu te uita

Însuşi Iisus ne-a spus
Despre Ioan Botezătorul
Că,-ntre sfinţi, e mai presus,
Pentru a-l cinsti poporul.

Toţi acei ce ponegresc
Scumpul nume de Ioan,
Nu cumva, naivi, slujesc
Ca... argaţii lui satan?
Sunt creştini ce cad mereu,
După care se ridică;
Iarăşi cad, chiar şi mai greu,
Şi petrec aşa cu frică.

Alţi creştini - şi sunt cam mulţi! Nu au frică de cădere,
Nu se văd nicicând căzuţi,
Sunt vioi, au şi putere…
Cine e-ntr-o groap-adâncă,
Şi îi place-n ea să şadă,
Stă acolo fără frică,
De acolo... un’ să cadă?

De o vreme, dragul meu,
Viaţa ţi-ai schimbat în bine,
Căci, Preabunul Dumnezeu
S-a milostivit de tine…

Un răspuns te rog să-mi dai,
Dacă ai sau nu temei:
Tu, mai ieri, când nu ştiai,
Nu făceai la fel ca ei?

Pe aproapele, măi frate,
Zice Domnu-atât de bine,
Să-l iubeşti, cum zice-n Carte,
Precum te iubeşti pe tine.

Însă o ispită, frate,
Stăpâneşte peste tine,
Căci alergi prin alte sate
Să ajuţi pe orişicine.

Nu e rău, dar... nu uita
Să mai faci şi-o rugăciune,
Să-ţi ajuţi şi casa ta,
Să te-ajuţi, deci, şi pe tine!
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Nu trăim ca să mâncăm

Numai dacă văd

Dumnezeu ne-a dat şi trup,
Ce-i făptură minunată,
Şi cu el vom da răspuns
La obşteasca judecată.

Mai sunt oameni care spun:
„Numai dacă văd, eu cred
Şi, de-aceea, nicidecum
În poveşti nu mă încred!”.

Bine-ar fi să nu uităm
Sfatul părintesc sublim:
„Nu trăim ca să mâncăm,
Ci mâncăm ca să trăim”.

Oare poate ochiul singur
Să perceapă tot ce este?
Nu avem şi alte simţuri,
Nu simţim şi sufleteşte?

De aceea, e păcat
Dacă trupul nu-ţi hrăneşti,
Însă nici exagerat,
Ca să nu-l îmbolnăveşti.

Nu-i convine

Se opun cu fermitate
Adevărului suprem,
Dar de electricitate,
Ce n-o văd, de ce se tem?

O arvună

Unui om necredincios,
De-i vorbeşti de Dumnezeu,
De credinţă, de Hristos,
Nu suportă,-i vine greu.

Când ţi-e frig de clănţăneşti,
Când ţi-e cald de-ţi vine rău,
Trebuie să te gândeşti
Că în iad e şi mai greu.

Ştii de ce te contrazice
Şi-ţi răspunde răspicat?
Pentru că nu-i prea convine
Ca să fie judecat.

Aşadar, să medităm,
Când ni-i starea rea sau bună,
Că aici întâmpinăm
Prea puţin, doar o... arvună.

Dacă-i spui pentru folos
De o Judecată justă,
Răspicat şi furios
O să-ţi spună: „Nu există!”

Dacă-n viaţă, frate, eşti
Cel mai fericit din lume,
Trebuie să te gândeşti
Că în rai e şi mai bine.
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Om spiritual

Pacea şi dreptatea

Tot “spiritual” înseamnă,
Când glumeşti, când povesteşti,
Precum gura te îndeamnă,
Cu umor, prostii lumeşti.

Pacea şi dreptatea, frate,
Jos, aicea, pe Pământ,
Nu-s amice, nu-s surate,
Dar vor fi în Cerul Sfânt!

A fi om spiritual
E un dar dumnezeesc
Şi înseamnă: om moral,
Om curat, duhovnicesc.

De e pace, nu-i dreptate,
De-i dreptate, nu e pace!
Ce să facă bietul frate?
Cum să facă să le-mpace?

Iată că de-abia acum
Înţeleg în mod real
De ce suntem noi, oricum,
Un popor... spiritual.

Bine e, pe unde mergi,
Tu, cu toată simplitatea,
Pacea, frate, s-o alegi,
Că-i mai mare ca dreptatea!

Omul, dac-ajunge-n rai,
De trei lucruri, mult, se miră.
Mai întâi, cum, el, un „crai”,
Merită atâta milă;

Trup şi suflet fiind omul,
Trebuie să îi hrănească,
Şi pe unul, şi pe altul,
Ca să nu se prăpădească…

Dar se miră şi mai mult,
Că,-ntre sfinţii virtuoşi,
Vede fraţi, ce, pe pământ,
Îi ştia că-s... păcătoşi.

Dar, grăbit, când vine-acasă,
El, mereu, şi azi, şi mâine,
Tot cu pâinea stă la masă,
Şi mănâncă-aceeaşi pâine…

Omul în rai

Apoi, iar se miră mult,
Că pe unii fraţi prosperi,
Ce-i ştia sfinţi pe pământ,
Nu îi vede nicăieri;

Pâinea cea spre fiinţă

Sufletul, când şi-l hrăneşte,
Cârtitorul, cu mânie,
Spune că se plictiseşte,
Că-i aceeaşi Liturghie…
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Părtăşie

Pentru bani

Dacă tu îl ţii pe unul,
Iar un huligan îl bate,
Chiar de n-ai dat tu cu pumnul,
Nu iei şi tu, frate, parte?

Mulţi se plâng că nu au bani,
Şi se vaită la lume
Că-s săraci, că sunt sărmani,
Că sunt în recesiune…

Dacă tu susţii, Ileană,
Un regim ateu, vrăjmaş,
Care stăruie-n prigoană,
Nu te faci, cu el, părtaş?

Dar aţi auzit vreodată
De vreun om să se frământe
Şi să plângă ziua toată,
Pentru că nu are… minte?

Dacă râzi cu lumea tântă,
Cu vrăjmaşii de atei,
De credinţa noastră sfântă,
Nu te faci părtaş cu ei?

Pe pomelnice

Pe pomelnice-am văzut,
La pomeni sau sărindare:
„Gheorghe - mort nespovedit”,
Sau „mort fără lumânare”.
Crezi tu lume trecătoare,
Că nu ştie Dumnezeu
Pe cel mort în nepăsare,
De îl scrii c-a fost ateu?

Să luăm cu toţi aminte,
Să nu stăm în nepăsare!
Cine este fără minte,
Cum trăieşte,... aşa moare!

Se frământă, se foiesc,
Obsedaţi de gologani,
Şi tot plâng, şi se gândesc
Cum să facă rost de bani…

Pierdere mare

Mult se întristează omul
Dacă pierde calul, banii,
Pălăria sau bastonul,
Vaca, oaia sau curcanii.

Pe mulţi oameni îi întreabă,
Fuge, caută prin munţi.
Tot sperând, în marea-i grabă,
Trece ape, văi şi punţi…

Dar că pierde mântuirea,
Omului nu prea îi pasă;
Pentr-un cal îşi pierde firea,
Pentru suflet..., stă acasă.
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Pilda lumânării

Poarta Cerului

O, ce pildă-înălţătoare,
Pentru inima creştină,
E o dreaptă lumânare,
Care are-n cap lumină!

Dacă vrei s-ajungi, măi frate,
În Palatele Cereşti,
Trebuie, întâi de toate,
Poarta sfântă s-o găseşti.

Ea,-n tăcere, se jertfeşte,
Luminând pe toţi în noapte,
Şi în sinea ei şopteşte:
„Fără jertfă, nu se poate!”

Poarta asta nu-i în cer,
Nu-i ascunsă în vreo stea,
N-o ascunde vreun mister,
Ba treci des pe lângă ea…

Tot aşa şi tu, creştine:
Să fii drept, să te jertfeşti
Şi să luminezi în lume,
Chiar de-ar fi să te topeşti!

Cine nu păşeşte vrednic
Pe-a bisericii portiţă,
Va rămâne-n întuneric,
Chiar de are şi credinţă…

Câţi nu săvârşesc, măi frate,
Cu plăcere, mari păcate,
Pentru că se simt bărbaţi,
Lei puternici, neînfricaţi…

Pomul, încărcat cu fructe,
E lovit şi împroşcat
Cu ciomege şi cu pietre,
Pentru rodul lui bogat.

Zice-o vorbă înţeleaptă,
Care, poate, ne deşteaptă:
„CE SE FACE CU PLĂCERE,
SE PLĂTEŞTE PRIN DURERE!”

Se cuvine ca şi omul,
Înzestrat cu daruri multe,
Să răspundă ca şi pomul,
Dacă e bătut, cu... „fructe“.

Plăcere şi durere

Dar când vine biciul greu,
Slobozit de Dumnezeu,
Cei ce se credeau că-s lei,
În dureri, sunt mieluşei…

Pomul cu fructe

Dar, tăcut şi cu răbdare,
Pomul, rupt şi zdrenţăros,
Nu răspunde ca atare,
Ci cu rodul lui gustos...
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Porecliţi creştini

Progresul medicinii

Ca să fii un brav creştin,
Se cuvine ca, vârtos,
Să urmezi dârz şi deplin
Domnului Iisus Hristos.

Cât efort face ştiinţa,
Ca să mai lungească viaţa!
Dar cu cât îşi dă silinţa,
Tot mai mică e speranţa.

Recunoaştem întristaţi,
Că au mai rămas puţini,
Iar din cei ce-s botezaţi
Mulţi sunt porecliţi creştini...

Singurul progres, bădie,
Al „ştiinţei salvatoare”
E că astăzi omul ştie...
Pentru ce pricină moare.

Înainte de potop,
Oamenii purtau pe cale
Apă-n vase mici, cu dop,
Atârnate după şale.

Ortodocşi, în ţara noastră,
Socotind după botez,
Sunt vreo nouăzeci la sută,
Dacă nu exagerez.

Câţi creştini mai sunt pe lume?
„Domnul vieţii” este Domnul,
Câţi urmează lui Hristos?
Este Dumnezeu din cer,
Câţi sunt demni de scumpul nume Şi nimic nu poate omul
De creştin evlavios?
Ca să facă, fără El.

Prevestire

Când pe drum se întâlneau,
Apă îşi cereau îndată…
Iată, deci, cum prevesteau,
Ei, potopul cel de apă…

Astăzi, doi când se-ntâlnesc,
Cer un foc şi-şi zic „Noroc!”.
Iată, focul prevestesc,
Cer potopul cel de foc...

Quo vadis Ortodoxie

Socotind câţi cu prezenţa
Sunt la slujbe-n sărbători,
Numărul de ortodocşi
E mai mic de... zeci de ori.

Socotind câţi au trăire
De creştini adevăraţi,
Dintre cei ce merg la slujbe...
Bine-ar fi să-i întrebaţi…
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Reflecţie

Dacă astăzi, sau la noapte,
Domnul Slavei va veni,
Ia să ne gândim noi, frate,
Pe ce drum ne va găsi?

Robii Domnului

În obştescul cimitir
Ai să vezi, de te vei duce,
La mormântul orişicui,
Priveghind câte o cruce.

Dacă astăzi, sau la noapte,
Trâmbiţa va răsuna,
Şi vom fi-ntrebaţi de fapte,
Ce răspuns atunci vom da?

Iar pe crucea cel păzeşte,
Vei vedea că scrie mare,
Că acolo odihneşte
Robul Domnului, CUTARE.

Rime

Sărăcia şi bogăţia

Dacă astăzi, sau la noapte,
Va veni al nostru Mire,
Va găsi în noi, măi frate,
Un grăunte de iubire?

Curios e pentru mine,
Nu-nţeleg, nu îmi dau seama,
Dintre răposaţi, chiar nimeni,
N-a fost robul lui... satana?

O insectă parazită,
De pe trupuri brav crescute,
Suge hrana mult dorită
Şi mai iese şi în frunte.

Dacă eşti sărac, creştine,
Domnului să mulţumeşti,
Şi de lucri pocăinţa,
Negreşit te mântuieşti.

O fi oare-ntâmplător
De rimează cu “insectă”,
Chiar atât de izbitor,
Denumirea asta... „sectă”?

SĂRĂCIA NU-I VIRTUTE,
BOGĂŢIA NU-I PĂCAT,
Ci păcat e diferenţa
Dintre... plus şi cât ai dat.

Tot aşa şi secta, frate,
Suge hrana din Scriptură
Care este, ştiţi, furată
Din Biserica Străbună.

Dacă eşti bogat, n-ai teamă,
Ce e-n plus, dă la săraci,
Şi de lucri pocăinţa,
Casă-n ceruri o să-ţi faci.
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Scopul

Soarta

De te porţi ca un nebun,
Sau pari dur, sau minţi frumos,
Dacă scopul este bun,
O să-i placă lui Hristos.

„Aşa, maică, le-a fost soarta!”,
Auzi babele zicând,
Care stau pe şanţ, la poartă,
În duminici, discutând…

Scopul vieţii

Şomerul

Chiar de-ai face, dragul meu,
Fapte mari, ce-n lume nu-s,
Dacă scopul este rău,
N-o să-i placă lui Iisus.

Aşadar, în tot ce faci,
Dragă frate filantrop,
De vrei Domnului să placi,
Ţine seama mult de... scop.

Scopul vieţii pe pământ
Este, frate, dobândirea
Harului cel bun şi sfânt,
Este ÎNDUMNEZEIREA.

O poruncă, fraţii mei,
Am primit de la Cel Sfânt
Ca s-ajungem dumnezei,
Ăsta-i scopul pe pământ!

De aceea, se cuvine,
Ca,-n tot timpul, pe pământ,
Cu dorinţă, măi creştine,
Să-L chemăm pe Duhul Sfânt!

Prin ziare şi reviste
Ai să vezi potop de ştiri
Cu evenimente triste,
Accidente, despărţiri...

Nu-i nici soartă, nici destin;
Dogma asta-i de la draci!
Fiind liber şi creştin,
Soarta-i... după cum ţi-o faci!

Un şomer, cu mulţi copii,
La directori mulţi a fost,
Povestindu-şi starea lui
Şi c-ar vrea şi el un post…

Când le-a spus că e lipsit,
Nu prea i-a înduioşat,
Căci a procedat greşit,
Şi, deci, nu l-au angajat.

De-ar fi spus la fiecare:
„Am de toate, am şi-un ban,
Şi aş vrea o angajare”
Mai era acum... golan?
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Ştampila

Să nu crezi că o să vină
Antihristul cu ştampila
Să ţi-o pună, ori pe mână,
Ori pe frunte, cu de-a sila.

Cel ce nu-şi ridică dreapta
Să se-nchine creştineşte,
Ori de câte ori pe cale
O biserică-ntâlneşte,

Sursă de inspiraţie

Nu contest că răutatea,
Care este azi în lume,
Plănuită-i de satana
Şi de slugile ei bune,

Dar de câte ori vreun frate
Săvârşeşte un păcat,
El se scuză şi susţine
Că satana la-ndemnat.

Dovedeşte,-n chip vădit,
Că, pe frunte şi pe mână,
E precis pecetluit,
Şi de-aceea nu se-nchină.

Dar nedreaptă este scuza
Celor care se cred buni,
Căci satana se inspiră,
Astăzi, chiar de la... creştini.

Raiu-nseamnă bucurie,
Pace, cânt şi bun miros,
Dragoste şi veşnicie,
În prezenţa lui Hristos.

„Time is money”, a grăit
Starul Benjamin Franklin,
Un american vestit,
Om politic, necreştin.

Sunt două raiuri?

Tu, ce eşti certat niţel
Cu un frate ce-a greşit,
Cum vei sta în Rai cu el,
Neiertat şi învrăjbit?

Şi-apoi, frate, ştii cumva,
Sunteţi voi încredinţaţi,
Că ar fi pe undeva
„Raiul... fraţilor certaţi”?

Time is money?

În traducere, înseamnă
„Timpul este un venit”,
„Costă bani”, şi ne îndeamnă
Să-l petrecem spre profit.

Timpu-i pentru bani, la unii,
Şi-l consumă-n rătăcire,
Însă pentru noi, creştinii,
Timpu-i pentru mântuire…
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Timpul exact

Înainte ca să plouă,
Fiindcă eşti cam reumatic,
Te dor mâinile-amândouă…
Şi eşti trist, şi eşti molatic….

N-aş vrea să-ţi aduc elogii,
Dar, precis şi mult mai bine,
Decât meteorologii,
Tu spui dacă plouă mâine…!

Tu nu-anunţi timpul probabil,
Tu anunţi timpul exact!
Vezi ce dar inegalabil,
Fără trudă,-ai căpătat!
Tineri „bătrâni”

Toate ne “pică”

Sunt destui ce spun: “Nimic
Nu ne pic-aşa din cer”,
Dar eu vreau să-i contrazic
Pe cei ce-s lipsiţi de fler.

Soarele de unde “pică”?
Dar zăpada, ploaia, ceaţa?
Noaptea cine o ridică
Şi aduce dimineaţa?

Cine creşte frunza, frate?
Vântul cui ştie de frică?
Nu ne vin pe gratis toate?
Oare nu din cer ne pică?

Tot tinichele

Când sunt la aniversare,
Unele dintre femei
Nu-şi spun vârsta. De ce oare!?
(Intuim al lor temei…!)

Multe daruri are Domnul,
Cu iubire pregătite,
Ca să bucure tot omul,
Însă ele nu-s cerute…

Am văzut bătrâni cam tineri
În gândire şi purtare,
Dar şi tineri cu reţineri
Şi bătrâni în cugetare!

PACEA, FACEREA DE BINE…
Cei mai mulţi vor daruri rele:
Bogăţie şi blondine,
Demnităţi şi tinichele…

Nu ştiu ce le obsedează,
De-şi ascund vârsta trupească,
Însă ceea ce contează
Este vârsta sufletească!

Prea puţini vor BUCURIA,
BUNĂTATEA, ÎNFRÂNAREA,
DRAGOSTEA, CREDINCIOŞIA,
Sau BLÂNDEŢEA, sau RĂBDAREA,
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Frumuseţea fiecăruia

Pământ cu bălării

Oamenii îşi afişează,
Ce cred ei c-au mai frumos:
Unii îşi arată trupul,
Alţii, sufletul pios…

Vai de pruncii ce se nasc
Din „pământ cu bălării”,
Din „pământ cu buruieni”,
Plin şi plin de „şerpării”…!

Dar de ce, stimată soră,
Cam goluţă şi lumească,
Nu doreşti s-arăţi la lume
Frumuseţea sufletească?

Ei se vor lupta o viaţă
Să stârpească-aceste rele,
Şi-s puţini copiii care
Se vor mântui de ele…

Ştim că partea femeiască,
Fără jenă, fără scrupul,
Vrea, pe stradă sau la mare,
Să-şi arate lumii, trupul…

Cel mai uşor canon

A-ntrebat, pe un duhovnic,
Un creştin, cu gând smerit,
După ce-a luat iertare,
În genunchi, la spovedit:

- Ce canon îmi daţi, părinte,
Ca să-mi fie de folos,
Ca să capăt îndreptare
Şi să fiu mai cuvios?
- Îţi dau un canon uşor:
Nu bani daţi pe la săraci,
Nu metanii, ci, măi frate,
Ce-ai făcut, să nu mai faci!

Vai de cei ce-i moştenesc
Pe părinţii desfrânaţi,
Mânioşi, beţivi, avari,
Mândri, leneşi sau drogaţi!

Păcatul mândriei

Dacă Dumnezeu din ceruri,
Nici pe îngeri n-a iertat,
Pentru patima mândriei,
Pentru-acest scârbos păcat,

Dar cu omul mândru, oare,
Domnul cum va proceda?
Căci păcatul e acelaşi…
Pe el oare-l va ierta?

Domnul Atotţiitorul,
Scrie-n Carte, desluşit,
„Celui mândru,-i stă-mpotrivă,
Şi-i dă har celui smerit”.
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Uitarea vs. neuitarea

Uriaşii de astăzi

Cât de repede se uită
Binele, recunoştinţa,
Omul care te-mprumută,
Rugăciunea, pocăinţa!

Ni se spune în Scriptură
Că-au trăit pe-acest pământ
Oameni falnici la statură,
Uriaşi, într-un cuvânt.

Ori când se întâmplă, tată,
Să te supere vreun frate;
Nu îl uiţi şi zici îndată:
„Să nu-mi vină... nici la moarte”.

Mai găseşti şi azi o parte
Din acest soi, pe pământ,
Uriaşi, (dar în păcate),
Şi străini de Duhul Sfânt…

Dar de ce nu uită omul
Să înjure, să fumeze,
Cârciuma, televizorul,
Sau la chef să se distreze?

Unda radio

Ei erau viteji, războinici,
Luptători cu mult tupeu,
Oameni teferi şi puternici,
Dar străini de Dumnezeu…

Uscături

Unda radio n-o vezi,
Dar, ea, pretutindeni este;
Totul e să o captezi,
Şi-ai s-auzi cum îţi „grăieşte”.

Orice grădinar de flori,
Le-ngrijeşte cu mult har,
Ca să aibă-n sărbători
Flori în glastra-i de cleştar…

Dumnezeu e lângă tine;
Dacă vrei să-i simţi prezenţa
Şi iubirea sa divină,
Totu-i să-I captezi... „frecvenţa”.

GRĂDINARUL VEŞNIC, oare
Ce va face, frăţiori,
La tot ce-i uscat sub soare,
Din GRĂDINA SA CU FLORI?!

Un Emiţător Puternic
E şi Domnul Dumnezeu,
Care,-n Universul veşnic,
Radiază Duhul Său.

Printre flori, când mai apar
Uscături, câteodată,
El le smulge, cu amar,
Şi în foc le-aruncă-ndată…
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Viaţa câinelui

Vorba multă

Toată noapte priveghează,
În coteţ nu-şi face foc,
Lanţul nu îl deranjează,
Nici nu vrea să stea la bloc…

Omu-nvaţă să vorbească
Într-un an, de obicei,
După regula firească,
Sau cel mult în doi sau trei.

Câinele, legat de tine,
Îţi slujeşte credincios;
Când te vede,-i pare bine,
Şi e mulţumit cu-n os.

Puişorii nu-şi omoară,
De îl baţi, nu dă în tine,
Ci îţi cade la picioare;
Totuşi, omu-i zice „câine!”.

Vorba multă-ţi otrăveşte
Sufletul, ca un balaur,
Căci pe mulţi îi osândeşte;
Dar tăcerea e de aur.

Pentru a-nvăţa să tacă,
Însă, omul se căzneşte
Uneori chiar viaţa toată,
Şi e rar când reuşeşte.

Vine Domnul!

Vigilenţă

Tu eşti fiu, el este Tată;
Cu sfială să-L asculţi,
Să doreşti ca niciodată
Prin păcate să-L insulţi!

Nu toţi cei ce stau în piaţă,
Şi cerşesc, sunt şi sărmani;
Printre ei găseşti o groază
De pungaşi şi şarlatani…

„Grozăvie! Vine Domnul!
Grea osând-o să ne dea!
Ne omoară!”, strigă omul.
Stai!... Nu este chiar aşa!

Dumnezeu este IUBIRE,
De ce uiţi de jertfa Sa?
Cei ce merg în grea pieire,
Merg că... şi-au dorit aşa.

Milostenia, spun sfinţii,
E regină-între virtuţi,
Şi se face cu prudenţă,
La infirmi şi sărăcuţi…

Să asude banu-n mână,
Până-l dai la cel lipsit,
Cum ţi-a asudat şi fruntea,
Până când l-ai dobândit…!
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Nouă ceruri

O mică rugăciune

Da, sunt nouă ceruri, care
Ne aşteaptă-n veşnicie,
Nouă stări de fericire,
Pregătite din vecie!

Toate sfintele virtuţi,
Care ştii Tu, Împărate,
Că vor face, întru noi,
Roade sfinte şi bogate!

Îi auzi spunând pe unii,
Fericiţi cum nu se poate:
„Sunt voios, de parcă-aş fi
În al nouălea cer, frate!”

Doamne Sfinte, Împărate,
Cel ce eşti Desăvârşirea,
Mai măreşte-ne credinţa
Şi nădejdea şi iubirea,

Un locaş ai sus la Tatăl,
Ce-i atât de frumuşel…!
Ca să nu rămână liber,
Luptă-te s-ajungi la el!

Peste toate, pune, Doamne,
Şi smerenia smerită,
Ca pe o podoabă scumpă.
Strălucită şi râvnită!

Simţurile unui om,
Care-i sunt de strict folos,
Sunt cinci: pipăit (tactil),
Gust, auz, văz şi miros.

Dacă cei din jur îţi spun
Că eşti moş sau că eşti babă,
Să nu te repezi la ei
Şi să-i ocărăşti în grabă!

Al şaselea simţ

Însă, unii dintre oameni
Au şi-al şaselea simţ, care
E CREDINŢA lucrătoare
Prin iubire şi iertare.

Dacă ai un crez vădit,
Dacă-L simţi pe Domnu-n toate,
E un semn că ai primit
Şi al şaselea simţ, frate!

Pentru moşi şi babe

Ci cu multă bucurie,
Fiindcă eşti mai în etate,
S-o vezi binecuvântare,
Şi să zici cu pietate:

Mulţumesc lui Dumnezeu
C-am ajuns să fiu şi babă,
Însă ce va fi cu voi?
Asta mama te întreabă!
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Moşii de iarnă

Saloane pentru înfrumuseţare

Fă şi tu o colivioară,
Şi împarte pentru morţi
Un covrig, o pâinişoară,
După posibilităţi…

Dar eu cred că, dintre toate,
Cele mai de top incinte,
Care-s profesioniste,
Sunt bisericile sfinte…!

Iată c-au sosit şi „Moşii”!
Ia gândeşte-te, tu, bine,
Câte au făcut, în viaţă,
Răposaţii pentru tine…

Astăzi, multe surioare,
Vrând să fie sclipitoare,
Caută, de zor, saloane
Pentru înfrumuseţare…

Află că, din osteneala
Ce-ai făcut-o, - poate greu! Jumătate ţi se pune
Sus, în cer, în contul tău…

Dacă veţi intra în ele,
Dragi şi scumpe surioare,
Veţi ieşi mult mai frumoase
Şi-înmiit mai sclipitoare…!

Zise Gheorghe lui Vasile,
Într-o zi, pe înserate,
Pe când se-ntorceau, odată,
De la câmp, aduşi de spate:

Când te scoli din pat, măi frate,
Spune „Bună dimineaţa!”
Celor din căminul tău,
Dar vioi, şi nu doar… „Neaţa!”

Cu „papamobilul”

- Hai şi tu la Liturghie,
La biserică, vecine,
Astăzi când eşti pe picioare,
Că nu ştim ce timp mai vine!
Sau vrei să te-aducă alţii,
Cu picioarele legate,
Transportat precum prelaţii,
Cu „papamobilul”, frate?

Bună dimineaţa!

„Bună dimineaţa!” spune,
Şi vecinului cel rău,
Şi colegilor de muncă,
Tuturor din jurul tău!

Când zici „Bună dimineaţa!”,
Slavă dai, iubite frate,
Celui Care, din iubire,
Bune le-a făcut pe toate!
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Nu povăţui pe oricine!

Să nu dai povaţă, frate,
Celui care nu ţi-o cere,
Care stăruie-n păcate
Şi-i lipsit de maniere!

Când sunt fraţii împreună

Se arată, cu folos,
Într-un psalm ornat cu graţii,
Că e bine şi frumos,
Când sunt împreună fraţii!

Căci nicicând n-o să te-asculte,
Fiindcă,-n fala lui, se simte
Înzestrat cu daruri multe
Şi se vede om cu minte…

Că aceasta e ca mirul
Şi ca roua lucitoare,
Şi că unde e unire,
E şi binecuvântare!

Să nu-i spui!

Dacă trupul ţi-e greoi

Deci, nu-l plictisi pe el,
Căci te va privi cu ură,
Dar se va-ndrepta niţel,
După prima căzătură…

Să dorim şi noi unirea,
Cum ne-ndeamnă psalmul sfânt,
Şi,-ntr-o sinceră iubire,
Să trăim pe-acest pământ!

Dacă-ai auzit prin lume
Că te-a clevetit vreun frate,
Ca să-ţi strice bunul nume,
Doar din pizmă, răutate,

Meditezi, în seri şi nopţi,
Că-ai îmbătrânit, surată,
Şi metanii nu mai poţi
Să mai faci ca altădată…

Ci, senin, tu îi cuvântă,
Ca şi cum nimic n-ai şti,
Şi-ai să afli pace sfântă
Şi-o cunună vei primi!

Dar ai sufletul vioi!
Fă cu el îngenunchiere,
Dacă trupul ţi-e greoi,
Şi-o să afli mângâiere!

Dacă-l întâlneşti pe cale,
Să nu-i spui că ai aflat
Despre fleacurile sale,
Că ţi-a zis, te-a defăimat…

Nici măcar închinăciuni,
Nu mai faci pân’ la pământ,
Şi te-ncearcă mâhniciuni
Pentru-al vieţii scăzământ…
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„TEO” înseamnă Dumnezeu
„TEODORA”-i nume mare,
Nume vrednic, nume greu,
Care-nseamnă, frăţioare,
„Darul dat de Dumnezeu”!

Azi e DUMINICĂ

„Doron” – „dar”, înseamnă , frate,
Iară „Theos” – „Dumnezeu”.
Amândouă,-alăturate,
Dau un nume scump şi greu.

Azi e Ziua Învierii,
Când Hristos ne-a liberat
De sub caznele căderii,
Pentru că n-am ascultat.

Este ziua cea mai sfântă,
Care trebuie serbată
De toţi cei care cuvântă,
De creştinătatea toată.

Nu e bine, dragul meu,
Să-i spui „TEO”, Teodorei,
Fiindcă ea nu-i Dumnezeu!
Spune-i „TEODORA”, sorei!

Să citeşti, azi, Acatistul
Domnului Iisus Hristos
Ca să capeţi în tot timpul
Har, putere şi folos!

Vezi la colţ un cerşetor,
(Şi în lume sunt destui);
Cum îl vezi, te trec fiori,
Ba te mişcă starea lui.

Luni, în Săptămâna Mare,
Se aminteşte, repetat,
(Ştii, la denie,-n cântare)
De smochinul blestemat.

Asta nu e milă

Şi îţi zici: Milos mai sunt!
Şi, grăbit, treci mai departe,
Dar să ştii, ţi-o spun oftând:
Asta nu e milă frate!
Dacă sigur e sărac
Şi îl simţi că nu-i escroc,
Dă-i ceva, să pună-n sac,
Şi-ţi va da Domnul la loc!

Azi e LUNI

Azi e prima zi de lucru
Din această săptămână,
Dar aceasta nu înseamnă
Că vom pune rugii, frână.
Să citeşti, azi, Acatistul
Sfinţilor Arhangheli, care
Îi slujesc dumnezeirii,
Dar şi nouă, cu dor mare.
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Azi e MARŢI

Marţi, în Săptămâna Mare,
Preoţii ne-aduc aminte
Despre cinci fecioare bune
Şi-alte cinci fără de minte.

Să citeşti, azi, Acatistul
Lui Ioan Botezătorul,
Care în Iordan botează
Pe Iisus Mântuitorul.

Azi e JOI

Într-o joi, mai spre apus,
Strânşi la Cina cea de Taină,
Ucenicilor, Iisus,
Le împarte Sfânta Hrană.

Şi pe noi, Mântuitorul
Ne pofteşte, tot mereu,
Să primim în noi Odorul:
Sângele şi Trupul Său…

Înaintemergătorul
Domnului Iisus Hristos
Îl ajută pe tot omul
Postitor şi credincios.

Să citeşti, azi, Acatistul
Sfântului arhipăstor
Nicolae, cel din Mira,
De minuni mari făcător.

În această zi, cum ştiţi,
Iuda, zis şi “vânzătorul”,
Doar pe treizeci de-arginţi
L-a vândut pe Salvatorul.

Vinerea e ziua când,
Domnul nostru bun şi dulce,
Coborând, blând, pe pământ,
Răstignit a fost pe cruce.

Azi e MIERCURI

De aceea azi e post
Şi e zi de întristare;
Să nu-L vindem pe Hristos
Pentru bani, că-i LEPĂDARE…

Să citeşti, azi, Acatistul
Maicii Domnului, pe care
O avem întotdeauna
Grabnică ajutătoare!

Azi e VINERI

Zi de post e şi-ntristare
Pentru noi ce-L răstignim
Pe Hristos, a doua oară,
Când păcate săvârşim…

Să citim, azi, Acatistul
Sfintei Cruci, ce ne fereşte,
Cu putere de la Domnul,
De cel ce ne vrăjmăşeşte!
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Azi e SÂMBĂTĂ

Lazăr, mort de patru zile,
A fost lesne înviat
Într-o sâmbătă, copile,
De Acel ce l-a creat.

Mai e ziua de odihnă
A poporului evreu,
Ce-a fost scos din grea robie,
Din Egipt, de Dumnezeu.

Glume

Pentru-a vieţii grea povară,
Fruntea dacă-ţi descreţeşti
Printr-o glumă mai uşoară,
De-i mai rar, n-ai să greşeşti.

Dar la unii e de plâns;
Când aud câte o glumă,
Sar, se tăvălesc de râs
Şi afirmă că e... bună.

Să citeşti, azi, Acatistul
Sfinţilor Apostoli, care,
Vrednici, au chemat pământul,
La Hristos, la-ncreştinare!

Însă dacă eşti creştin,
Ia ascultă una... bună:
De vrei har ceresc, divin,
Nu-i acuma timp de glumă!

Ei, Apostolii, firi slabe,
Nişte oameni simpli, iată,
Au încreştinat, cu roade,
Cu iubire, lumea toată!

Dumnezeul cel bogat,
Vistier al multor daruri,
Oamenilor, El, le-a dat,
Din iubire, multe haruri.

Şi noi suntem azi chemaţi
Să-i catehizăm, bădie,
Pe vecini, colegi şi fraţi,
Că e tot apostolie…

Aşadar, pe Dumnezeu
Să-L slăvim neîncetat,
Fiindcă darul e al Său,
Nu pe om, că e păcat…

E tot apostolat

Când au fost trimişi, mânaţi,
La apostolat, de Sfântul,
Ei n-au spus că-s ne-nvăţaţi,
Ci s-au dus în tot pământul!

Lăudat să fie Dumnezeu!

De aceea, unii cântă,
Scriu, pictează minunat,
Pentru că Treimea Sfântă
Cu mari daruri i-a-nzestrat…
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Fără cheltuială

Dacă-ţi zice cineva:
„Roagă-te şi pentru mine!”,
Roagă-te în clipa ceea,
Şi să zici ca pentru tine…

N-amâna pentru diseară,
Căci memoria te lasă,
Însă, de-ţi aduci aminte,
Seara, roagă-te şi-acasă.

Finalul contează

Mulţi sportivi au startul bun,
Când se-ntrec la vreun concurs,
Dar o termină cam prost,
Căci se-nmoaie pe parcurs…

Tot aşa-i şi la creştini;
Mulţi o-ncep frumos şi bine,
Dar o-ncheie foarte prost,
În păcate de ruşine…

Când te rogi pentru un frate,
Faci o faptă colosală,
Milostenie curată,
Fără pic de cheltuială…

Aşadar, nu începutul
Este cel mai relevat,
Ci e, dragul meu, sfârşitul,
El e cel mai important…

Ce să facă un creştin,
Ce păşeşte într-o casă,
Unde gazda nu posteşte
Şi e invitat la masă?

- Ce înseamnă vorba asta:
„Dar din dar se face rai!”?
A-ntrebat un simplu frate
Pe Părintele Mihai.

Cum îţi alegi prietenii

Dacă ţi-ai ales prieteni
Dintre cei lumeşti, mănâncă!
Ce, te aşteptai ca gazda
Să îţi dea de post, nu şuncă?
Nu te-ascunde după deget!
Tu porţi, frate, toată vina!
Poate-avea împărtăşire
Cu-ntunericul, lumina?

Dar din dar

- Cel ce dăruieşte, frate,
Are dragoste, iubire,
Iar acela ce primeşte,
Dacă are-aceeaşi fire,
Şi va dărui şi el,
Dragostea se va-nmulţi
Între semeni, între fraţi,
Şi, ca-n rai, vom vieţui!
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Lume însetată

Mergi şi-mplineşte!

Vai, ce secetă e-n lume!
Vai, ce lume însetată,
Ce îţi strigă al tău nume,
Ca să fie ajutată!

Un creştin, mai credincios,
Tot cerea unui părinte
Noi cuvinte de folos…
Şi-ntr-o zi, cu dulci cuvinte,

Nu ai vrea chiar azi, măi frate,
Cu o sfântă dăruire,
Să dai lumii însetate
Un pahar plin cu IUBIRE?

Dacă nu, mergi şi-mplineşte
Ce ţi-am spus din tinereţe
Şi, venind din nou, fireşte,
Îţi voi da din nou poveţe…!

Dar nu-i lumea însetată,
Nici de apă, nici de vin,
Ci de DRAGOSTE curată,
Sinceră, de soi divin.

I-a grăit acest părinte:
Dar din câte ţi-am tot spus,
Sfaturi bune, sfaturi sfinte,
Toate-n practică le-ai pus?

M-ai dat pe spate

Circulă, frecvent, prin lume,
La cei tineri, mai ales,
Exprimări, mai mult ca glume,
Ce au dublu înţeles…

Nu-i da peşte!

Fiica mea, fără obsesii,
Iată, tata ce te-ndeamnă:
Nu mai folosi expresii
Ce nu ştii, ascuns, ce-nseamnă!

Un exemplu, spre-a discerne:
„Victore, m-ai dat pe spate!”
Oare ce-ar putea să-nsemne?
Spune, tată, n-am dreptate?

Celui care-ţi cere peşte,
Nu-i da peşte, dragul meu,
Căci şi mâine iar cerşeşte,
Şi-o să-ţi vină-aşa, mereu!

Dă-i o undiţă, mai sigur,
Şi-i zi cum să pescuiască;
Fă-l să se descurce singur,
Şi nicicând să mai cerşească!
Tot aşa să faci, măi frate,
Şi cu copilaşii tăi:
Nu le pune-n sân de toate,
C-o s-ajungă nătărăi!

- 58 -

Pentru cei vii

Să fim înţelepţi!

Tu te lauzi, dragă frate,
Că, de la un timp încoace,
Nu mai faci deloc păcate
Şi că eşti cu toţi în pace…

„Să fiţi înţelepţi ca şerpii!”
Zice Domnul în Scriptură.
Iată-n sfaturile Cărţii
O adâncă-nvăţătură!

E bun lucru, măi, Costele,
Dar nici mortul, cu ardenţă,
Nu mai face fapte rele,
Deci nu-i nicio diferenţă…

Când se vede încolţit
Şi lovit dur cu aracul,
Spre a nu fi biruit,
Şarpele-şi fereşte capul.

Râvnă?

Salutul

De aceea, cu dor, frate,
Cât eşti viu în astă lume,
Nu doar să nu faci păcate,
Ci să faci şi fapte bune!

Tot aşa şi noi, creştinii,
Mintea, capul să-l ferim
De mizeriile lumii,
Dacă vrem să nu murim!

Ca s-audă şi vecinii
„Lucruri mult folositoare”,
Râvnitor, cum sunt românii,
Tu dai player-ul mai tare…

Însă ei nu vor să-asculte
Ce le cântă megafonul.
Şi te-înjură cam de multe,
Şi pe tine, şi pe Domnul…

Când saluţi, zi: „Doamne-ajută!”,
„Bună ziua!”, „Noapte bună!”,
Mâna mamei i-o sărută,
C-aşa-i datina străbună.

Râvna asta, cam ciudată,
De la draci e - nu e glumă! Deci, NU DERANJA VREODATĂ
SĂVÂRŞIND, TU, FAPTA BUNĂ!

Dar ce-auzi azi împrejur?
Alt salut au uni-n gură:
„Servus!”, „Pa!”, „Noroc!”, „Bon jour!”;
Alţi-şi trag o-njurătură…
Pentru doamne e o pată,
Nu le e de bun augur,
Căci „Bon jour” spun ziua toată,
Chiar şi seara zic... „Bon jour!”.
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Un „tu-tu”

Sfinţeniile de pe rafturi

- Uite un „tu-tu”, Gigele!
Zise un bunic, odată,
Pe când îşi plimba nepotul
Pe o stradă circulată…

Tu, mergând mai des, măi frate,
La biserica din sat
Ori la mănăstiri, departe,
Vii adesea încărcat

- Nu e un „tu-tu”, tataie!
E-o maşină Mercedes,
Cu motor în şase timpi,
Şapte litri, GPS…

Cu sfinţenii: cu agheasmă,
Cu anaforă, cu mir,
Cu tămâie, cu mireasmă
De măslin sau trandafir…

Clasa E, Euro şase,
Airbag, super limuzină,
Trei sute cai putere,
Diesel nou, pe motorină…
Sfânta dragoste

Le-ai adus, le-ai pus pe raft,
Însă nu le foloseşti…!
Mergi la raft, când eşti curat,
Şi cu drag să te sfinţeşti!

Într-o lume violentă,
Cufundată în plăceri,
Unde dragostea-i absentă,
Cei ce-s blânzi se simt stingheri.

Spun Părinţii de demult,
Despre dragoste, aşa:
„Doar atât iubeşti de mult,
Cât poţi a îmbrăţişa!”

Un apel la lumea blândă:
Ştiu un suflet care-ar vrea
O îmbrăţişare sfântă,
Se oferă cineva?

Zău

Ori de câte ori zici „zău”,
Dintr-o rea obişnuinţă,
Tu te juri pe Dumnezeu,
Şi cred că din neştiinţă…

Căci aceasta-nseamnă „zău”,
După cum spun cei bătrâni:
„Eu mă jur pe Dumnezeu!”,
Şi-i păcat, măi oameni buni!
În Scriptură astfel scrie:
Ce e „da”, să fie „da”,
Ce e „nu”, păi „nu” să fie,
Ce-i mai mult, ştii şi mata…
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Bunul nume

Cel ce l-a creat pe dânsul,
Nu s-a ars de-ai lui dogoare,
Fiindcă El e mai străluce
Decât focul unui soare!

Pe un nene de la ţară
Îl chema Vasile Prostu,
Şi nu s-a-ntristat vreodată
De-acest nume, omul nostru…

Tu cum ai putea, măi frate,
Să Îl vezi pe Dumnezeu,
Dacă şi-a privi la soare
Ţi-e extrem, extrem de greu?

Dar i-au zis lui mulţi din sat:
Măi Vasile, măi vecine,
Schimbă-ţi numele , măi frate,
Că-ţi faci neamul de ruşine!

Îndemnat şi de rudenii,
Îndemnat de-atâta lume,
A ajuns la primărie,
Ca să-şi schimbe al său nume…

Şi-ntrebat fiind, ce nume
Şi-ar dori ţăranul nostru,
A răspuns c-ar vrea, de-acum,
Să îl cheme… Gheorghe Prostu!
Priviţi în soare!

Vrei să-L vezi pe Dumnezeu?
Uită-te un pic în soare!
Însă, uită-te atent!
Şi îmi spune, ce vezi oare?

A, nu poţi nicio secundă
Să-l priveşti, că te orbeşte?
Păi, atunci, cu mintea trează,
Stai o clipă şi gândeşte:

Scopul darului

Omul cere-ntruna daruri,
După pofta lui cea multă,
Dar când cere cele rele,
Dumnezeu nu îl ascultă.

Însă, dacă omul cere
Daruri bune, daruri sfinte,
Dumnezeu, cu bucurie,
Negreşit, i le trimite…

Când primeşti un dar, creştine,
De la Duhul Sfânt, să ştii,
Îl primeşti ca, tu, în lume,
Un luminător să fii!
Şi, dac-ai primit talantul,
Nu mai ai timp de pierdut;
Osteneşte-te, creştine,
Pentru că tu l-ai cerut!
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Pune-i zăbăluţa!

Aţi văzut cândva vreun cal
Călărind pe călăreţ?
Nu, veţi zice. Care om
E atât de nătăfleţ?

Uite că la unii oameni
Se întâmplă şi aşa:
Ei să poarte-n spate calul,
Şi să-i ducă unde-o vrea…

Sufletul e CĂLĂREŢUL,
Trupul este ARMĂSARUL!
Pentru suflet, totdeauna,
Trupul este adversarul…
Suflete, fii călăreţul
Şi struneşte „armăsarul”!
Nu-l lasă să te trântească
Şi să-ţi spulbere samarul!

Pune-i zăbăluţa-n gură,
Că te-aruncă în năboi,
De n-o asculta de tine,
Şi vă pierdeţi amândoi!
Meditează, omule!

Meditând, pricepi, tu, oare,
Scopul pentru care, Domnul,
Cu atâta măiestrie,
Te-a creat pe tine – OMUL?

Oare Tatăl Creatorul
Te-a zidit ca să se joace,
Te-a creat atât de splendid,
Fiindcă n-a avut ce face?

Tu eşti o cunună vie
A creaţiei divine
Şi nu-i altă creatură
Mai superbă decât tine!

Însuşi Iisus-Stăpânul,
După cum ştii şi tu bine,
A binevoit, la vreme,
Să se-mbrace-n trup, ca tine…

Ia gândeşte-te, tu, bine,
Că eşti om raţional,
Cum să crezi, tu, despre tine,
Că eşti doar un animal!?

O să zici: De ce murim,
Dacă suntem de valoare?
Păi de ce ai raţiune?
Cercetează, frăţioare!

Moartea-i o metamorfoză,
E o trecere din „ceaţă”,
De aici, din viaţa asta,
La adevărata viaţă…

Cei ce vor, aicea, jos,
Pe Pământ, se pregătesc
Să ocupe-un loc frumos
Sus, în raiul sfânt, ceresc.
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Omul e creat cu-n scop:
Să devină dumnezeu
După har, şi,-n fericire,
Să petreacă-n veci, mereu!

O, ce groaznic va fi chinul
Celui ce n-a cercetat
Să-şi, cunoască, el, destinul,
Pentru care-a fost creat!

Să-L convingem pe Iisus,
Că vrem, cu dorinţă mare,
Lui să-I fim copii, şi-acum,
Şi în rai, în desfătare!
Nedumerire

Mulţi întreabă, cu mirare,
De ce marii păcătoşi
În plăceri petrec o viaţă,
Şi mai sunt şi sănătoşi?

Dacă un bolnav nu are
Nicio şansă de scăpare,
Poate consuma de toate,
Fiindcă el, oricum, tot moare!
Tot aşa-i şi cu cel care
Tot persistă în păcate,
Fiindcă n-are vindecare,
Poate consuma de toate…
Domnul milostiv şi bun,
Ce l-a aşteptat cu dor,

Îi îngăduie, şi lui,
Raiul ăsta trecător…
Muntele

Dacă eşti departe, frate
De un munte zvelt, gigant,
O să zici că nu există
Sau că e neimportant…

Însă, dacă te apropii
Tot mai mult, mai mult, de el,
O să înţelegi îndată,
Că nu e chiar mititel…

Când vei fi chiar lângă el,
Vei pricepe, cu mirare,
Cât eşti tu de mititel,
Şi cât este el de mare…

Tot aşa-i şi cu credinţa
În Slăvitul Dumnezeu;
Cât vei sta departe, frate,
Cât vei fi convins ateu,

O să spui că nu există
Sau că e ceva prea mic…
Dar, mişcându-te spre Dânsul,
O să-ncepi să crezi un pic…

Iar atunci când vei ajunge
Să Îi stai chiar la picioare,
Vei simţi ce mic eşti, frate,
Şi cât este El de mare…
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Depinde de noi

Ne mirăm cum de-au venit
Alte neamuri peste noi
Şi cum de ne-au cotropit
Fără arme şi război?

Milioanele de prunci
Avortaţi cu nepăsare,
De creştinele mămuci,
Strigă,-n lacrimi, răzbunare!
S-a spurcat a ţării glie
De păcate tăinuite,
De curvie, sodomie,
Care sunt nespovedite…

Când ne vom întoarce iară
La Hristos, cu pocăinţă,
Va fi iarăşi bine-n ţară,
Dacă nu, tot suferinţă…!
Vrăjmăşie

Îngerii au fost zidiţi
Înaintea omului,
Dar, căzând, au fost zvâliţi
Din înaltul cerului…

Dumnezeu a hotărât,
Om din tină, să zidească,
Iar pe diavolul căzut,
Cu om să-l înlocuiască,

Dar cu omul bun şi sfânt,
Cel cu viaţă îngerească,
Care vrea de pe pământ,
Ca în cer să vieţuiască…

De aceea-i vrăjmăşie
Între om şi aghiuţă,
Fiindcă el, vrăjmaşul, ştie
De aceasta, şi nu cruţă!
Omule!

Bucură-te, om de lut,
Dar cu chip dumnezeiesc,
Că Stăpânul te-a făcut
Pentru raiul Său ceresc!

Omule, tu eşti o culme
A creaţiei divine:
Ai simţire, ai voinţă,
Şi mai ai şi raţiune!

Eşti creat pe verticală,
Şi eşti şi nemuritor,
Dar puteai să fii şi şarpe
Sau un vierme târâtor!

Cum Îl lauzi, tu, pe Domnul,
Omule, în ziua toată,
Că eşti nobilă făptură
Şi atât de minunată!?
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Cu Vântul pe cale

Gerul, Vântul şi Zăduful,
Într-o zi ca orişicare,
O copilă înţeleaptă
Întâlnit-au pe cărare.
Şi au întrebat-o dânşii:
Spune-ne, copilă, care
Dintre noi ai să-ţi fie
Bun tovarăş pe cărare?

Şi-a răspuns copila: Vara,
Cât de cald ar fi văzduhul,
Dacă vântul suflă-n cale,
Nu voi mai simţi zăduful!

Iarna, însă, pe cărare,
Cât de frig, de rece-ar fi,
Dacă n-o să bată vântul,
Gerul nu-l voi mai simţi!
Va zice conştiinţa

Lumea va fi judecată,
Spun o seamă de părinţi,
De cei care,-n astă lume,
Au trăit ca nişte sfinţi.

La Temuta Judecată,
Mulţi vor spune: N-am lucrat
Pocăinţa, fapta bună,
Fiind tare ocupat…

Dar, va zice-atunci Stăpânul:
Cei ce-n lume M-au dorit,
Sfinţişorii mei cei dragi,
Ei cum de au reuşit?

Şi va fi atunci tăcere,
Căci va zice conştiinţa:
Da puteam şi eu lucra,
Ca şi Leana, pocăinţa…

Păcat mare

Şi pe stradă, şi prin sate,
Şi la mare, şi pe scenă,
Vezi cum umblă despuiate
Multe fete, fără jenă.

Dezbrăcate-aşa de straie,
Mai ales de caracter,
Ele săvârşesc o droaie
De păcate (adulter).
Pe bărbaţi îi ispitesc
Şi-i smintesc aşa de tare,
Căci, în minte, săvârşesc,
Sărăcuţii, desfrânare…

Dar când un puhoi de bice
De Sus va fi slobozit,
Multe fete-atunci vor zice:
Doamne, cu ce ţi-am greşit?!
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În vechime

În „cantonament”

În vechime, mulţi părinţi
Se-nfrânau de la mâncare,
Preparând-o cât mai seacă,
Mai ales în Postul Mare.

Prin post, Bunul Dumnezeu
Vrea să ne desăvârşim,
Să ne stăpânim fiinţa,
Nu vrea să ne chinuim!

Eu nu spun: ”Mâncaţi cenuşă,
Tot cei ieftin, tot ce-i prost!”,
- Ar fi chiar şi o mândrie! Însă nici cârnaţi de… post!

Şi făcând aşa, câştigă
O cunună pământească,
Pe când noi, prin post (creştinii)
Câştigăm pe cea cerească!

Unii, când făceau mâncare,
Spre a nu fie prea gustoasă,
Presărau în ea cenuşa
Din cădelniţă, rămasă…

Un sportiv, ce îşi doreşte
Să câştige o cunună,
Stă în post, în înfrânare,
În cantonament, o lună…
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Pentru poftă

Nu-i poruncă

Ce vom face noi, creştinii,
Care nu vrem să postim,
Ce trăim în îmbuibare?
Oare noi ce-o să păţim?

Dacă toată săptămâna,
Tu, ca neîndestulatul,
Zi de zi mănânci doar ouă,
Îţi îmbolnăveşti ficatul!

Pentru ce Adam şi Eva
Au fost izgoniţi din Rai?
Pentr-un măr, o muşcătură,
Au pierdut slăvitul trai!

Dacă-n Săptămâna Albă,
La brânzică, ouă, lapte,
E permis, e dezlegare,
Însă nu-i poruncă, frate!

Haideţi să nu pierdem raiul,
Pentru poftă, că nu-i greu!
Să postim cu bucurie,
Lăudând pe Dumnezeu!

Aşadar e DEZLEGARE,
Nu-i poruncă, obligare,
Şi, deci, trebuie, creştine,
Şi aici o CUMPĂTARE!

Ce ruşine, măi creştine,
Cu purtări de cimpanzeu,
Să vrea Domnul, şi pe tine
Să te facă dumnezeu,

Omul este o coroană
A creaţiei divine,
Şi a fost creat de Domnul
Cum nu se putea mai bine…

Ce ruşine!

Iar tu să-I refuzi chemarea,
Pentru care-ai fost creat,
Preferând necumpătarea
Şi un trai abrutizat!

Hai să-L bucurăm de astăzi
Pe al nostru Împărat,
Ridicându-ne la treapta,
Pentru care ne-a creat!

Mutilare

Unii, lacomi la mâncare,
Când văd că sunt cât-un sac,
Ei, în loc să se-nfrâneze,
Îşi mai taie din stomac…

Acest fapt e mutilare
Şi-o revoltă, poţi a spune,
Împotriva Celui Care
Le-a făcut pe toate bune…
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Dezlegare la peşte

Doar puţini creştini de astăzi
Mai ţin postul creştinesc;
Mulţi mănâncă-n post de dulce
Afirmând că, ei, muncesc…

La potir şi linguriţă

De ce se reped vrăjmaşii,
Cu atâta sârguinţă,
Ca să ne îndepărteze
De potir şi linguriţă !?

Dar, când văd prin calendare
Că e scris cu roşu, frate,
Că la peşte-i dezlegare,
Lasă carnea la o parte,

Ei ştiu bine şi au teamă,
Că de ne-om împărtăşi
Cu Hristos, cu Sfânta Hrană,
El cu noi în veci va fi...

Fiindcă n-au postit

La spovedanie

Şi-şi gătesc în grabă peşte,
Cu untură şi cu sare,
Căci „aşa e... creştineşte,
Şi-apoi... este dezlegare”.

Vine Postul Adormirii,
Post în care să venim
La Potirul nemuririi,
Şi toţi să ne-împărtăşim!

Ca să fie eficace,
Spun cei ce-s duhovniceşti,
Spovedania se face
Ori de câte ori greşeşti.

Vine Postul. Iute,-n grabă,
La duhovnic, tu, alergi,
Ca să mai rezolvi o treabă,
Iar păcatul să ţi-l ştergi...

Dar să vezi ispită mare!
Mulţi nu merg la spovedit,
Ca să capete iertare,
Pentru că... nu au postit.

Oare-i bine, dragul meu?
Dar mai e o parte tristă,
Te-ai obişnuit cam rău,
Să citeşti... aceeaşi listă.

A nu ţine post, de pildă,
E păcat, te-ai lăcomit,
Şi el trebuie, în grabă,
La duhovnic spovedit.

În genunchi te-aşezi, măi frate,
Iei cu tine şi-o batistă,
Şi-ncepi, lista de păcate,
S-o citeşti ca pe-o revistă...
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O creştină postitoare

Dacă ajunezi, cumva,
Să n-o faci nicicând cu fală;
Fii voios, nu te-ntrista,
Unge-ţi faţa şi ţi-o spală!

Se întâmplă, nu prea des,
La vecernie, spre seară,
Când e vineri, mai ales,
S-auzi câte-o surioară:

“N-ai anaforă părinte,
Căci, eu, azi am ajunat!?“.
Iată cum, astfel de “sfinte”
Plata lumii şi-au luat…

Patronul mirilor

Pomana porcului

Înainte de Crăciun,
Când e vremea Postului,
Mulţi, când taie porcu-n drum,
Fac... pomana porcului.

Şi îi vezi plângând pios
(De iuţimea fumului),
Şi-nclinaţi, cu capu-n jos,
Sfâşie şoriciul lui.

Obiceiul ăsta, frate,
Evident, nu-i creştinesc,
Ci se vede de departe
Că-i un obicei... porcesc.

Postul modern

După sfânta cununie,
E o datină-n popor,
Ca s-aleagă,-ndată, mirii,
Dintre sfinţi, un sfânt al lor.

Posturile mari durează
Şase săptămâni (sau şapte),
Timp când omul se-nfrânează
De bucate şi păcate.

Însă au o grijă mare,
Să nu pice sfântu-n post,
Căci o astfel de serbare,
Când vin naşii,... cade prost.

Asta-i ca şi cum ţi-ai pune
Doar căciula şi bocancii
Şi-ai ieşi aşa prin lume,
Să te-admire toţi ortacii…

Se gândesc încă de-acum
Ce frumos va fi când naşii
Vor porni voioşi la drum
Ca să-şi vadă copilaşii…

Însă, unii fraţi postesc
La-nceput o săptămână,
După care se opresc
Şi mai ţin una la urmă…

- 69 -

Regim alimentar

Un post şi mai greu

Cea mai veche din porunci
A fost dată chiar în Rai,
Când s-a zis: „Să nu mănânci...
Ca să ai un veşnic trai!“.

„Nu-i păcat ce bagi în gură”,
Îi auzi chiar pe creştini,
C-au citit ei în Scriptură,
Iar „…acolo nu-s minciuni!”.

Postul fără rugăciune,
Fără lacrimi, fără har,
Fără multe fapte bune,
E... regim alimentar.

De aceea este-n lume
Şubred şi bolnav creştinul,
Pentru care, strict, v-a ţine
Un post şi mai greu..., regimul.

Postul este de păcate,
Şi nu e un scop în sine,
Dar postim şi de bucate,
Ca să ţinem trupu-n strune.

Spălăcania

Şi, cu-a lor răstălmăcire,
Îşi dezleagă, mai mereu,
Sfântul Post, ce, cu iubire,
E lăsat de Dumnezeu.

Psaltirea

Chiar de ţin sau nu ţin post,
Toţi creştinii lasă sec,
Însă unii lasă prost,
Căci în chefuri se întrec…

În războiul cu vrăjmaşii,
La Psaltire, de-oi citi,
Zilnic, o catismă, două,
Garantat, vei birui!

Căci, în prima zi de post,
Când ar fi să punem cruce
La tot lucrul păcătos,
Se mănâncă... tot de dulce.

Să citim Psaltirea zilnic,
Pentru rodul său cel spornic,
Dar cu binecuvântare
De la preotul duhovnic!

Pentru ce nu s-a mâncat
La petrecerea păgână,
Diavolul a inventat
„Spălăcania… creştină”.

Că decât să stea Psaltirea
Din citit, cu glas de fier,
Mult mai bine-ar fi - zic sfinţii Să stea soarele pe cer!
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Omul şi timpul

Cel mai mare rău

Cât de mult şi-a uşurat
Omul, viaţa sa, măi frate,
Cu atâtea înlesniri
Şi robotizări în toate!

Trebuie ca,-n rugăciune,
Tu să ceri, smerit, mereu,
Lucruri demne, lucruri bune,
Vrednice de Dumnezeu.

Totuşi, omul actual
Se tot plânge, şi tot spune,
Că nu are timp de loc,
Mai ales de rugăciune…

Cel mai mare rău ar fi,
Pentru noi, în astă lume,
Dacă ni s-ar împlini
Orişicare rugăciune!

Apa vine din perete,
Căldurica din podea,
Maşinuţa e la scară,
Curierul, tot aşa…

Rugăciunea mamei

„Rugăciunea mamei este
Mai puternică decât
Chiar a unui preot mare,
Care are traiul sfânt!”

Astfel îi auzi spunând
Pe părinţii sfinţi, cu nume,
Care, cu elan, le-ndeamnă
Pe mămici la rugăciune…

De aceea, mame scumpe,
Fiindcă-aveţi acest har mare,
Ce mai staţi, salvaţi, prin rugă,
Pe copii de la pierzare!

Unii, însă, cer avere,
Bani şi lux pentru ai săi,
Ba cer lucruri şi mai rele,
Nimicirea celor răi...

Crucea mare

Crucea-i dreaptă, fă-o drept,
Ca pe Domnul să nu-l superi!
De la frunte pân’ la piept,
Şi-o închei pe cei doi umeri.

Unii când se-nchină, frate,
Dreapta-şi flutură-ntr-o doară,
Şi-nclinându-se de spate,
Zici că-ţi cântă la chitară.

Tu, de-o faci cum se cuvine,
Ai să vezi ce supărare:
Cei ce nu ştiu să se-nchine
Zic că... prea faci crucea mare.
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Cum vorbeşti cu Dumnezeu

Dai şi tu, dau şi eu!

Când te-aşezi la rugăciune,
Îi spui tu lui Dumnezeu:
„Doamne, vreau să fiu cu Tine!”,
„Doamne, scapă-mă de rău!”.

„Dai şi tu”, cu vrăjmăşie,
Diavole împieliţate,
Dai cu pofte şi mândrie,
Cu ispite şi păcate…,

Când citeşti Sfânta Scriptură,
Îţi vorbeşte Dumnezeu
Şi îţi spune, cu căldură,
Ce e bine, ce e rău…

Un creştin mi-a zis odată:
„Dai şi tu, dar dau şi eu!”,
Referindu-se la lupta
Dintre sine şi cel rău.

Iată cum poţi, dragă frate,
Să vorbeşti cu Dumnezeu!
De ai rugă, de ai Carte,
Vei vorbi cu El, mereu…

„Dau şi eu” cu ce pot eu:
Rugă, fapte, spovedit,
Şi s-aleagă Dumnezeu
Pe cel care-a biruit!

„De ce, buny, dimineaţa,
Când te scoli, eşti zâmbitor,
Şi eşti vesel, şi ai faţa
De un alb strălucitor?”

Rugăciunea e de slavă,
Cerere şi mulţumire,
Şi ea trebuie făcută
Ne-ncetat şi din iubire.

Curiozitatea unui copil

Astfel întrebă, odată,
Un nepot, ce sta în prag,
Cu o voce minunată,
Pe bunicul său cel drag.

Şi i-a zis, sucind mustaţa:
„Hai în braţe să te strâng;
Sunt mai vesel dimineaţa,
Pentru că eu seara plâng…”

Felurile rugăciunii

Se cuvine ca, pe Domnul,
Ne-ncetat să îl slăvim,
Să îi cerem, căci ne-e Tată,
Şi, apoi, să-I mulţumim.

Tu mereu ai multă treabă,
Iar să mulţumeşti ţi-e greu,
Uiţi mereu să aduci slavă,
Dar nu uiţi să... ceri mereu!
- 72 -

În loc de pravilă?

Pe căi năuce

Nu uita să tămâiezi
Cu tămâie, cu mireasmă,
Iar atunci când n-ajunezi,
Ia anaforă, aghiasmă!

Oaia - animal, ovină Şi ea, când vrea să se culce,
Face pe pământ, pe tină,
Cu piciorul, Sfânta Cruce…

Dimineaţa, când te scoli,
Fă măcar o-nchinăciune,
Mergi, pe faţă, să te speli
Şi-apoi treci la rugăciune!

Unii, însă, cum se scoală,
Sorb cu poftă cafeluţa,
Şi cu fumul de ţigară
Îşi tămâie locuinţa…

Un creştin adevărat
Zice seara, în cămară,
Până când se urcă-n pat,
Rugăciunile de seară.

Dar tu om raţional,
Rătăcit pe căi năuce,
Tu, ce nu eşti animal,
Faci şi tu măcar o cruce?

Ironie

Ruga ortodoxă

Noi nu mai avem nevoie
De al tău sfânt ajutor
Şi, de-aceea, Doamne Sfinte,
Ce ne-ai fost ocrotitor,

Şi la masă, pe terasă,
Sau la slujba ta fiind,
Să zici ruga pentru masă,
Tot spre răsărit privind!

„Doamne, Dumnezeul nostru,
Ce-ai păzit de-atâtea ori
Ţara noastră, România,
De atâţi cotropitori,

Noi avem un dor fierbinte,
O dorinţă mare, iat-o:
Vrem, de-acuma înainte,
Să ne ocrotească... NATO.”

Când ai posibilitate,
Să faci sfânta rugăciune
Cu privirile-ndreptate
Către răsărit, creştine!

Nu cunosc din ce pricină,
Stând la masă, în chilie,
Unii oameni se-închină,
Stând cu ochii-n farfurie…
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Rugăciunea creştinului

Să cerem iertare!

Musulmanul nu discută,
Îşi opreşte-n drum maşina,
Când e ora potrivită,
Şi îşi face rugăciunea…

Nu-i aşa că nu-l mai cerţi,
Nu-l mai pedepseşti deloc,
Ci cu dragoste îl ierţi
Şi-l îmbrăţişezi cu foc?

Cea mai mare faptă bună
Este sfânta rugăciune
Şi ea poate fi făcută
De bolnav, de orişicine.

Dar creştinul..., dimpotrivă,
Îşi opreşte rugăciunea,
Când e ora potrivită,
Şi îşi „face”, calm,... maşina.

Dacă dragul tău copil
Face-o poznă, oarecare,
După care, blând, umil,
Vine ca să-i dai iertare,

Tot aşa şi Tatăl Sfânt
Face cu ai să copii,
Care-I cer, umil şi blând,
Să îi ierte, că-I sunt fii…

Rugăciunea particulară

Secetă

Dar mai bună decât toate
Este cea particulară,
Când vorbeşti cu Domnul, frate,
Ca şi cum ar fi-n cămară,

Astăzi oamenii se plâng,
Revoltaţi şi cu tupeu,
Că de ce de-atâta timp
Nu le plouă Dumnezeu?

Bună este rugăciunea
Ce-i rostită de pe carte,
Când nu faci închinăciunea
Stând cu mintea-n altă parte…

Lângă tine, şi I-ai spune,
Cu-ale tale vorbe simple,
Ce te doare şi răpune,
Că pe suflet ai un ghimpe…

Dacă secetă era,
Altădată, tot poporul,
Cu icoane,-n câmp ieşea;
Şi ploua Mântuitorul.

Cum să plouă Creatorul,
Dacă lumea nu îl roagă?
Să se roage tot poporul,
Şi-o să plouă-o lună-ntreagă…!
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Semnul crucii

Semnul crucii îl formează
Un segment orizontal,
Care, drept, intersectează
Alt segment, dar vertical.

Liniuţa verticală
Reprezintă Cerul Sfânt,
Pe când cea orizontală
Reprezintă-acest Pământ.

Un păcat ignorat

Zis-a un bătrân, odată,
Frăţiorilor din lume,
Adunaţi să mai audă
O învăţătură-anume:

De-ai făcut vreodată parte
Din organizaţii, care
Au negat divinitatea,
Află cu nu ai iertare,

Iată cum, în chip vădit,
Semnul crucii spune clar
Că, PRIN CRUCE, S-A UNIT
CERUL CU PĂMÂNTUL, iar.

Până nu te spovedeşti
La un preot iscusit,
Care să îţi dea iertare,
Fiindcă-i un păcat cumplit!

“Tatăl nostru”-i rugăciunea
De Iisus Hristos lăsată,
Ca s-o zică toată lumea;
Şi ea trebuie-nvăţată…

Sfinţii cât au fost de sfinţi,
De curaţi şi de frumoşi,
Spovedeau pe la părinţi
Că sunt primii păcătoşi.

Spune ca pe “Tatăl nostru”!

E o vorbă din vechime:
“Spune ca pe <Tatăl nostru>!“
Astfel, oamenii, de bine,
Îl ştiau, simţindu-i rostul…

Azi, domneasca rugăciune
Nu-şi mai are-n minte loc:
Ce-i mai mulţi ori n-o ştiu bine,
Ori... nu o mai ştiu deloc.

“Sfinţi” contemporani

Dar acum ce-am auzit!?
Că sunt unii, dragă frate,
Care spun la spovedit:
“Eu, părinte, n-am păcate!“

Aceşti oameni “preacuraţi”
Sunt, desigur, “sfinţi”, e clar,
Şi ei trebuie notaţi,
Toţi, cu... roşu-n calendar.
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Ai contract?

Nu-i greu deloc!

Când vezi moartea prin cetate,
Cum să treacă, liniştit,
Patruzeci de zile, frate,
Şi să stai ne’mpărtăşit?

Vrând pe om să-l mântuiască,
Dumnezeu, Ce e IUBIREA,
Pentru neputinţa noastră,
A lăsat MĂRTURISIREA,

Cine-ţi poate garanta
Că-ai să vezi iar dimineaţa?
Ai contract cu cineva
Care să-ţi lungească viaţa?

Frăţiori şi surioare,
Fără deasa spovedire,
Fără să primim iertare,
Nu există mântuire!

O să spui: „La bătrâneţe,
Căci mai am mult de trăit,
Iar atunci, la cărunteţe,
Am să merg la spovedit!”

Ca toţi oamenii din lume,
Care vor să recunoască
Omeneasca slăbiciune,
Sufletul să-şi mântuiască.

Nu sta nespovedit!

Dacă ţie nu îţi place
Medicul, cum te tratează,
Nu-i aşa că, dându-i pace,
Mergi la altul mai de vază?

Păcatul cel mai mare

Astfel procedezi, creştine,
Când te-îmbolnăveşti trupeşte…
Fă la fel - şi-ţi va fi bine! Şi când suferi sufleteşte!
De nu-ţi place de-un duhovnic,
Fiindcă-l vezi neiscusit,
Mergi la altul mai destoinic,
Dar nu sta nespovedit!

Sunt păcate-ntre păcate,
Începând de la greşeale,
Pân’ la cele mari, de moarte,
Denumite „capitale”.

A-ntrebat un oarecare
Păcătos smerit, Ion:
„Care este cel mai mare
Şi mai greu păcat la om?”

Şi-a răspuns la întrebare,
Un duhovnic iscusit:
„Măi, PĂCATUL CEL MAI MARE
ESTE CEL… NESPOVEDIT!”
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Păcatul e de vină

Pregătire

Dacă ploaia nu mai pică
Peste holde şi grădină,
Şi tot rodul ni se strică,
Doar PĂCATUL E DE VINĂ!

Ce înseamnă pregătit
Pentru moarte, ştiţi prea bine:
Spovedit, împărtăşit
Şi-mpăcat cu toţi din lume.

Dacă fiii nu ascultă
Şi puţini mai sunt la Cină,
Dacă-s răi şi ne insultă,
Tot PĂCATUL E DE VINĂ!

Şi mi-a spus că-i pregătit,
Totu-i cumpărat, şi ceara,
Şi sicriul, tot, plătit,
N-a rămas decât... fanfara.

Dacă-n lume-i neputinţă,
Dacă patria creştină
E-n nevoi şi suferinţă
Tot PĂCATUL E DE VINĂ!

Păcatul şi ruşinea

Dar s-auzi ceva ciudat:
Întâlnindu-mă cu-n frate,
(Cam ateu), l-am întrebat
Dacă-i pregătit de moarte.

Pregătire de Paşti

La Obşteasca Judecată,
Un păcat nespovedit
O să-l afle lumea toată,
Chiar de-l ţii acum dosit.

Vine Sfântul Paşti în grabă;
Toată lumea se agită;
Cheltuieşte mult, aleargă,
Se-nnoieşte, -i fericită…

Ca să nu lungesc cuvântul,
Te întreb acum creştine:
Dar când ai făcut păcatul,
De ce nu ţi-a fost ruşine?

Doar un lucru iar rămâne,
Iar şi iar necurăţit;
Ştiţi cu toţii, ştiţi prea bine:
Sufletul - nespovedit…

Că ai vrea la un duhovnic
Să te spovedeşti, ştiu bine,
Dar amâni aceasta zilnic,
Afirmând că… ţi-e ruşine.

Curtea, casa e curată,
Gardul este iar vopsit,
Şi maşina e spălată;
Totul este curăţit.
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Psihologul

Să i le dăm înapoi!

Când ai sufletu-ncărcat,
De-ai făcut ceva nevrednic,
Când eşti tare tulburat,
Apelează la duhovnic.

Ai greşit, şi eşti posac,
Dar să ştii, copilul meu,
Toate relele se fac
Cu concursul celui rău…

De aceea n-au ca sfetnic
În tot timpul şi-n tot locul
Pe părintele duhovnic,
Ci consultă... psihologul.

Când te spovedeşti, măi frate,
Tu-i spui marelui şerpoi,
Demonului ce e-n spate:
“Ia-ţi păcatele-înapoi!”

Însă unii dintre fraţi,
Ce-s căzuţi în mari nevoi,
Ce se cred civilizaţi,
Folosesc metode noi.

Rece şi nespovedit

Sfântul Post al Adormirii,
Iată, iute s-a sfârşit,
E în ceaţa amintirii,
Şi tu tot nespovedit…

Frate drag şi surioară,
Uite-aşa, nebănuit,
A trecut şi astă vară,
Şi tu tot nespovedit…

Iată viaţa cum mai trece,
Cum amâni necontenit,
Şi ajungi la capăt rece,
RECE ŞI NESPOVEDIT…

El, cel rău, te ispiteşte,
El te-ndeamnă, el e-n spate
Şi, tot el, te şi pârăşte
Domnului, când faci păcate!

Te-ai gândit?

Ce ar fi de, cineva,
Amânând şi amânând,
Trupul nu şi l-ar spăla
Ani de zile sau nicicând…?

Ce miros şi ce duhoare
Ar împrăştia prin lume…!
Să gândească fiecare,
Am dreptate sau fac glume?

Dar un suflet, al oricui,
Nespălat, nespovedit,
De atâta timp, să-mi spui,
Cum miroase!? Te-ai gândit?
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Un canon

Iată vine bătrâneţea,
Cu dureri, cu neputinţă,
Şi cârteşti, şi zici că viaţa
Ţi-ai trăit-o-n pocăinţă…

Uite ce e, dragă frate,
N-ai făcut, precum se cere,
Pentru multele păcate,
Şi canon după putere.

Luaţi lumină!

La biserică, de Paşti,
Fraţii vin mai abitir;
Iau lumină, după care
O pornesc spre cimitir…

Iată cum mulţi se lipsesc
De lumina Liturghiei,
Care este, între slujbe,
Soarele Ortodoxiei.

În iubirea Sa cea mare,
Domnul dat-a pentru om,
Ca să-l scape de pierzare,
Bătrâneţea - un canon.

Da, să mergi la cimitir,
Dar nu-n noaptea Învierii!
Iată unde-s mulţi conduşi
De ispita înşelării!

Ştii prea bine, dragul meu,
Că regimul comunist
A fost un regim ateu,
Un sinistru antihrist…

În biserică de vine
O femeie „sclipitoare”,
Parfumată şi machiată,
Să n-o judeci, frăţioare!

Un păcat nespovedit

Dacă-ai aderat, mă frate,
La acest regim ateu,
Ai luat, desigur, parte
Şi la tot păcatul său…

De aceea, cu grăbire,
Să te spovedeşti curat,
Căci doar prin mărturisire
Vei scăpa de-acest păcat!

Să zici în gând

Ci să zici în gând: O, Doamne,
Ea te caută pe Tine,
Însă, încă, nu cunoaşte
Cum e rău şi cum e bine!

Cât de mult s-au ostenit
Îngeraşii s-o aducă,
Iar acum, dac-a venit,
S-o primim ca pe o pruncă!
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Botezul prin afundare

Întreita afundare
În cristelniţă, cu vrere,
La botez, subtil vorbeşte
Despre moarte şi-Înviere…

De ce se reped, cu ură,
La botezul cel firesc,
Cel normal, prin afundare,
Domnii ce ne vrăjmăşesc?

De Sfântul Stelian

O, Părinte Steliane,
Cel ce-i aperi pe pruncuţi
Şi le ocroteşti pe mame,
Te rugăm să nu ne uiţi!

Şi să ocroteşti, cum ştii,
Şi pe soaţa mea Steluţa
Şi pe-ai noştri şapte fii,
Dar şi calea şi căsuţa!

De aici putem cunoaşte
Că-i botezul sfânt, canonic,
De aceea e vrăjmaşul
Chiar atât de antagonic!

Ca, în cântece şoimane,
Să strigăm, de râvnă plini,
Bucură-te, Steliane,
Făcător de mari minuni!

Când văd suferinzi pe stradă
Sau familii mai sărace,
Cei necredincioşi întreabă:
Dar Biserica ce face?

De ce e Ortodoxia
Atacată-aşa de mult,
Cum nu e, în România,
Niciun alt notoriu cult?

Menirea Bisericii

Domnilor, vă dau de veste
Că menirea principală
A Bisericii nu este
Ocrotirea socială!

Face şi filantropie,
Dar în primul rând hrăneşte
Cu Duh Sânt, cu hrană vie,
Sufletul ce pătimeşte!

O întrebare

Căci nu deranjăm pe nimeni,
Prin alt nostru crez smerit,
Ci cu pace, printre semeni,
Noi petrecem fericit!

Nu cumva e un indiciu
Că e crez mântuitor
Şi că orice sacrificiu
Merită făcut cu dor?
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“Popa”

Absenţa de la biserică

Preotul, de-i bun, sau rău,
Trebuie mult respectat
Ca păstor, căci Dumnezeu
Cu Duh Sfânt l-a îmbrăcat.
Unii când îl întâlnesc
Drept în faţă pe şosele,
Se înclină şi rostesc:
“Sărut mâna, părinţele!“

Toţi creştinii, în vechime,
Se ghidau după Canoane
Şi ţineau cum se cuvine
Sărbătorile, în strane.

De lipseai consecutiv
De la slujbă-n trei duminici,
Fără binecuvântat motiv,
Nu puteai să te cumineci.

Însă-n spate, ştii matale,
Când vorbesc de preot..., hopa!,
Cel ce a trecut pe cale,
“Părinţelu’”, este... “popa”.

Azi creştinii n-au habar
De Canoane şi-al lor blam,
Iar la slujbă nu-s măcar...
Trei duminici dintr-un an.

De la slujbă, către casă,
Vine Leana pe la trei
Şi îi zice bucuroasă
Lui Vasile, soţul ei:

Sunt predicatori în lume,
Care predică frumos:
Despre sfânta rugăciune,
Despre raiul lui Hristos.

A zis frumos

„Azi la predică-a vorbit,
Două ore jumătate,
Un predicator vestit,
Teolog, cu multă carte…”

„Şi ce-a zis, ce v-a-nvăţat?”,
Zice soţul curios.
„Nu prea ştiu ce-a predicat,
Dar ce-a zis, a zis frumos…!”

Adevărata predică

Sunt şi alţi predicatori,
Ce se cred că-s oameni grei,
Că-au talent de oratori,
Dar... se predică pe ei.

Dintre predici, frăţioare,
Cea mai tare, şi mai dreaptă,
Şi cea mai convingătoare,
Este predica... prin faptă.
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Ca la teatru

Casa Domnului

- Unde mergi aşa, nepoată,
În asemenea veşminte,
Şi-n podoabe ferecată?
- La biserică, părinte!

Dar biserica-i altfel:
E crăpată, nepictată,
Gardu-i şubred, vai de el,
Iar clopotniţa stricată…

Căndeluţa

Cercetaţi Scripturile!

Un sfânt mare-a întrebat
O femeie-mpodobită,
Cu veşmânt înzorzonat,
Parfumată şi vopsită:

- Am crezut că mergi la teatru,
După cum eşti îmbrăcată,
Căci la slujbă,-n templu sacru,
Nu se merge-aşa nepoată…!

Vezi în câte-o parohie
Case mândre şi curate,
Cu gard nou, cu pomi şi vie,
Şi la modă mobilate…

Faptul ăsta jalnic spune
Clar: creştinii de acum
Se iubesc mai mult pe sine,
Iar pe Domnul... nicidecum.

Căndeluţa mea frumoasă,
Câtă bucurie blândă
Simt, văzându-te arzândă,
Când mă-ntorc târziu acasă!

Unii oameni buni de gură,
Cu religia certaţi,
Spun că scrie în Scriptură
„Credeţi şi nu cercetaţi!”

Te rog, candelă senină,
Fă să ardă şi în mine
Focul dragostei divine,
Ca să fiu şi eu lumină!

De aceea, fraţi iubiţi,
Eu vă-ndemn să m-ascultaţi:
Nu mai credeţi ce-auziţi,
Ci vă rog să... cercetaţi!

Tu nu te desparţi vreodată
De icoana Maicii Sfinte
Şi petreci mereu, cuminte,
Lângă Maica Preacurată...

Nu-i aşa ceva-n Scriptură!
Ba, citindu-i filele,
Afli altă-nvăţătură:
„Cercetaţi Scripturile!”
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Ciudat

O biserică, se ştie,
Ce e-n plan să se zidească,
În mulţi ani, o parohie,
De-abia poate s-o clădească.

Crez privat

Dacă-ntrebi pe nu ştiu care:
Faci drept semnul Sfintei Cruci?
Ai credinţă lucrătoare?
La biserică te duci?

Dar un birt, o cârciumioară,
Sau o casă cu balcon,
Peste noapte se ridică,
Finanţată doar de-un om.

O să-ţi spună: Ho, măi frate!
Lasă-mă cu slujba ta,
Lasă-mă cu astea toate,
Căci eu AM CREDINŢA MEA!

Credinţa neamului

Criteriul Judecăţii de Apoi

Cam ciudat! Ce poţi să spui?!
Pentru unii, pe la noi,
Cârciuma-i pe locu-ntâi,
Iar biserica..., pe doi.
Faptul că Ortodoxia
E atât de încercată,
Mai ales în România,
Dovedeşte că-i curată,

Dreaptă şi mântuitoare!
Pentru care, toţi vrăjmaşii
S-au unit, cu mic, cu mare,
Să-i dărâme copilaşii…

De aceea, frate, vrednic
Să urmăm Ortodoxia,
Căci la capăt, ne’ndoielnic,
Ne aşteaptă bucuria!

Iată suflete-înşelate
De amăgitorul drac,
Cu credinţe pur private,
Făurite după plac!
La Temuta Judecată,
Doar de faptele iubirii,
Va fi lumea întrebată;
Ele-s cheia mântuirii…

Fiii milei, ai iubirii,
Vor fi sfinţi la Judecată,
Căci CRITERIUL JUDECĂŢII
ESTE DRAGOSTEA CURATĂ!

Nu-avem fapte, jertfe, ştim,
Dar o ţâră de iubire,
Hai, şi noi, să dăruim,
Pentru marea fericire!
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Cu cântec

Cununia sau botezul?

Da, cântarea, să fim sinceri,
E plăcută uneori,
Parc-ar fi un cor de îngeri,
Nu de oameni muritori.

Mai întâi şi-ntâi de toate,
Tinerii se cununau,
Iar când „barza” sosea iute,
La un an şi botezau.

O cântare reuşită
Şi o predică frumoasă
Fac o slujbă mult dorită
De mulţimea credincioasă.

Cununia şi botezul,
Din vechime, din străbuni,
Au fost două taine sfinte
Respectate de creştini.

Alteori, ce se întâmplă:
Strana-i „răguşită” rău,
Iar cântarea ce se cântă
E... cu cântec, dragul meu.

Însă azi ce fac creştinii?
Nu mai ţin legea străbună,
Căci întâi botează fiii,
Iar la anu’... se cunună.

Cultul care îl adoră
Pe satana foarte mult,
Iar pe Dumnezeu ignoră,
Evident, e cult... ocult.

Mulţi părinţi, cu planuri multe,
La o vreme oarecare,
Fetele vor să-şi mărite
Şi băieţii să-şi însoare.

Cultul ce păstrează dogma
Creştinească, de demult,
Neştirbită-n toata forma,
Evident, ăst cult... e cult.

Nu cumva sunteţi pricina
Voi, părinţi? Ia meditaţi!
Cum puteaţi să daţi cununa
Dac-aţi fost ne...cununaţi!

Cultul cult

Cultul care I se-nchină
Lui Iisus, dar e un cult
Făr’ Tradiţia străbună,
Evident, e cult... incult.

Cununiile legate

Şi aşteaptă peţitori,
Zile, luni îndelungate,
Dar nu vin, căci fii lor
Au cununile „legate”.
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Desfrânata de pe masă

Euro

O proorocire spune
Că, la vremea de apus,
Desfrânata o să joace
La creştin pe masă, sus.

Integrarea-n Europa
A râvnitei noastre ţări,
Iată, fraţilor, cum – hopa! Ne-a dus şi mari schimbări.

Cei mai mulţi creştini, ia seama,
L-au fixat la răsărit,
Să le fie şi icoană,
Căci alt loc n-au mai găsit.

Care-şi dau, subtil, silinţa,
Căci ei au euro-doxă,
Să ne schimbe şi credinţa
În euro...ortodoxă.

Desfrânata, din păcate,
Este, clar, televizorul,
Care,-n filme desfrânate,
Întinează tot poporul.

Dies Domini

„Dies Domini”-n latină
„Ziua Domnului” înseamnă,
Sau Duminica creştină,
Ziua ce,-ntre zile,-i doamnă.

Duminică dacă zici,
Deci zici Ziua Domnului,
Şi-i normal ca s-o dedici
Lui Hristos, nu omului.
Însă unii ce se jură,
Că şi ei creştini ar fi,
Zic duminică din gură,
Dar serbează... altă zi.

Azi euro ne e banul,
Şi-n euro-regiuni,
Cu euro-buletinul,
Suntem slugi pe la străini,

Fiecare pentru el

„Cui biserica nu-i mamă,
Lui nu-i Tată Dumnezeu”,
Îi zicea mereu Ileana,
Lui Vasile, soţul său.

- La biserică, bărbate,
Astăzi vreau să merg cu tine!
- Păi, nu pot, e cam departe,
Du-te tu şi pentru mine!

- Dacă crezi c-aşa se poate,
Eu mă duc, căci greu nu-mi vine,
Dar să ştii, de azi, bărbate,
Voi mânca... şi pentru tine!
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Formele bisericii ortodoxe

Gardul şi gazele

O biserică creştină,
În trei forme se zideşte:
CRUCE – pavăza divină;
Ori ROTUNDĂ, ce grăieşte

Preotul paroh Costică
Face de trei ani apel,
Ca să strâng-o sumă mică,
Pentru gard, că-i vai de el.

Deci, biserica ce are
Sus, pe turlă, sfânta cruce,
E CORABIA cea mare,
Ce salvarea ne-o aduce!

Însă, când în parohie
S-a adus gazul metan,
Cei luptaţi de sărăcie,
Iute au găsit un ban...

Despre-a sa perfecţiune;
Sau CORABIE, ce parcă
Strigă cu înţelepciune
Despre Noe şi-a lui arcă.

Fuga de lume

Prea puţini enoriaşi
Au dat bani pentru lucrare.
Mulţi au zis că sunt săraci
Sau că leafa nu-i prea mare…

Grija lumească

Întrebat a fost, de-un june,
Un monah cu daruri sfinte:
- De ce aţi fugit de lume
Şi v-aţi izolat, părinte?

Lauda bisericească,
Imnul Heruvic, ne spune:
„Toată grija cea lumească
Să o lepădăm”, creştine!

- N-am fugit de lume, frate,
Căci pe oameni îi iubim,
Ci de ale ei păcate
Am fugit, să nu pierim…

Din păcate, uneori,
Când se cântă antifonul,
Unii fraţi, chiar slujitori,
Îşi consultă telefonul…

Unde-i dragostea fierbinte,
Pentru cel de lângă tine?
Cum spun scrierile sfinte,
Că-i poruncă, ştii prea bine!

Când suntem la Liturghie,
Trebuie, cu drag, tot omul
Mintea doar în cer să-şi ţie,
Şi să-nchidă telefonul…
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Habotnicie?

Idolul Noroc

Îi auzi spunând pe unii:
„Nene, eu nu sunt habotnic,
Şi nu merg, cum merg chiaunii,
La biserică, mai dornic…!”

Un părinte,-n mănăstire,
La creştini vorbea cu foc,
Fiind meşter în vorbire,
Despre idolul Noroc.

Dacă mergi la Liturghie,
Fără să lipseşti vreodată,
Asta nu-i habotnicie,
E iubire demonstrată!

O creştină de la munte,
Mulţumind, a zis pe loc:
„De-am aflat astea, părinte,
Am avut mare... noroc!”

Sfinţii ce îi ai prin casă
În icoane, ştii prea bine,
Că nicicând, ei, nu te lasă,
Ci se roagă pentru tine.

Sărbătoarea unui Sfânt
Se serbează, cum se ştie,
La biserică, în cânt
Şi cu Sfântă Liturghie.

Iată cum se-nşeală fraţii
Şi,-îndemnaţi de-al lor păstor,
Ca să-i piardă şi pe alţii,
Spun, şi public, crezul lor…

Icoane de pomană

Dar, spun unii mai „deştepţi”,
Să nu-ţi cumperi, tu, icoană,
Că nu-i bine, ci s-aştepţi
Să-ţi dea alţii de pomană…
De aceea, sunt creştini
Ce în casă n-au icoană,
Căci aşteaptă de ani buni,
Dar aşteaptă de... pomană.

Şi le-a spus: „Cucernici fraţi,
Acest idol era rău
Şi să nu mai pronunţaţi
Numele acestui zeu!”

În sărbători

Însă azi puţini cunosc
Viaţa sfântului serbat,
Care, blând, pentru Hristos,
Sângele şi l-a vărsat.

Cei mai mulţi, însă, serbează
În beţii, ospăţ, amor;
De e post, nici nu contează,
Şi zic, chiar, că-i... ziua lor.
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Îndemn la înţelepciune

Când Biserica-i lovită
Şi-mproşcată cu noroi,
Când de-afară-i hărţuită,
Să n-o mai lovim şi noi,

Înşelare

La biserică, grăbită,
O duduie zveltă vine,
Parfumată şi vopsită,
La icoane să se-nchine…

Dinlăuntru, frăţiori,
Arătând în public fapte
Negative, cu păstori,
Chiar de-avem sau nu dreptate!

Şi se-ntinde, şi se-apleacă,
Mai sărută şi pământul,
Şi, cum fusta-i doar oleacă,
Le arată la toţi fundul…

Îngenunchere

La nouă biserici

Rufele să le spălăm
În familia creştină,
Dar mai bine ne rugăm
Pentru orişicare vină!

Şi, crezând că la sfinţi place
Osteneala ei, sărmana,
Alte gesturi, calmă, face,
Bucurând doar pe... satana.

Când te-aşezi la rugăciune,
Lasă grijile şi,-apoi,
Să îngenunchezi, creştine,
Cu genunchii amândoi!

Ca să-nşele lume multă,
Folosind o rea povaţă,
Pe cei care îl ascultă,
Diavolul aşa-i învaţă:

Unii, însă, din păcate,
Ţin doar un genunchi plecat;
Ori din lene, ori, se poate,
Că s-au... catolicizat.

Nefiind prezent, măi frate,
La niciuna dintre ele,
De nici una nu ai parte
Şi-ţi adaugi păcăţele…

Şi, aşa, smerit, cuminte,
Cu genunchii la pământ
Spune ruga ta fierbinte
Dumnezeului Cel Sfânt!

Duminica să plăteşti
În vreo nouă parohii,
Dacă vrei ca să sporeşti,
Nouă Sfinte Liturghii.
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La RĂSĂRIT

- „Toate drumurile, nene,
Duc la Roma!” mi-a grăit
Un vecin, vorbind cu ”bene”,
Cu-n „Fiat” cam ruginit…

Mărturisire de credinţă

Ori de câte ori, creştine,
Treci pe lângă o troiţă,
Fără-aţi fi deloc ruşine,
Să te-nchini cu umilinţă!

- Pentru unii, da, vecine,
Duc la Roma, la căpşuni,
La cules de mandarine
Şi la îngrijit bătrâni…

Tot la fel, când întâlneşti
O biserică, pe cale,
Bucuros să te opreşti
Şi trei cruci să faci, matale!

Lupii răpitori

Misionarul

Dar, spiritual vorbind,
Pentru noi cei de alt rit,
Ortodocşi străvechi fiind,
Toate duc la RĂSĂRIT…

Iată astăzi România
E un „sat fără de câini”.
Vin sectanţi din toată lumea
Să ne predice minciuni.

Vin credinţa să ne-nveţe
Cei ce-n dogmă sunt profani,
Pe noi ce suntem creştini
De vreo două mii de ani.

Oare,-n patriile lor,
Creştinat-au pe-ai lor fraţi,
De-au venit acum la noi?
Sau sunt „lupi”, dar... deghizaţi.

Gestul tău, gest de iubire,
În acest timp nebulos,
Este o MĂRTURISIRE
DE CREDINŢĂ în Hristos!
Har având, şi umilinţă,
Un părinte-a reuşit
Să aducă la credinţă
Pe norodul rătăcit.
Pentru asta s-a luptat,
Folosind metode noi
Şi mijloace adecvate
Rătăcirii de apoi.

Însă orbi şi fără minte,
Au zis unii (cu „frisoane”),
Că „de ce acest părinte
N-a lucrat după... canoane?”.
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Mlădiţa care se usucă

La un pom, din rădăcină,
Toată seva hrănitoare
Se ridică, prin tulpină,
La mlădiţă şi la floare.

De se rupe de tulpină
O mlădiţă, se usucă,
Căci s-a rupt de mama-i bună,
După care-n foc se-aruncă.

Nu e voie!

În biserică păşeşte
Un bărbat, cam pe la Crez;
Peste tot, sfios, priveşte,
Căci n-a fost de la botez...

Vrând să meargă la icoană,
Unul strigă: „Stai aşa!“,
Altul strigă: „Nu e voie! “,
Altul zice: „Vino-n coa’! “.

Şi-n Biserica străbună
E la fel, e univoc:
Cin’ se rupe de tulpină,
Se usucă şi... la foc.

Şi văzând că tot greşeşte,
Că nu ştie-a se mişca,
Se tot scuză, se-nroşeşte,
Dar pe-aici... nici că-o mai da.

Pentru Domnul şi-au vărsat
Sângele, murind frumos,
Mulţi creştini, cu-adevărat
Mucenicii lui Hristos.

Eşti şcolit, eşti om deştept,
Recunosc, eşti om distins,
Dar te baţi cu pumnu-n piept,
Că eşti ortodox convins.

Toţi aceia care mor
Pentru patimi, ţineţi seama,
Ei sunt – cutremurător!Mucenicii lui... satana.

Tu furi ziua de odihnă,
În duminici faci negoţ;
Şi susţii că ai credinţă,
Dar, să ştii, eşti orto... hoţ.

Mucenici şi mucenici

Sânge de creştin, şi astăzi
Pe pământ se varsă mult,
Dar se varsă pentru pofte,
Pentru bani, pentru pământ.

Ortodox convins

Vreau să-ţi spun ceva deoparte,
Căci în public nu cutez:
La biserică, măi frate,
N-ai mai fost de la botez…
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Prea târziu

La biserică nu vii,
Tot mereu o ocoleşti,
Nu îi laşi nici pe copii,
Căci pe preot nu-l iubeşti.

Răşina

Cultul ortodox, se ştie,
Are în manifestare
Şi cădirea cu tămâie
În pridvoare sau altare.

Dacă-ţi vine cu botezul,
Te ascunzi din drumul său,
Iar în cale dacă-ţi iese,
Fugi cât poţi, “că-ţi merge rău”.

Când tămâia e tămâie
Parfumată şi sfinţită,
Ea produce bucurie,
Şi e slujba mai trăită.

Preotul şi preoţia

6 august

Când, la moarte, ai să vezi
Ce-ai făcut cât ai fost viu,
Ai să vrei să fugi la preot,
Dar atunci e... prea târziu.

Când tămâia e... răşină
Cumpărată de la piaţă,
Mulţi se-neacă şi suspină
De atâta fum şi ceaţă.

Preoţii, dacă greşesc,
Sunt tot oameni, tot făptură;
Având har dumnezeiesc,
Au şi lupte pe măsură.

Schimbatu-Te-ai la Faţă
În munte, Doamne Sfinte,
Arătând cât de semeaţă
Este slava Ta, Cuvinte.

Chiar de-ar fi să fie-aşa,
Să-l cinsteşti ca pe Mesia
Şi, te rog, nu confunda
Preotul cu... preoţia!

Pentru rugile cu vlagă
Ale Sfintei Născătoare,
Mama noastră cea mai dragă
Şi de-a pururi iubitoare!

Că un preot a greşit,
Doar c-ai auzit, şi crezi,
Şi, de-aceea, tu, la dânsul,
Nu mai vrei să apelezi.

Strălucească-ne şi nouă
Din lumina Ta cea sfântă,
Cel puţin o rază-două,
Celor care te cuvântă,
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Religia în şcoală

Mult se bucură creştinii
Că s-a introdus în şcoală
Iar religia iubirii,
Chiar de e opţională.

Spre biserică

Spre biserica din piaţă,
Văd o soră alergând,
Ţanţoşă şi zâmbăreaţă,
Cu zulufii fluturând.

Dar, o oră de povaţă
E puţin, spun adevărul,
Căci, ce preotul învaţă,
Năruie televizorul.

În portiţă, când soseşte,
După ce-n jur s-a uitat,
Repede se-mbrobodeşte
Cu-n batic cam şifonat.

Sfântul Maslu

Stai în corabie!

Ce folos c-aud în clasă
De iubire, creştinism,
Iar pe „sticlă” ură, groază,
Violenţă, ateism…
Sfântul Maslu-i taină mare!
El e pentru sănătate,
Grabnică exorcizare
Şi iertare de păcate.

Însă un „creştin grozav”,
Plimbăreţ prin lumea mare,
Îmi spunea că, la bolnav,
De i-oi face maslu, moare.

În această rătăcire
Cad cei cu credinţa slabă,
Care au mai multe “moaşe”
Şi-s catehizaţi de-o babă…

Şi, aşa îmbrobodită,
Lin păşeşte către Cină…
Iată, sora cea grăbită,
De la poartă e... creştină.

Biblia originală
Şi Tradiţia creştină
Reprezintă temelia
În „corabia” străbună.

De vâsleşti numai c-o vâslă,
Stai pe loc şi te-nvârteşti;
De vâsleşti cu amândouă,
Iute-ajungi unde-ţi doreşti.

Cei ce nu vor să-nţeleagă
Cu-amândouă să vâslească,
Vor vâsli o viaţă-ntreagă;
„Barca”... n-o să se urnească.
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Televizorul şi harul

De la Sfânta Liturghie
Poate omul să lipsească
Numai de-i bolnav, la pat,
Încât alţii sa-l urnească.
Dar sunt unii din creştini,
Care au televizor,
Ce convingător susţin
Că văd slujba-n casa lor.

Tot femeile…

La biserica din sat
Ai să vezi mai mult femei;
Cât priveşte pe bărbaţi,
Vin şi ei, dar puţintei…

Te uiţi mut şi stai mirat;
Parc-ar fi sat de vădane,
Totuşi trebuie şi-un sfat,
Pentru bietele „orfane”,

Este drept că pe ecran
Se transmite slujba toată,
Ca oricare alt program,
Însă harul..., niciodată.

Care vor să mă asculte:
Şi în iad, avem vestire,
Tot femeile-s mai multe,
Pentru multa clevetire…

Un învăţător, cu şcoală,
Le vor vorbea despre asceză
Unor oameni de la ţară,
Arătând că, prin chenoză,

În biserica străbună,
Totdeauna s-a cântat
Doar cântarea omofonă,
De tot omul ne-nvăţat.

Termeni teologici

Prin păduri, anahoreţii,
Prosternaţi şi tari în dogme,
Logosului s-au plecat
Şi nu dogmei filioque.

Auzind că prin păduri
Afli mulţi anahoreţi,
Moş Ion, în mintea lui,
Socotea că sunt... bureţi.

Trei creştini pe patru voci

Nu negăm cântarea cultă,
Pe „n” voci şi cu ison,
Dar poporul n-o ascultă,
El o vrea mai omofon.

Când la slujbă vin puţini,
Ia să-mi spui, cum ai să poţi
Cu un cor de trei creştini
Ca să cânţi pe... patru voci?
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Turişti nu pelerini

Unitate

Mânăstirile sunt vara
Asaltate de creştini,
Care vin din toată ţara;
Ba mai mult, vin şi străini.

De când schisma ne-a lovit,
Generând pe rând efecte,
Creştinismul s-a-mpărţit
În confesiuni şi secte.

Alţii vin fără credinţă,
Ca turişti - iubesc cultura! Sau ca oameni de ştiinţă,
Să admire doar... pictura.

Dar eu zic că,-ntâi de toate,
Bine-ar fi, dacă se poate,
Să se facă unitate
Între... ortodocşi, măi frate!

Ce frumos când vezi, prin lume,
Un Părinte sclipitor,
Care, prin prezenţă, spune
Cui slujeşte cu onor!

Un prieten l-a-ntrebat
Pe un mare bogătaş,
Ce trăia într-un palat,
Nu departe de oraş:

Unii vin la mânăstire,
De evlavie mânaţi,
Să se-nchine şi s-admire
Pe părinţii consacraţi…

Un mărturisitor

Totdeauna-n reverendă,
Cu o barbă lungă, deasă,
Cu privirea-n jos, atentă,
Îl vezi tot plecând de-acasă.
Binecuvântaţi, Părinte,
Vrednic mărturisitor
Al credinţei noastre sfinte,
Într-un timp necruţător!

Toţi părinţii ecumenici
Vor unire-ntre biserici,
Afirmând că,-ntre catolici
Şi-ntre ortodocşi, nu-s piedici.

Averea duhovnicească

- Cam ce sumă ai cucoane,
Căci te ştiu om gospodar...?
- Am atâtea milioane...
- Nu te cred! Atâta doar?

- Cât săracilor le-am dat,
Doar atât am, te asigur;
Sunt în Cer la Împărat,
Căci de restul..., nu sunt sigur.
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De pomană

Milostenia, să ştiţi,
Cu smerenie făcută,
E regină-ntre virtuţi
Şi e Domnului plăcută.

Să-i întrebăm pe Părinţi

- Cum, părinte, zise fiul,
Dumnezeu iubeşte moartea
Celor drepţi şi cuvioşi,
Căci aşa ne spune Cartea:

Tu, când faci un parastas,
Haine, pâine, tot ce-mparţi,
Dă la omul nevoiaş,
Nu la rude sau bogaţi.

„Scumpă este înaintea
Domnului Iisus Hristos
Moartea robului său, care
Este drept şi cuvios”.

Nu te înşela!

Care sunt precum e mortul,
Când sunt ispitiţi mai greu…
Ca să nu te rătăceşti,
Fiule, să-ntrebi mereu!

Aşadar, dă la săraci,
Nu uita şi ţine seamă,
Ca pomana ce o faci
Să nu-ţi fie de... pomană!

- Fiule, aici, Scriptura
Fericeşte pe cei care
Au murit păcatului
Şi dulceţii trecătoare,

Milostenie de faci,
Dă din munca ta cinstită,
Dar... cei bun, şi la săraci,
Şi-ai s-o afli însutită!

La uşa altarului

Şi te-nşeli crezând, cu fală,
Că eşti tare milostiv
Şi că ai în cer comoară,
Însă... nu prea ai motiv.

Unii îşi cam pierd răbdarea,
Fiindcă-aşa le este felul,
Şi încep să bată-n uşă
Ca să iasă părinţelul,

Însă, tu, cum faci măi, frate:
Dai din pâinea ta uscată,
Dai din hainele uzate,
Sau din brânza ta stricată,

Un aspect ciudat observi
În biserică, bădie,
La cei care stau la rând
Să „plătească-o liturghie”…
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Căci mai au şi alte treburi,
Fiul călător
Sunt extrem de ocupaţi,
Iar pe-aici sunt doar în treacăt… Fiule, a zis un tată,
(De aceea-s agitaţi…)
Nu pleca-n călătorie
Chiar atunci când în biserici
O, părintele nu doarme,
Este Sfânta Liturghie!
Lume, lume tot grăbită!
În altar e-o rânduială,
Iar de eşti deja la drum,
Care trebuie-mplinită…
Chiar în timpul Liturghiei,
Şi-auzi clopotul bătând,
Prin prezenţă
Pune stop călătoriei,
La biserică, la slujbă,
Dacă vine un primar,
Un profesor, un director,
Sau un mare demnitar,

Intră-ntr-o bisericuţă,
Stai la Sfânta Liturghie,
După care poţi purcede
Iarăşi în călătorie!

Astfel, intelectualul,
Prin prezenţa sa cea vie,
Predică despre nădejde,
Dragoste şi modestie…

Intră în „legalitate”!

Lumea mult se foloseşte;
E o bucurie plină,
Când cei simpli văd pe omul
Învăţat, că se închină…

Totodată, prin prezenţă,
Prin exemplul său frumos,
Face o mărturisire
De credinţă în Hristos!

Fiule, de-mi asculţi sfatul,
Dumnezeu te va feri
De primejdii mari şi multe,
Care-n drum se pot ivi!

Postul de mâncare este
Pentru oameni sănătoşi,
Şi el vindecă de patimi
Pe toţi cei nesăţioşi…

Pentru cel bolnav şi palid,
Care e sub tratament,
O mâncare mai „de dulce”,
Este un medicament!
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De aceea, la duhovnic,
Mergi şi spune-i a ta stare,
Că eşti suferind, anemic,
Ca să-ţi dea, el, dezlegare!

De-ţi dezlegi tu, singur, postul,
N-are valabilitate,
Doar părintele duhovnic
Are-această calitate!

Psalmii Judecăţii

Întrebat-au ucenicii:
- Judecata de Apoi,
Cam cât va dura, părinte?
Căci am vrea să ştim şi noi…

Amânarea cea bună

- Cât durează la Utrenii
Să zici Psalmii Judecăţii,
Să citeşti cei şase psalmi
De la slujba dimineţii…

Spune duhului cel rău,
Care-n minte îţi aduce
Gânduri de-astea necurate:
Mâine voi mânca de dulce!

Fiindcă oamenii, din viaţă,
După cum lucrează fapta,
Îşi aleg, de voie, ceata:
Ori la stânga, ori la dreapta…

Ai postit cât ai postit,
Dar de-odată-ţi vine-n gând
Să mănânci de dulce, azi,
Că eşti palid şi plăpând…

Iar în ziua următoare,
Mai amână-l iar o zi.
Şi aşa să-i zici întruna,
Până postul s-o sfârşi…

Pentru orice gând spurcat,
Zi mereu acestui câine,
Ce te-ndeamnă la păcat:
Nu vreau astăzi, ci de mâine!

Domnul va da doar sentinţa
Judecăţii de Apoi,
Când va despărţi, cu tunet,
Pe veci, caprele de oi…

Săptămâna Albă

Săptămâna Albă, tainic,
Aminteşte, cu viu grai,
Despre vieţuirea Evei
Şi a lui Adam din rai,

Unde carne n-au mâncat,
Ci doar fructe şi seminţe,
Şi pe-acestea le mâncau
Numai după trebuinţe!
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Îndemnându-i la postire,
Un bătrân, pe la chilii,
Chiar în Săptămâna Albă,
Le-a zis dragilor săi fii:

Carne,-n Săptămâna Brânzei,
De mănânci, cu nepăsare,
Este mai păcat decât
Ai mânca în Postul Mare!
Cum postim?

Noi, prin post, ne controlăm,
Şi voinţa, şi gândirea,
Şi, prin el, verificăm
Cum stăm cu desăvârşirea…
Deci, prin el, cucernici fraţi,
Ne dăm seama, noi cei iuţi,
Dacă suntem împăraţi
Peste patimi şi virtuţi…

Dacă nu ne răstignim
Toate poftele viclene
Şi noi credem că postim
Cu lăptic de soia, nene,

Sau cu ochii în desktop,
Unde-i promovată hula,
Iar desfrâul este-n top,
Singuri ne furăm căciula!

La potirul plin cu Har

Viaţa, pe pământ, e-o şcoală
Sau o facultate, unde
Trecem, cu o rânduială,
Prin examene cam crude…

Trecem noi de unele,
Dar de altele, nu trecem…
Şi în toate zilele
În examene petrecem…

La sfârşitul „facultăţii”,
Dăm EXAMENUL CEL MARE!
Este cel al Judecăţii
Drepte şi-nfricoşătoare!

Dacă n-o să-l trecem, frate,
Veşnic va fi vai şi-amar!
Haideţi, toţi, cât se mai poate,
La potirul plin cu Har!
Un gând zurliu

Când e vreo aniversare,
Când e ziua lui cutare,
Unii oameni chefuiesc
Într-un chip demonicesc.

Pentru ce sunt bucuroşi
Şi aşa de zgomotoşi?
Că sunt astăzi, ca nicicând,
Mai aproape de mormânt?
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Stau ei bine cu credinţa,
Mai ales cu pocăinţa?
Au ei sufletul curat,
Spovedit şi împăcat?

Pentru asta, fraţii mei,
Eu i-aş întreba pe ei,
Dar mi-a zis un gând zurliu:
Crezi că ei, sărmanii, ştiu?

Duhovnicul

Pe părintele duhovnic
Să îl ai ca pe un tată,
Căci de tine se-ngrijeşte,
Fără ca să ceară plată.

Cât de des?

De atâtea mari păcate,
El te curăţă vârtos,
Cu puterea ce-i e dată
De Stăpânul Bun, Hristos.

Şi-a zis ava de la mare:
- De-i cu binecuvântare,
De douăsprezece ori
Într-un an, de Sărbători,

Pentru jertfa lui, se cade
Să-l iubeşti mai mult, creştine,
Să-l respecţi ca pe un tată
Şi să-l porţi în rugăciune!

Întrebat-am un părinte:
- Cât de des, cu Cele Sfinte,
Ne putem împărtăşi,
Pentru a ne mântui?

(Pentru cei mai temerari),
Deci la praznicele mari
Sau „împărăteşti” numite,
Să primeşti, tu, Cele Sfinte!

Toate duhurile rele
Ţi le ia la spovedit,
Dar, acum, rămân la dânsul,
Şi îl luptă, negreşit!

Sfânta Lumină

La slăvita Înviere,
La Ierusalim se-arată,
La Mormântul Sfânt, o rază
Din lumina necreată.

Cei ce spun că sunt nevrednici,
Să îţi spună, când sunt vrednici?
Niciodată! Dar, smeriţi,
Da, la ortodocşi ea vine,
Mergeţi şi vă-mpărtăşiţi!
Să ne mângâie nespus,
Dar nu că am fi noi vrednici,
Ci e mila lui Iisus!
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O ce falnică minune
Face Dumnezeul Sfânt,
Ca să piară rătăcirea,
Ce e-n lume, pe pământ!

Ea nu-i mediatizată,
Fiindcă-i glasul ce cuvântă
Şi încredinţează lumea,
Că Ortodoxia-i sfântă!

Un preot înţelept

Un flăcău şi-o fetişcană,
Ce trăiau în desfrânare,
S-au dus într-o zi la preot,
Să ia binecuvântare,

Untdelemnul căndeluţei

Şi de-a le „citi” ceva,
Pentru a trăi-mpreună,
Căci… „e pandemie-acum”,
După care, se cunună…

Şi atunci, n-ar trebui,
El să fie, oameni buni,
Un ulei mai scump decât
Cel pe pare îl consumi?

Vă aştept la cununie,
Şi vă binecuvintez atunci,
O să vă şi spovedesc,
Şi-o să fiţi ca nişte prunci!

Untdelemnul ce îl ardem
În paharul căndeluţei,
E o jertfă pentru Domnul,
Pentru binele căsuţei.

Unii pun în căndeluţă
- Vai şi vai de jertfa lor! Untdelemn de la prăjeli
Sau urât mirositor!

Dacă tu consumi la masă
Untdelemn scump, de măsline,
Iar în candelă pui rânced,
Nu e ruşinos, creştine?

- Eu nu binecuvintez
Desfrânarea, dragii mei,
Căci în Cărţi sau în Canoane,
Pentru asta, n-am temei!

SFÂNTUL ACOPERĂMÂNT

Omoforul tău, Stăpână,
Să ne-acopere pe noi,
Cei cu inima română,
Căci suntem în mari nevoi!

Roagă-te, Măicuţă Sfântă,
Pentru neamul românesc,
Pentru cei dulce-ţi cântă,
Pentru cei ce te iubesc!
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Fă să fie-a ta Grădină,
România noastră toată,
Iar o patrie creştină,
Cum a fost cândva, odată!

Şi-i alungă, cât mai grabnic,
De la noi, cei ce-am greşit,
De la neamul pravoslavnic,
Pe cei ce ne-au cotropit!
Trei spovedanii

Spovedania e, frate,
De trei feluri, dacă vrei,
Şi sunt toate-adevărate!
Iată care-s cele trei:

Cea dintâi e la icoane,
Când la rugă spui mereu:
Iartă-mă, Iisuse Doamne,
Iartă tot păcatul meu!

Cea de-a doua-i către oameni,
Când le spui regretul tău,
Că ai supărat pe semeni
Şi pe Bunul Dumnezeu.

Cea de-a treia e, canonic,
Dintre toate, cea mai mare,
Este cea de la duhovnic,
Cel prin care iei iertare!

Un gest „nevinovat”

Acest gest să nu-l primeşti,
Căci înseamnă trei de şase,
Şi să nu îl foloseşti
În postări spectaculoase…!
Gestul ăsta de gâlceavă
E lansat de ocultism,
Şi e o insultă gravă
Pentru tot ce-i creştinism…
Bolnav fără tratament

Când te spovedeşti, măi frate,
Cere cu dorinţă mare
Şi canon pentru păcate,
Ca să afli vindecare.
Căci duhovnicul pe care
L-ai ales la spovedit,
De nu-ţi dă, spre îndreptare,
Şi canonul potrivit,

E ca medicul ce-ţi spune
De ce suferi în prezent,
Dar, nu ştiu din ce motive,
Nu îţi dă şi... tratament.
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Vrem normalitate?

„Hai la vot!”

N-ai votat la referendum
Legea firii, cea morală,
Legea cum ne-a dat-o Domnul,
O familie normală…

„Hai la vot, măi oameni buni,
Şi votaţi-ne, dragi fani,
Că vă dam promisiuni,
Ca şi-acum vreo patru ani!

Vai şi-amar creştinătate,
Ameţită azi de „trendum”,
De voiai normalitate,
O votai la referendum…

Însă când promite Domnul
Fericirea-n Raiul verde,
Nu Îl crede pe El omul,
Doar pe candidaţi îi crede…

Şi-acum plângi, iubite frate,
Că în ţară e urgie,
Că nu e normalitate,
Că-am ajuns o colonie?

Dacă o să ne alegeţi,
Vom schima al vostru trai,
Şi promitem, de-nţelegeţi,
Că o să trăiţi ca-n Rai!”
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Candidatul turmentat

Linguşitorii

În campania cochetă,
El promite că va scoate
Orice stare de alertă
Sau urgenţă, din cetate.

Mi-a răspuns, cum e firesc,
Şi mi-a zis, cam încurcat:
„Cu toţi cei ce mă-ntâlnesc
Toţi îmi spun că m-au votat!

Candidatul turmentat,
Fiindcă sunt alegeri iar,
Vrea să fie iar votat,
Pentru postul de primar…

Astăzi m-am găsit, pe rută,
Cu primarul nou ales,
Şi i-am zis un „Doamne-ajută!”,
Fără niciun interes...

Pentru cei ce-l vor vota,
Însă, el promite, frate,
Că,-n oraş, va declara
STAREA DE EBRIETATE…

Dar eu ştiu că m-au votat
Doar cincizeci şi doi la sută;
Nu ştiu ce s-o fi-ntâmplat,
Căci şi câinii mă salută!?”

Câtă vrajbă, câtă ură,
Câte mari neînţelegeri,
Câte vorbe ies din gură,
Înainte de alegeri…

Unii oameni merg la slujbă,
La biserică, mai des;
Alţii, care trag la drujbă,
Pe la Paşte, mai ales…

Dragii mei, dezamăgirea
Va urma, ca-ntotdeauna!
Voi rămâneţi cu-nvrăjbirea,
Iar aleşii îşi dau mâna!

Cred că-i ştiţi pe cei din urmă!
Sunt „creştinii” ce vă cheamă
Ca să îi votaţi la urnă…
Aşadar, să n-aveţi teamă!

Dezamăgire

Se împart în cete, fanii,
Învrăjbiţi pentru primar,
Ce susţin doctrine stranii,
Despre care n-au habar…

Pledoarie pentru urnă

Unii merg din an în an,
(Ca să-i piardă pe duşmani);
Alţii – stil european Merg din patru-n patru ani…
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Să votăm responsabil!

Indiferentismul

Dar atenţie, creştine!
De vrem să ne fie bine,
Să votăm un brav român,
Un creştin, nu un păgân!

El se luptă cu Porunca
Dragostei fireşti, divine,
Dată de Mântuitorul,
Pentru cel de lângă tine…

Trebuie la vot să mergem,
Dacă vrem să nu culegem
Rodul nepăsării, care
Poate duce la pierzare!

Indiferentismul este
Cancerul societăţii,
Căci el năruie iubirea,
Care e esenţa vieţii…

Nu contează-a lui culoare,
Ci simţirea ce o are
Pentru crezul nostru sfânt
Şi al ţării drag pământ…

Câţi n-auzi, prin lume, astăzi:
„După noi, potopul, frate!”,
Fiindcă nu-i interesează
Ce durere lasă-n spate…

Vrei să fii primar? Nu-i rău!
Dar primar înseamnă, frate,
Să renunţi la somnul tău,
Să faci pace şi dreptate…

Traiul bun în ţări mai mari,
Aferent unui popor,
Se măsoară în dolari
Pe cap de locuitor.

Vrei să fii primar?

Să fii om cinstit şi drept,
Să ai firea nepătată,
Să fii harnic şi-nţelept,
Să fii tuturor, un tată…

Dacă-acesta-ţi este ţelul,
Nu te-opri, de eşti jertfelnic!
Dacă-i altul…, sufleţelul
Ţi-l vei pierde-n focul veşnic!

Nivelul de trai

Dezvoltarea la români,
Ce în cârciumi n-au rival,
Se exprimă, oameni buni,
Într-un mod original.

Ca să pară cât mai mare,
Chiar mai mare ca la Bon,
Dezvoltarea se măsoară
În... bodegi pe cap de om.
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Te iubesc!

Piatra de granit, măi frate,
A familiei creştine,
Este dragostea curată,
Pentru cel de lângă tine…

Îţi mai aminteşti de când
N-ai mai spus un „te iubesc”
Soţioarei tale scumpe,
Cum ar fi, şi e firesc?

Dragul meu, un „te iubesc”,
Un gest cu afecţiune,
Sau o tandră-mbrăţişare,
Face cât o rugăciune!

Mama-soacră

După cununie, soro,
În comun le-aveţi pe toate,
Inclusiv pe mama-soacră,
Şi pe veri, şi pe cumnate…

De aceea, să-i zici mamă,
Şi în faţă, şi în spate,
Şi nu tanti, doamna, „măta”,
Că greşeşti cum nu se poate…
Ca şi cum, o preoteasă,
Stându-i soţului ‘nainte,
I-ar vorbi cu „Da, Mitică!”
Şi n-ar zice: „Da, părinte!”
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Stupiditate

Când pe stradă se întâmplă
Vreun necaz, vreun accident,
Vreo bătaie, om căzut,
Sau un alt eveniment,

Condiţie

Te mâhneşti, iubite frate,
Când vezi că nu s-a lipit
Mai nimic din câte, zilnic,
Pe mulţi i-ai povăţuit…

Unii fraţi, în loc s-ajute,
Să salveze pietonul,
Ei, cu mare nepăsare,
Scot în grabă telefonul,

Ştiu că le-ai grăit cu milă,
Cu iubire şi căldură,
Totuşi, ei n-au pus la suflet
Buna ta învăţătură…

Iartă-mă!

Aproapele

Să filmeze grozăvia,
Cu un dor stupid, năuc,
Ca, acest moment teribil,
Să-l posteze pe Facebook…

Sfatul tău va fi primit,
Dragul meu, chiar cu ovaţii,
Când vei împlini şi tu
Ceea ce-i înveţi pe alţii…

Şi tu ai, iubite frate,
Mulţi vrăjmaşi, clevetitori,
Peste tot în astă lume,
Chiar şi printre „frăţiori”…

De aproapele depinde
Mântuirea sau pieirea,
După cum ne arătăm
Răutatea sau iubirea.

„Iartă-mă!” se cheamă arma,
Şi-ai să vezi că n-am minţit;
Trage, frate,-n toţi vrăjmaşii,
Mai ales când n-ai greşit!

Azi, tu cum te-ai raportat
La aproapele, creştine,
Ai făcut cuiva vreun rău
Sau făcut-ai numai bine?

Dacă vrei să scapi de ei,
E o armă salvatoare,
Care, de ţinteşti cu ea,
Pui vrăjmaşii la picioare…

În aproapele e chipul
Sacru al lui Dumnezeu,
De aceea, se cuvine,
Să îl respectăm mereu!
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Atenţie, părinţi!

Părinte unu, părinte doi

Cât se bucură, azi, taţii,
Când aud pe bătătură
Pe pruncuţii lor de-o şchioapă,
Că vorbesc urât şi-njură!

După ce se naşte pruncul,
Trebuie să ţinem seama,
Că întâi şi-ntâi de toate,
Gângurind, el zice „Mama!”

Peste ani, crescând copiii,
Când i-or înjura, cu ură,
Pe-ai lor taţi, vor zice: „Doamne,
De ce fiul meu mă-njură?”

„Mamă” spune şi chinezul,
Polonezul şi germanul,
Spaniolul şi slovacul,
Rusul, indonezianul…

DIVE

Trecerea în „nefiinţă”

Când vorbeau prost şi-înjurau,
Ştiţi ce mult v-aţi bucurat!
Iată-acum culegeţi roada
La tot ce aţi semănat…!

Media e plină astăzi
Cu ştiri „bombă” despre „DIVE”,
Duduiţe imorale,
Cu ţinute explozive.

„Divus” vine din latină,
Şi înseamnă sfânt, divin…
O, ce „sfinte” promovează
Astăzi, un popor creştin!

Sfintele din calendar,
Care-s DIVE-adevărate,
Ce-au trăit în sfântul har,
Sunt, de media, uitate…

Ce vor face de-acum pruncii,
Care-şi vor dori dejunu’,
Căci voind să-şi cheme mama,
Vor striga: „Părinte unuuuu…!

Îi auzi spunând pe unii
(Poate că din neştiinţă)
Că amicul lor, cutare,
A trecut în nefiinţă…

Fals, greşit şi eronat!
Căci prin moarte, prin necroză,
Nu treci în inexistenţă,
Ci-i doar o metamorfoză.
Omul ce se naşte-n lume,
Va rămâne-n veci fiinţă!
Că ajunge-n iad sau rai,
Dar nicicând în nefiinţă!
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Tu, Doamne

Cum mulţumesc unii

E frumos s-avem respect
Pentru cei „mai pregătiţi”,
Pentru oamenii în vârstă,
Pentru cei îndreptăţiţi.

„Mă îmbăt de bucurie,
De găsesc o rezolvare
La problema fistichie,
Ce mă roade, frăţioare!”

Însă, dânşii, când se roagă
Marelui Arhiereu,
Fără pic de politeţe,
Îi zic „Tu”, lui Dumnezeu…

Nu ar fi mai bine, frate,
Să citeşti, spre mulţumire,
Un acatist, de pe carte,
Sau o rugă de mărire?

Mulţi din cei ce-ţi cer respect
Astfel unii mulţumesc
Au pretenţia, firească,
Celui ce i-a ajutat,
Să li te-adresezi, zicând:
Dumnezeului Ceresc:
„Domnule” sau „Dumneavoastră”… Săvârşind un greu păcat…!

La nutriţionist

Aşa cred ei

Dacă zici: Am să postesc,
Ca să mai slăbesc şi eu,
Căci de când m-am îngrăşat
Mă mişc tare, tare, greu!

De la Paşti pân’ la-Înălţare
Toţi creştinii, altădat’,
Salutau pe orişicare
Cu „Hristos a înviat!”

Dacă ăsta-ţi este scopul,
Şi nu-i cel ceresc, e trist!
Mergi mai bine, surioară
La un nutriţionist!

Şi, cu multă bâlbâială,
Îţi răspunde încurcat,
După care, cu iuţeală,
Zice: “Eşti... exagerat!”.

Dacă vei mânca legume,
Însă pentru siluetă,
Asta nu înseamnă, soră,
Că ţii post, că eşti ascetă!

Astăzi, dacă zici cuiva
Un „Hristos a înviat!”
La o lună după Paşti,
Să îl vezi cum s-a blocat.
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Banchetul

Când se termină vreo şcoală
Sau serviciul, azi, frecvent,
E o modă (sau o boală),
Căci se-ncheie cu banchet.

Bricheta şi lumânarea

Cred că ştie lumea toată,
Tot poporul şi suflarea,
Că bricheta-i destinată
Ca s-aprinzi, cu ea, ţigarea.

Aparent, nu ar fi rău,
Dar banchet înseamnă, frate,
Să nu-I placi lui Dumnezeu,
Bând, jucând, făcând păcate...

Însă, unii din creştini
Folosesc cu nepăsare,
Azi, bricheta, oameni buni,
La pomeni şi sărindare,

Biciul şi tunul

Vestea tristă

Eu îţi zic să fii atent,
Căci, la terminarea vieţii,
Eşti chemat la alt banchet:
La „banchetul”... Judecăţii!

Pluguşorul creştinesc
E-nsoţit, de obicei,
La poporul românesc,
De bici, plug şi clopoţei.

Astea toate ne vorbesc
Despre rod, belşug şi lan,
Despre tot ce e firesc
Să avem în noul an.

Însă, azi, pe urători
Nu-i mai vezi pocnind din bici,
Ci cu tunuri, pocnitori,
Ca o bandă de haiduci.

Căci cu ea aprind tămâia,
Tot cu ea şi lumânarea,
Sugerând deci „armonia”
Lumânării cu... ţigarea.

Dacă ai să-i spui cuiva
Vreun necaz, deces sau foc,
Omule, fii înţelept,
Nu-l supune la un şoc!

Ci să-i spui gradat, cu grijă,
Vestea asta tristă, gravă,
Căci sunt oameni mai sensibili,
Ce au inima bolnavă…
Sarcina nu ţi-e uşoară,
Cu o şubredă fiinţă,
Că se poate să cedeze,
Şi s-o ai pe conştiinţă…!
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Om de cultură

Într-o zi, un frate vesel
Mi-a grăit aşa din gură:
„Soţioara mea cea dragă
E om mare, de cultură…

Confuzie

După buna cuviinţă,
Tot creştinul e dator
Să îndemne la credinţă
Pe cel ce-i neştiutor.

Se documentează-ntr-una,
Mai ales de pe Facebook…
N-are timp, nici de spălat,
De nimic, rar de trabuc…

Dar să vezi şi să nu crezi:
De încerci să spui cuiva
Că-i păcat ca să fumezi,
Că-i păcat a avorta...

Campionii

Cruci pe talpă

Cum se scoală, face circ,
Vocalize pân’ la patru,
O tocată pân’ la cinci,
Iară seara joacă teatru…”

Azi înjură multă lume:
Şi cei mici, şi cei adulţi;
Zic de soare, şi de mume,
Şi de Domnul, şi de sfinţi.

Ce păcat îngrozitor!
De ce omul nu înjură,
Şi de iad, televizor,
De ţigări, de băutură?

De s-ar face, oameni buni,
Un campionat al lumii
De ocări cu înjurături,
Cred c-ar câştiga... românii.

Mulţi rămân uimiţi, şocaţi,
Când aud astfel de veşti,
Şi te-ntreabă, cam miraţi:
“Da’ din care sectă eşti?“

Crucea este steagul sfânt
Şi, de-aceea, frăţioare,
Nimenea de pe pământ
Să n-o calce în picioare.

Însă unii fabricanţi,
Care azi produc papuci,
Ghete, cizme sau bocanci,
Pun pe talpă numai cruci.

Însă n-ai să vezi pe talpă,
La aceste încălţări,
Forme care... le cam scapă:
Sticle, arme sau ţigări?!
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Cu părul coadă

Vezi pe tineri, pe bărbaţi,
Uneori, trecând pe stradă,
Cam sumar înveşmântaţi,
Dar cu părul strâns în coadă...

Dă din umeri

Dacă-ntrebi pe cineva
De biserica cu hramul
„Sf. Gheorghe”, „Sf. Toma”,
Sau „Ilie Tesviteanul”,

Ei prin moda asta, oare,
Au un scop duhovnicesc
Sau, voit, aduc sfidare
Portului călugăresc?

Dă din umeri, se gândeşte,
Parca-ar fi picat din Marte,
Totuşi, el, te sfătuieşte
Să întrebi în altă parte.

Cum serbăm Crăciunul

De ziua lor

Cine vrea demn să imite
Pe monahi cu portul lor,
Să imite, ferm şi iute,
Şi... trăirea dumnealor!

Însă dacă-ntrebi, măi frate,
De hotelul „Juvenil”,
Sau de cârciuma „Cetate”,
Te îndreaptă... şi-un copil.

Naşterea cea minunată
A Pruncuţului Hristos,
Cu iubire-i aşteptată
De poporul credincios.

Sărbătoarea unui Sfânt
Se cinsteşte, cum se ştie,
La biserică, în cânt
Şi cu Sfântă Liturghie.

Pentru alţii, ce să spun,
Ştii prea bine şi matale:
Pentru ei, Sfântul Crăciun
Este... oala cu sarmale.

Cei mai mulţi din ei serbează
În beţii, ospăţ, amor;
De e post, nici nu contează,
Şi zic chiar că-i... ziua lor.

De aceea, unii fraţi
Se-nnoiesc, se spovedesc,
Şi aşa, frumoşi, curaţi,
Naşterea sărbătoresc.

Însă, azi, puţini cunosc
Viaţa sfântului serbat,
Care, blând, pentru Hristos,
Sângele şi l-a vărsat.
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Decepţia unui patron

Dezbinarea creştinilor

Un patron, un bun creştin,
S-a gândit ca,-n sărbători,
Când e Sfânta Liturghie,
Să dea liber tuturor.

Dar s-a supărat nespus,
Căci puţini salariaţi
La biserică s-au dus,
Dintr-atâţia angajaţi…

Auzit-aţi voi vreodată
De „Budişti penticostali”,
„Musulmani de ziua şaptea”,
Sau „şiiţi duminicali”?

Auzit-aţi voi vreodată:
„Musulman după Coran”,
„Confucianist calvin”,
Sau „Mozaic luteran”?

Cei mai mulţi s-au dus la sapă
Sau la pescuit prin cloace,
Dar de-atunci… robesc la şapă,
Căci la slujbă nu le place…

Auzit-aţi voi vreodată
De... creştini nedezbinaţi
Şi ca toţi să fie una,
Sau ca toţi să-şi zică fraţi?

Azi, româncele-şi omoară,
Prin avorturi, mulţi copii;
Spun că viaţa nu-i uşoară
Şi nu vor să nască fii.

Dacă moare vreun creştin,
Babele au grijă mare
Să nu uite, precum ştim,
Ca să-l lege de picioare.

Demografia în România

În privinţa asta-i jale;
Au ajuns mai toţi creştinii
Mai prejos de animale,
Care nu-şi omoară puii.

Aşadar, în România,
Care e popor ales,
A ajuns demografia
Ca să crească în... regres.

Dezlegare

Cel mai mult pe mort ajută
Rugăciunea de iertare,
Ce de preot e făcută,
Şi-i numită DEZLEGARE.

Dat mi-a fost s-aud cândva,
Că aceea-i dezlegare,
Când dezleagă cineva
Piedica de la picioare…
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Doliu modern

E tot o sfântă taină

Căci vezi doamne-ndoliate
Cu veşminte străvezii,
Cu croieli întortocheate,
Cu zorzoane şi tichii.

Nunta este taină sfântă,
Precum e Mărturisirea
Şi,-ntre dânsele, ca taine,
Eu nu văd deosebirea.

Lumea asta rea, deşartă,
Totul a modernizat,
Chiar şi doliul ce se poartă
Pentru cel ce-a răposat.

Azi, la nunta creştinească,
Sar creştinii şi dansează,
Căci orchestra rom-nească
Cu trompete îi distrează.

Ba mai mult, sunt şi rujate,
Şi vopsite ca atare,
Exprimând, cum nu se poate,
Că jelesc cu... jale mare.

Nu-nţeleg lucrul acesta:
Consecvent dacă tu eşti,
De ce nu tocmeşti orchestra,
Şi când... te mărturiseşti?

În duminici, după masă,
Vezi pe şanţ îngrămădite
Multe babe ce, din casă,
Au ieşit să mai discute.

Anul naşterii trupeşti
A pruncuţului Hristos
E un an de referinţă
Pentru omul credincios.

E discutabil

Astăzi ordinea de zi
E puţin cam încărcată,
Căci băiatul nu-ştiu-cui
A fugit, de ieri, c-o fată.

Maicilor, eu vă previn,
Chiar de nu prea par amabil:
Când discuţi pe un creştin,
E, să ştiţi, cam... discutabil!

Era noastră

De aceea, se preferă
Să se zică, şi-i frumos,
Când vorbim de-o veche eră:
„Înainte de Hristos”.

Însă alţii, mai nostalgici,
Care cred numai în astre,
Spun, vorbind de timpii antici:
„Înaintea erei noastre”.
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Horoscopul

Mulţi creştini citesc ziarul,
Urmărind un singur scop:
Ca să-şi afle viitorul
Prevestit de horoscop.

Dar să vezi ce păcăleală,
Pentru cei naivi de tot,
Căci nu sunt două ziare
Cu acelaşi horoscop.

Îmbulzeală mare

La serviciul sfânt, divin,
Pe parcursul unui an,
La biserică nu vin
Mulţi creştini, chiar de e hram.

Dar, la Sfânta Bobotează,
Mulţi creştini cu căni, ulcioare,
Se-mbulzesc, se-ncăierează,
Ca să ia Aghiasmă Mare…

Totuşi au ceva comun:
Nici un horoscop sfătos
Nu-l îndeamnă pe creştin
Să-I urmeze lui Hristos!

Iată un tablou sublim
Al sfârşitului de veac,
Al credinţei de acum:
Domnu-i bun doar pentru... leac.

Chiar şi-n casele creştine,
Vezi la câte unii, frate,
Colţuri, rafturi şi vitrine
Cu colecţii cam ciudate:

În maşini, autobuze,
Am văzut, nu doar odată,
Atârnat, lângă icoană,
Şi o poză „deocheată”.

După felul de colecţii,
Se-nţelege uşurel
Cine-i colecţionarul
Şi... cui i se-nchină el.

Cui te-nchini, iubite frate?
Ori Măicuţii Preacurate,
Ori femeii necurate?
La doi domni, ştii..., nu se poate!

Idoli

Mărci diverse de ţigări,
Băuturi la sticle scumpe,
Bani diverşi din multe ţări...
Şi exemple sunt cam multe.

În loc de icoană

Iată câtă rătăcire
La creştinii de acum,
Care-amestecă,-n neştire,
Ce e rău cu ce e bun…
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Îngustimea băsmăluţei

În canoane scrie clar:
„Toată partea femeiască,
(În biserică măcar)
Capul să şi-l învelească”.
Vezi femei cu băsmăluţe,
Altele purtând batic,
Altele cu panglicuţe,
Altele... fără nimic.

Intrarea în Europa

Ca să intri-n Europa,
Ne zic cei din Occident,
Trebuie stricată Legea
Creştinească-n parlament.

S-au legiferat păcate
Despre care, spun cinstit,
Oameni simpli, de la ţară,
Nici măcar... n-au auzit.

Îngustimea băsmăluţei,
La creştine, ne vorbeşte
Despre flacăra credinţei:
Mare, mică, sau... lipseşte.

Şi de-aceea, la români,
Azi, păcatele spurcate,
Ţineţi seama, la creştini,
Din păcate... nu-s păcate.

Timpul vieţii scurt fiind,
Cine are-nţelepciune,
Îl petrece doar făcând
Fel de fel de fapte bune.

Azi elevii folosesc
Un jargon, când se exprimă;
Ori codificat vorbesc,
Ori nu ştiu limba română.

Integrame

Dar să vezi ispită mare,
Copilaşi, tătici şi mame,
Timpul liber şi-l omoară
Absorbiţi de integrame.

La birou, în tren, vezi oameni
Concentraţi stând ziua-ntreagă
Şi dezleagă integrame,
Dar, pe ei cine-i... dezleagă?

Jargoane

Matematica e „mate”,
Profesoara este „proafa”,
Diriginta e „diriga”,
„Aia” de română-i... „scroafa”.
Replicând tot în jargoane,
Şi profesorii, vârtos,
Le pun „opt fără obloane”,
Sau vreun „scăunel întors”...
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Jucării

Înainte, copilaşii,
Ce frumos se mai jucau
Cu păpuşi şi fluieraşe,
Când în dar, ei, le primeau!

Astăzi, însă, mulţi părinţi
Le aduc în dar himere,
Copilaşilor cuminţi,
Săbii şi mitraliere…

Microbiştii

La biserică,-n duminici,
Ştiţi prea bine, mulţi nu sunt,
Căci au treabă, sunt la meciuri,
N-au ei timp de Domnul Sfânt.

Dar pe stadion de mergi,
Ai să vezi chiar zeci de mii,
Căci se joac-un mare meci,
Ce n-a fost de când te ştii.

Oare ce simţ vor părinţii
Să dezvolte la copii,
De le dau mitraliere,
Afirmând că-s… jucării?

Pentr-un gol, sărmanii fraţi,
În tribune şi pe sol,
Sar, răcnesc, sunt transpiraţi,
Şi-au în minte numai... goool!

MEDIA din vremea noastră,
Aservită celui rău,
Publică ştiri hulitoare,
Cum o-nvaţă „tatăl” său…

Azi creştinii nu concep
Un botez, un moţ, o nuntă,
Sau un alt moment solemn,
Dacă muzica nu cântă.

MEDIA aservită

De exemplu: Când e hramul
La Biserica “Izvor”,
Ea nu spune: “Ce splendoare,
Cât a fost de-înălţător…!”
Ci ea zice de-îmbulzeală,
Că n-aveau bactericid
Şi c-a leşinat o babă,
Pentru că… avea COVID.

Muzica la-nmormântare

Ba, mai mult, chiar şi la moarte
Îşi doresc cu-nverşunare
Să le cânte, bine foarte,
Muzicanţii cu fanfare.
Vreau să ştie fiecare;
Eu vă spun de la obraz:
Muzica la-nmormântare
E păcat şi n-are… haz.
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Obicei profan

Potcoava salvatoare

Unii fraţi, când se închină
În biserici, prin sătuce,
Nu prea ştiu din ce pricină,
Fac şi pe podea o cruce…!

Ori în faţă, ori în spate,
Vezi la unii pe maşini,
O potcoavă agăţată,
Că îţi vine să suspini.

Ştiu că tu nu faci ca fel;
Nu de tine-i vorba, frate,
Dar ţi-am spus, având ca ţel
Să spui şi tu mai departe!

Când doreşti ca o potcoavă
Să te scape de la moarte,
Asta e o boală gravă,
Căci de Domnul eşti departe!

Uite-aşa se nasc “tradiţii”,
Obiceiuri, clar, profane,
Nedorite “achiziţii”,
Ce-s străine de Canoane!

Scopul ei îl ştiţi prea bine:
Să le-aducă mult „noroc”,
De-or intra-n coliziune
Sau de ia maşina foc.

Nu se mai poartă

Râvnă neînţeleaptă

Precum ştiţi, de Bobotează,
Preoţii şi cântăreţii
Merg prin case şi botează
Mobila şi toţi pereţii.

Sunt creştini ce au în casă
Fraţi, surori, copii, părinţi,
Ce-s bolnavi de-o boală gravă,
Care trebuie-ngrijiţi.

Dacă-ntrebi, subtil, pe fraţi
De icoană, de-a ei soartă,
Îţi răspund puţin miraţi:
„Bre, nu ştii,... nu se mai poartă!”

Şi, aceşti creştini grozavi,
Merg prin satele vecine
Şi-ngrijesc de alţi bolnavi,
Ca să facă... fapte bune.

Dar să vezi, unii creştini,
Pe pereţi, au aşezate
Poze cu eroi păgâni,
Satanişti, femei stricate.

Dar, în loc să îngrijească
De bolnavii lor din casă,
Dintr-o râvnă rea, prostească,
Pe ai lor bolnavi îi lasă
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Robul Domnului

Dacă moare vreun bogat,
Chiar de-a fost necredincios,
Pân’ la groapă e urmat
De-un cortegiu numeros.

Sacoşele de plastic

Azi sacoşele de plastic,
După cum băgăm de seamă,
Au un rol drăcesc fantastic:
Fac păcatelor reclamă.

Cu răbdare-l prohodesc
Mulţi creştini, jelind duios,
Şi cu toţi-l denumesc
„Robul Domnului Hristos”.

Căci pe ele vezi pozate
Băuturi din Occident,
Domnişoare dezbrăcate
Sau ţigări Marlboro, Kent.

Românii “norocoşi”

Sulemenire

Dacă moare şi săracul,
Bun creştin, smerit, isteţ,
Grabă multă, pun capacul...
Mortul ăsta nu-i de... preţ.
Grecii nu mai au de mult
În vorbire pe “Noroc”,
Care-a fost un idol mut
Ce se înroşea la foc.

L-au acum, în schimb, românii,
Care zic “noroc” mereu,
Ba, mai mult, chiar şi creştinii,
Zic în loc de “Dumnezeu”.
“Hai, noroc!“, salută unii,
“Noroc bun!“, zic şi ortacii,
“Ce noroc!“, exclamă alţii;
Parcă-ar fi-n... Olimp, săracii.

Mulţi le poartă, chiar cu fală,
Fiindcă-s ţanţoşi şi colerici
Şi, cu multă îndrăzneală,
Vin cu ele şi-n biserici.
Cine se sulemeneşte,
Spune Domnului tacit:
„Recunosc, eşti Creatorul,
Însă, Doamne, ai greşit!
Mă voiam cu buze brune
Şi sprincene jumulite,
Mă voiam cu ochii vineţi
Şi cu unghii înroşite,

Mă voiam cu părul verde,
Şi am multe obiecţii,
De aceea, Doamne Sfinte,
Îţi aduc nişte... corecţii!”
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Televiziunea în cablu

Toată lumea se adună

Televiziunea-n cablu
E o pată la creştini,
Căci prin ea vezi azi tot globul,
Tot cei rău pe la străini.

„Cine seamănă, se-adună”,
Zice-o vorbă din popor;
Nu e nimeni împotrivă,
Toţi se-adună-n felul lor:

Oare cei cu cablu-n spate
Sunt creştini adevăraţi?
Nu ştiu ce să zic, măi frate,
Despre cei ce sunt... „legaţi”.

Lumea, însă, se revoltă,
Afirmând că-i dubios,
Când doi-trei creştini se-adună
Să-L slăvească pe Hristos.

Multe case sunt legate
La ăst cablu odios,
Pentru care mulţi, măi frate,
Îşi pierd timpul preţios.

Televizorul de buzunar

Fumătorii în pridvor,
Microbiştii pe la meciuri,
Desfrânaţi-n casa lor,
Alţi-n discoteci, la chefuri...

Un azil?

Moşii noştri, înainte,
Cu evlavie purtau
În buzunărel cărţi sfinte,
Şi, citind, „se informau”.

Pe monahi, mulţi îi întreabă,
Dintr-o rea nedumerire:
„Măi părinte, care-i treaba,
De ce-ai mers la mănăstire?

Astăzi, însă, tot poporul,
Are, frate,-n buzunar,
Permanent, televizorul
- Telelefonul celular…

Iată câtă rătăcire,
Pentru cei ce-s lumii sclavi,
Care văd în mânăstire
Un azil pentru... bolnavi.

Vieţile de Sfinţi, Psaltirea,
Ce le-aveau în buzunare,
Le-aduceau, lor, fericirea,
La cosit sau pe cărare…

Eu deloc nu te-nţeleg,
Căci te văd deştept, frumos;
Eşti înalt, eşti şi întreg,
Şi bogat şi sănătos!”
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Un idol modern

Idolul TELEVIZOR,
Marele înşelător,
E prezent în orice casă,
Fie simplă sau luxoasă.

Îl găseşti, vorbind de zor,
Şi pe hol, şi-n dormitor,
Îl vezi şi-n sufragerie,
Este şi-n bucătărie…

Urechi sau coarne?

Nu mai ştie, azi, vrăjmaşul
Cum să mai înşele lumea,
Şi se străduie, pizmaşul,
Să-ntineze naţiunea.

Ai să vezi, mergând pe cale,
Copilaşi cu căciuliţe,
Cu urechi de animale,
Iepuraşi sau pisicuţe.

Şi acuma – na, trăsnaie! Îl găseşti prezent şi-n baie!
(Sper, Ileană şi Andree,
Că nu v-am dat vreo idee…!)

Măi, ce şmecheri sunteţi voi!
Alea-s coarne, nu urechi!
Iar veniţi, subtil, la noi,
Cu tertipuri de-alea vechi?

Unii tineri se cunună,
Nu că ar avea temeiul
În religia creştină,
Ci... c-aşa e obiceiul.

Voturile monahale
Sunt: o viaţă-n CURĂŢIE,
O smerită ASCULTARE
Şi-o deplină SĂRĂCIE.

Ba i-auzi pe naşi zicând,
Chiar la cununia sfântă:
„Te rugăm, părinte, mult,
Să o faci un pic mai scurtă!...”

SĂRĂCIA în iubire,
ASCULTAREA multor ştiri,
CURĂŢIA în clondire
Şi-n tigaia cu fripturi...

Un pic mai scurtă

De aceea, îşi aleg
Naşi lipsiţi de viaţă sfântă,
Ce nu ştiu pe ce drum merg,
Care joacă mult şi cântă.

Voturile mirenilor

Voturile mireneşti,
Despre care s-a dus vestea,
Sunt tot trei, la cei lumeşti;
Iată care sunt acestea:
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De Ziua Femeii

La mulţi soţiei mele,
La mulţi ani surori şi dame,
La mulţi ani acelor, care
Sunt adevărate mame!

Om de cultură

Într-o zi, un frate vesel
Mi-a grăit aşa din gură:
„Soţioara mea cea dragă
E om mare, de cultură…

Ziua mamei, a femeii
(De 8 martie serbată)
Are o istorioară,
Care trebuie aflată…!

Se documentează-ntr-una,
Mai ales de pe Facebook…
N-are timp, nici de spălat,
De nimic, rar de trabuc…

Nicuşor în vremuri noi

Unui om dezordonat

S-o serbăm cu pietate,
Însă nu la vreun local,
Chiar în Săptămâna Brânzei,
Cu friptură de batal…

Nicuşor, în dalbe straie,
Şi-a pus ghetele la poartă,
Căci, de Sfântul Nicolae,
A primit mereu, ca plată,

În ghetuţe, daruri multe,
(Nu vreun băţ sau nuieluşă,
Fiindcă el era cuminte),
Dar… când le punea la uşă…

Dimineaţa, vrând să vadă
Ce surprize-l aşteptau,
A văzut, privind la stradă,
Că ghetuţele-i lipseau…

Cum se scoală, face circ,
Vocalize pân’ la patru,
O tocată pân’ la cinci,
Iară seara joacă teatru…”

Ca să ai timp cât mai mult
Pentru cele sufleteşti,
Să-ţi planifici, ca om cult,
Trebile gospodăreşti.

Dacă nu-ţi notezi, măi frate,
Tot ce ai de rezolvat,
Ori că n-ai activitate,
Ori că eşti dezordonat…

Iar de zici că tu ţii minte
Ce ai zilnic de făcut,
Dovedeşti – să iei aminte! –
Că mai eşti şi încrezut!
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Într-o relaţie

A virtuţilor regină

Într-o conversaţie,
Mi-a zis un distins bărbat:
„Sunt într-o relaţie!“;
N-a zis că-i necununat…

Milostenia e, frate,
„A virtuţilor regină”
Şi e mare între fapte,
Fiindcă-i de iubire plină…

Ce „relaţie“, măi frate?
Sunteţi nişte desfrânaţi,
Sunteţi în păcat de moarte!
Te cununi sau te desparţi!

Deci să ne orientăm,
Când vedem cerşetoria,
Ca să nu încurajăm
Lenea şi hoţomănia!

Iată o cosmetizare
A păcatului DESFRÂU!
Iată câtă înşelare,
Pentru sufletul molâu…!

Pe gheaţă

Ca un patinoar e viaţa,
Plin cu mulţi patinatori,
Care survolează gheaţa,
De zici că-s aviatori!

Dar se-ntâmplă să mai cadă
Unii fraţi „navigatori”;
Ori că gheaţa-i cu zăpadă,
Ori că nu-s patinatori…

Să nu râzi când vezi, în ceaţă,
Pe vreun frăţior căzând,
Căci şi tu eşti tot pe gheaţă,
Şi, s-aluneci, poţi oricând!

Însă banul să transpire,
Până când, din mână,-l laşi,
Căci, prin pieţe, la cerşire,
Sunt mulţi leneşi şi borfaşi…

Alegere

Între două mari păcate,
Spun Părinţi-n Pateric,
Când, să scapi, nu se mai poate,
Să-l alegi pe cel mai mic.

De când ştii această lege,
Săvârşeşti păcate mari,
Şi îţi zici: „Deci, pot alege,
Totul e să le compari”.

Ca să ai justificare,
Când păcătuieşti mai rău,
Născoceşti un rău mai mare,
Ca să pară... mic al tău.
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Ascultare

Care voie?

Numai cel smerit ascultă
De cel rânduit, mai mare,
Şi, cu dragoste, înfruntă
Totul pentru ascultare…

Dar când Dumnezeu, creştine,
Face voia Lui cu noi,
Niciodată nu-ţi convine,
Şi cârteşti, şi ce război…!

„CINE FACE ASCULTARE,
LITURGHIE SĂVÂRŞEŞTE!”
E deviza celui care
Lui Hristos se dăruieşte.

Tatăl nostru când rosteşti,
Tu, din gură, zici aşa:
Cel ce Tată, nouă, eşti,
Să se facă voia Ta!

Tu ce zici: „Sunt ucenic
Al părintelui CUTARE,
Lângă el petrec de mic!”,
Dar... pe lângă ascultare.

De aceea, stai oleacă,
Şi decide-te cumva;
Zi precis cum să se facă:
Voia Lui, sau voia ta?

Unele creştine, frate,
Ca s-arate că-s smerite,
Umblă-n negru îmbrăcate;
Pân’ la ochi îmbrobodite.

„Caritas”-ul, F.N.I.-ul
Înşelat-au pe cei care
Au vrut să-nmulţească banul,
Fără muncă şi sudoare.

Calea de mijloc

Prin biserici fac metanii,
Chiar şi-n zilele oprite,
Şi se gudură când fanii
Le zic „maici” acestor „sfinte”.

Nici la modă, nici broboadă,
Ci căinţa duce-n rai,
Ea îţi va aduce roadă,
Dacă… ţinta asta ai.

Ce păcăleală!

Câţi nu şi-au vândut maşina,
Casa, vaca, toate cele,
Ba, şi-au dus la CEC şi stâna,
Dar... rămas-au fără ele.

De-ai fi zis cuiva-ntr-o doară:
„Dă-le, frate, la sărac,
Şi-ai să afli-n cer comoară!”,
Punea mâna pe... arac.
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Ce să caute la slujbă?

Cercelul băieţilor

Şi te-asigură, apoi,
Că-i de viţă preoţească,
Şi e dintr-un neam de soi,
Că e văr cu Popa Şapcă,

Moda asta este veche
Şi-o-ntâlnim la sclavi, de fel,
Ce purtau, într-o ureche,
De nevoie, un cercel.

Dacă-ntrebi cumva vreun frate:
Mergi Duminica la slujbă?
O să-ţi spună că nu poate,
Că e istovit de trudă.

Un gest fără de pereche,
E dat ochilor să vadă:
Un cercel într-o ureche
La băieţii de pe stradă.

Şi întrece în credinţă
Pe oricare a lui rudă;
N-a pus foc şi,-n consecinţă,
Ce să caute la slujbă...?

Sclavii cui sunteţi băieţi,
Sau sunteţi pişcaţi de streche?
C-un cercel, vă spun, să ştiţi,
Eu vă văd... într-o ureche.

Un inel, o verighetă
E un simbol, o ştim toţi,
Ce atestă că-i sfinţită
Legătura dintre soţi.

Treisprezece e cifra
Care-aduce multă teamă
Ocultiştilor şi celor
Care nu ştiu ce înseamnă…

Celelalte pentru cine?

Însă unele domniţe,
Ce se cred femei cu şcoală,
Au pe degete inele…
Cât să-ncapă într-o oală.

Unu-i pentru soţul tău;
Înţeleg şi-i foarte bine!
Însă, soro, spune drept:
Celelalte pentru cine?

Cifra 13 =(1+12)

Cifra asta-i cifră sfântă,
Şi se tem de ea „amicii”,
Fiindcă ea Îl reprezintă
Pe Hristos cu ucenicii…

Pentru superstiţios,
Ea e spaimă, e-ngrozire,
Pentru robul lui Hristos,
E o dulce amintire…
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Cine să-i înţeleagă?

Unii fraţi îşi construiesc,
Pe la ţară, case noi,
Pentru care cheltuiesc
Sume mari de “euroi”…

Cine-i vinovat?

Tu te plângi mereu, măi frate,
Că nevasta ta e rea,
Că nu spală, că nu coase,
Că găteşte când vrea ea...

Cu materia rămasă,
După ce o terminară,
Mai ridică după casă
Şi o bucătărioară…

Eu te-ndemn să te opreşti
Şi să cugeţi cu dreptate:
Bine faci că o vorbeşti,
Sau te faci de râs, măi frate?

Cine se sminteşte

Circul de pe stradă

Şi acolo stau cu toţii,
Fie iarnă, fie vară,
Cu feciorii şi nepoţii,
Ba o au şi de… cămară.
Unii oameni se smintesc,
Dacă văd „un gest ciudat”
La un om duhovnicesc,
Ce cred, ei, că e păcat…

Întrebându-l de sminteală
Pe-un părinte de la schit,
Cu o voce amicală,
Astfel m-a povăţuit:

Doar smintiţii se smintesc,
Ce erau smintiţi, deja;
Cine e duhovnicesc,
E stăpân pe mintea sa!

Nu cumva tu dovedeşti
Că eşti şi neghiob niţel?
Căci nevasta - ţi-aminteşti? Ţi-ai ales-o... singurel.

Pentru a produce râs,
Clovnii de la circ, ştiţi bine,
Cei dintâi, ei au adus
O urâtă modă-n lume.

Căci pe gură, ochi şi faţă
Sunt spoiţi, vopsiţi, pictaţi;
Hainele, ca de paiaţă;
Cu nădragi strimţi şi vărgaţi…
Moda asta deşucheată,
Ce la circ produce haz,
E identic copiată
De... femeile de azi.
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Compătimire

Despre bălăceală

Când un om se-mbogăţeşte
Din furat, şi nu din muncă,
Mulţi afirmă că el este
Un om care se descurcă…

- E păcat să mergi la mare?
Întrebat-a un creştin
Pe duhovnicul său, care
Îl povăţuia blajin.

Când un om se hotărăşte
Să petreacă blând, smerit,
Lumea îl compătimeşte
Pentru că... s-a pocăit.

Deci la mare, de vei merge,
Ca să te mai bălăceşti,
În aceste vremi betege,
Ori sminteşti, ori te sminteşti…!

Când în post, cu mare grabă,
Vrei să te împărtăşeşti,
Preotul din nou te-ntreabă:
Împăcat cu lumea, eşti?

Văd o doamnă, azi, pe stradă,
Cu un câine dolofan,
Ce-a ieşit la promenadă
Sau să-i cumpere salam.

Azi, un om dacă trăieşte
În păcate, în dezmăţ,
Multă lume-l fericeşte
Că-i deştept şi că-i isteţ…

Cu sorcova

Şi, atunci, ţi-aduci aminte
Că pe mulţi i-ai supărat
Şi le-ai zis nişte cuvinte,
Pentru care v-aţi certat.

Şi începi a colinda...,
Pe la case a intra...,
Rogi pe toţi a te ierta...,
Parc-ai fi cu... sorcova.

- Nu-i păcat a face baie,
Nici în mare, nici în ghiol,
Ci-i păcat, în hărmălaie,
A umbla cu trupul gol!

Doamna şi căţelul

După doamnă, un copil,
Ce-i orfan, îi cere pâine
Şi, privind la ea umil,
Şi-ar dori să fie câine.

Te întreb, distinsă doamnă:
Nu crezi că ar fi mai bine,
Ca să creşti, din astă toamnă,
Un copil şi... nu un câine?
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Dovedeşti că eşti creştin
Dacă unul te înjură
Şi te-mproaşcă cu venin,
Dacă nu-i răspunzi la ură,
Dovedeşti că eşti creştin!

Dacă unu-ţi dă o palmă
Şi te suduie din plin,
Dacă rabzi a lui sudalmă,
Dovedeşti că eşti creştin!

Dureri de cap

Tot mergând pe la grătare,
Tot cu lumea pătimaşă,
Unde cheful e în floare,
Unele femei se-ngraşă…

Şi de-aici, o viaţă-amară,
Întristări, dureri de cap,
Căci rochiţele de vară,
Iată, nu le mai încap…

Dacă tu-i iubeşti deplin,
Chiar şi pe vrăjmaşii tăi,
Dovedeşti că eşti creştin
Şi că tu nu eşti ca el!

Ce să facă? Să postească?
De aşa ceva, nici gând…
Toate vor, da, să slăbească,
Însă tot aşa…, mâncând.

Pomul cu coroană mândră,
Ce nu face rod deloc,
Este bun doar pentru umbră
Sau e bun ca lemn de foc.

Tu zici că eşti ortodox,
Însă ce afirmi, mă frate,
Cred că e un paradox,
E ceva ce nu se poate!

După roade

Tot aşa-i şi cu creştinul
Fără fapte pe măsură,
Ce îşi laudă destinul:
Este bun, dar bun de gură.

Aşadar, iubite frate,
Pomul bun îl vei cunoaşte
Totdeauna după roade,
Iar creştinul... după fapte.

Eşti ortodox?

Dacă tu ai fi student
La A.S.E., la facultate,
Şi ai fi mereu absent,
Ai mai fi student, măi frate?
Tot la fel şi-aici e, tată:
Ortodox n-ai cum să fii,
Dacă, rar sau niciodată,
La biserică nu vii!
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Credinţă fără fapte

Fumatul

Nu-i suficient să crezi
Şi-apoi, calm, să stai de lemn,
Când se vor ivi corvezi.
De aceea, te îndemn:

Omului i-a dat organe,
Cu-o precisă destinare:
Pentru văz, miros şi hrană;
I-a dat mâini, i-a dat picioare.

Că în Domnul ai credinţă,
Nu mă îndoiesc deloc,
Dar nu chiar atât de multă
Ca pe munţi să-i muţi din loc…

Credincios fii pân’ la moarte;
Mai activ, însă,-n lucrare,
Căci „credinţa fără fapte
Este... moartă”, frăţioare!
Extremă

În imensa-I bunătate,
Dumnezeu, citim în Carte,
Bune le-a făcut pe toate,
Ba, mai mult, chiar bune foarte.

De fumat, ce pot să spun?
Dacă ar fi fost virtute,
Dumnezeu, CeI Atotbun,
I-ar fi pus un horn... în frunte.

Guma de mestecat

Unele creştine, frate,
Ca s-arate că-s smerite,
Umblă-n negru îmbrăcate,
Pân’ la ochi îmbrobodite.

Vezi părinţi şi copilaşi
Mestecând absenţi o gumă,
Iar când scot vreun balonaş,
Îţi fac scârbă, zici că-i spumă.

Nici la modă, nici aşa,
Nu ne mântuieşte portul,
Iar căinţa-n casa ta,
Dacă... ăsta-ţi este scopul.

Mestecatul ăsta, frate,
Seamănă a rumegat
Şi, deşi, nu-i scris în Carte,
Nu-i departe de... fumat.

Prin biserici fac metanii
Chiar şi-n zilele oprite
Şi se gudură când unii
Le zic “maici” acestor “sfinte”.

Ambalajul unei gume
Are rol „educativ”,
Căci, prin poze de renume,
Îl corupe pe naiv.
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Handicap

Când se supără-ntre ei,
Tinerii, nu ştiu de ce,
Zic aşa, fără temei:
„Măi, handicapatule!”

Când i-auzi, te-apuci de cap
Şi te-ntrebi cu indignare:
Despre care handicap
Este vorba, frăţioare?

Înşelătorie

Când te-a înşelat odată
Cineva, vreun „şmecherel”,
Dacă este prima dată,
E de vină numai el…

Însă, când te-a păcălit,
Şmecherul, şi-a doua oară,
Atunci tu, cel păgubit,
Eşti de vină, frate, doară!

Totuşi e adevărat,
Tinerii cam au dreptate;
S-au născut c-un handicap:
Educaţia, măi, frate!

Dacă nu vom fi atenţi,
Vom încuraja hoţia
„Tipilor inteligenţi”,
Lenea şi escrocheria…

Nu mai ştie tineretul,
Astăzi, cum să se îmbrace;
Că-i înşeală rău „şiretul”
Care are şi mijloace.

Ţi s-a spus la cununie,
Dacă îţi mai aminteşti,
Să-ţi iubeşti scumpa-ţi soţie
Cum pe tine te iubeşti.

Inscripţii pe tricouri

La mulţi tineri, pe tricouri,
Ai să vezi imagini triste:
Sigle, steaguri, stranii chipuri
Sau inscripţii sataniste.

Şi cum scrisu-i în engleză,
Ei, ce sunt creştini, ia seama,
Fac de fapt, în astă speţă,
Propagandă lui... satana.

Iţi mai aminteşti?

Iar miresei i s-a spus,
Să se teamă de bărbat,
Să-l respecte, deci, nespus
Şi să-l aibă vas curat.

Tu, iubindu-ţi mult nevasta,
Ce de teamă-i respectoasă,
Ca să nu-i mai fie teamă,
Pleci de multe ori de-acasă…
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La oglindă

Legea Agrară

În urechi îşi pun cercei,
Se machiază, se şpreiază,
Însă n-am văzut femei
Care, după ce lucrează,

Toată lumea vrea pământ,
De la mic până la mare:
Unul cere un pogon,
Altul vrea zece hectare.

Chinuite de un viciu,
Azi femeile nu pleacă
De acasă spre serviciu,
De nu se gătesc oleacă.

Şi se-ntorc de la birou,
Unde le-au plăcut mai toţi,
Să stea iarăşi la oglindă,
Să le placă... şi-ai lor soţi.
La poarta raiului

În distinsul parlament,
De mulţi ani, la noi în ţară,
Într-un chip cam turbulent,
S-a votat Legea Agrară.

Iată, fraţii se omoară
Pentr-un petec mic, stingher,
Şi nu-i nimeni ca să ceară,
Doar atât, un ar de... Cer.

Măsura

Sus, la poarta raiului,
Bate-un suflet cu avânt,
Să i se deschidă lui,
Căci a fost bun pe pământ…

„Cât de multe păhărele
Poate bea un bun creştin?”,
Întrebat-am un părinte,
Şi mi-a zis acest bătrân:

Nu, aicea nu se vine
Singurel, ci ia la rai
Şi pe alt creştin cu tine,
Dacă vrei aici să stai!

Un pahar de vin, creştine,
Nu-i păcat, de-oi bea mata,
Uneori îţi face bine,
Da-i păcat... a te-mbăta!”

- Ce doreşti şi cine eşti?
Întreabă o voce, sigur.
- Sunt Ion din Bucureşti!
- Şi cu cine eşti? - Sunt singur!

„Primul e al Domnului,
Următoru-al omului,
Iar al treilea, să ştii,
E paharul porcului!
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Mulţumire

Un sărac, cu mulţi copii,
Iată ce mi-a zis o dată:
„Mulţi mă-ntreabă, grijulii:
Cum de te descurci, măi frate?”
Va să zică, ei ştiu bine
Că nu-mi este-aşa uşor,
Totuşi, nimenea nu vine
Ca să-mi dea şi ajutor…

„Mulţumesc lui Dumnezeu!
Le răspund, eu, ca atare,
Iară vouă,-n gândul meu,
Mulţumesc de... întrebare!”
Deşteaptă-te!

Cine fuge spre serviciu
Sau spre gară e grăbit,
Dă dovadă de un viciu:
Că e om nechibzuit.

Căci nu poate niciodată
A se deştepta măcar
Cu vreo patru, cinci minute,
Sau cu cât e necesar.

De aceea, ţine minte,
Omule ce nu eşti iute:
Fii deştept, de-acum ’nainte,
Cu măcar vreo cinci minute…

Nu amâna!

Un creştin aşa-mi promite:
„Cum la pensie-am să ies,
Am să vin, iubite frate,
La biserică mai des!”

Dar i-am spus ce-am auzit
Că se cere la dosare
Celor ce au împlinit
Vârsta de pensionare:

Ca să fii pensionar,
După câte-am înţeles,
Ţi se cere la dosar,
Şi… biletul de deces.

Nu judeca!

Un bătrân, scrie-ntr-o carte,
Văzând doi păcătuind,
A-ntors capul într-o parte
Şi-a trecut nejudecând.

Cum întoarse capul, iată,
Îngerul îl aştepta
Cu o sabie, zicându-i:
„Nu, cumva, ziceai ceva?”

El, văzând, n-a osândit,
Însă, tu, fără să vezi,
Numai că ai auzit,
Repede condamni şi crezi?
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Nu te-a făcut

Nume mare şi frumos

Căutând să-l liniştească
Pe copilul său cel drag,
Cu iubire părintească,
Mama-i zice, stând în prag:

La botezuri se cuvine
S-auzim Ioan tot timpul,
Însă multora din lume
Nu le place deloc sfântul.

Vine Ionel acasă,
De la şcoală, plâns, umil,
Şi grăieşte: - Mamă,-n clasă,
M-a făcut prost, un copil…

- Ionele, dragul meu,
Fii bărbat, căci ai crescut,
Iartă-l pe colegul tău!
El ţi-a zis, nu te-a făcut…

Nu-i contest ...

Înaintemergătorul
Domnului Iisus Hristos
E Ioan Botezătorul,
Nume mare şi frumos.

De aceea, naşii, culmea,
Se feresc, azi, de Ion,
Şi pun altul, mai ca lumea,
Cum ar fi, de pildă,... John.

Numele de domnişoară

Omul, nobilă zidire,
E creat de Dumnezeu
Dup-a Sa asemănare
Şi-nzestrat cu chipul Său.

Unele femei, se ştie,
Îşi păstrează, bunăoară,
Chiar şi după cununie,
Numele de domnişoară.

După felul cum gândesc
Aceşti oameni de ştiinţă,
E posibil, nu-i contest,
Ei să fie din... maimuţă.

Unele, chiar de la nuntă,
Iau în calcul şi divorţul
Şi, la prima lor dispută,
Pot să-şi lase liber soţul…

Unii oameni, cu tupeu,
Ce-şi zic oameni de ştiinţă,
Ignorând pe Dumnezeu,
Spun că omu-i din maimuţă.

Vezi, de pildă, undeva:
„Ana Ionescu-Dincă”,
Şi te-ntrebi, de ce aşa?
Explicaţia e simplă:
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Numele de la botez

Naşii, spun unii părinţi,
Altădată, la botez,
Puneau nume doar de sfinţi
Şi ştiau cinstitul Crez.

N-auzeai în România
Decât nume româneşti,
Precum Gheorghe sau Maria
Şi-alte nume creştineşti.

O taină

Nunta este Taină Sfântă,
Nu-i de loc negustorie;
Trebuie, deci, săvârşită
După cum în Carte scrie.

Până ieri erai sărac,
Iar acuma, după nuntă,
Eşti la modă îmbrăcat,
Ai maşină, cinste multă.

Astăzi, naşii, celui mic,
Nume-i pun vreo două-trei:
Piky-Rita, Bobi-Dick
Şi-alte nume de... căţei.

Cum de ţi-ai luat maşină,
Cum de ai o nouă haină,
Cum de-ai vilă la Alpina?
Îmi răspunzi, sau e o... taină?

Multe doamne-auzi spunând
Că nu vor să-mbătrânească,
Fiindcă ele au în gând
Frumuseţea cea trupească.

Vrând să pară mari la minte
Mulţi te-ntreabă: „Măi, creştine,
Cine-a fost mai înainte,
Oul sau găina? Cine?”

Câte mai sunteţi din astea
Ce nu vreţi să-mbătrâniţi?
Este la „Eternitatea”
O promoţie, doriţi?

Înainte de vreuna,
A fost Domnul Dumnezeu,
Care a creat găina,
Cât şi oul, dragul meu.

O promoţie

Şi-ascultându-le Cel Sfânt
Dorul lor cel neghiobesc,
Le „conservă” în pământ,
Şi nu mai îmbătrânesc…

Oul şi găina

O asemenea-ntrebare
Îi încuie pe mai mulţi;
Totuşi, un răspuns ea are,
Dacă vrei ca să-l asculţi:
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Păcătos sau drept?

Pelerini vs. turişti

Dar se-ntâmplă câte-odată
Să te mustre cineva
Şi, cu dragoste curată,
Să-ţi arate vina ta.

Unii vin la mânăstire,
De evlavie mânaţi,
Să se-nchine şi s-admire
Pe părinţii consacraţi.

Când cu fraţii te-ntâlneşti,
Cu chip blând şi serios,
Le spui, vrând să te smereşti,
Că eşti rău şi păcătos.

Nu primeşti şi, cu tot zelul,
Tu te aperi... „creştineşte”,
Dar să ştii că pamfleţelul
Tare ţi se potriveşte...

Parastasul modern

Mânăstirile sunt vara
Asaltate de creştini,
Care vin din toată ţara;
Ba, mai mult, vin şi străini.

Alţii vin fără credinţă,
Ca turişti, iubind cultura,
Sau ca oameni de ştiinţă,
Să admire doar... pictura.
Opreşte-te!

Pentru unii, parastasul
E o slujbă de iertare,
Căci în viaţă, răposatul
A greşit, ca fiecare.

Eşti om vrednic, gospodar,
Ţi-ai clădit atâtea-n lume,
Iar din munca ta cinstită
Ai făcut şi fapte bune…

De aceea, uneori,
După ce se înfierbântă,
O fac lată, până-n zori,
Şi pun muzica de cântă…

Dar opreşte-te, odată,
Omule, din osteneală,
CA SĂ AI TIMP SĂ TE BUCURI
DE A TA AGONISEALĂ!

Însă pentru mulţi din semeni
E comemorare, doar,
Şi-un prilej, pentru rudenii,
Să se întâlnească, iar.

Nici acum, când ai o vârstă,
Nu vrei să te odihneşti,
Ci alergi, cu gânduri bune,
Să zideşti, să făureşti…
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Pentru postaci

De-ai posti, pe cât postezi
Lucruri care nu-şi au rostul
Şi prin care întinezi,
Ai fi-n regulă cu postul…

Fulgii unei perne-ntregi,
De-i arunci, când bate vântul,
Nu ai cum să-i mai culegi,
Căci se duc în tot pământul…

Poftă bună!

- Te-ai cam îngrăşat, Vasile,
Şi pe scări cu greu mai sui!
Zise-ntr-una dintre zile
Mărioara, soaţa lui.

- Dacă tu-mi zici „POFTĂ MARE!”,
Când ne aşezăm la masă,
Eu mănânc, deci, ca atare,
Soţioara mea cea… grasă!

Tot aşa-i, prieteni dragi,
Şi cu ştirile postate:
Nu mai poţi să le retragi,
Dacă sunt online lansate…

De mi-ai zice „POFTĂ BUNĂ!”,
Aş mânca, şi eu, puţin
Şi-atunci lumea o să spună
„Uite, dragă, un creştin!”

Moşii şi strămoşii tăi,
Ortodocşi au fost, creştine,
Însă demonii cei răi,
Rău te-au înşelat pe tine!

Scrie în porunca-ntâi:
„Eu sunt Dumnezeul tău,
Să nu ai alţi dumnezei,
Domn să-ţi fiu, atâta, Eu”.

Pentru un creştin rătăcit

Cum de te-ai trecut, bădie
La un cult străin de neam,
Fără cruce, preoţie,
Fără sfinţi şi fără hram?

Te iubesc, ca om, creştine,
Chiar de nu-i comună firea,
Însă nu iubesc la tine
Erezia, rătăcirea…

Porunca I

De aceea, dragul meu,
Să cinstim cum se cuvine
Numele lui Dumnezeu,
Să-L rostim fără ruşine.
Dumnezeu e în tot locul;
Nu mai spune niciodat’
Că ţi-a ajutat „Norocul”
Sau... „Natura a creat”.
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Porunca a II-a

Porunca a IV-a

„Chip cioplit să nu îţi faci
Şi nici altă-nfăţişare,
Cărora să i te pleci,
Aducându-i închinare”.

„Ziua Domnului păzeşte,
Nu lucra deloc în ea,
Cumsecade o sfinţeşte
Tu şi cei din casa ta”.

Tu, pe idoli, detestând,
N-ai în casă chip cioplit,
Ai în schimb televizorul,
Care e cam... necioplit.

Ruşinos, pentru noi toţi,
Ruşinos, creştinătate,
Căci Duminica e azi
Ziua... marilor păcate!

Aşa zice Dumnezeu
În porunc-a doua, care
Ne vorbeşte, dragul meu,
Despre idolatrizare.

Porunca a III-a

Ziua asta, la creştini,
E Duminica, se ştie,
Când Iisus ne-a liberat
Din a iadului robie.

Porunca a V-a

Zice în porunca trei:
„Numele lui Dumnezeu,
În deşert, nicicând să iei,
Să nu-ţi fie ţie greu”.

Clar, porunca-a cincea spune:
„Pe părinţi să îi cinsteşti
Ca să-ţi fie ţie bine
Şi mulţi ani, tu, să trăieşti”

Astăzi mulţi pe El se jură,
Alţii jură zicând „Zău”,
Alţii, vai, îl şi înjură,
Bucurându-l pe cel rău.

Mulţi, cinstindu-i pe părinţi,
Nicidecum nu-i neglijează,
Dar fiind mai ocupaţi,
La... azil îi internează.

Altădată, toţi creştinii,
De îndată ce-auzeau
Numelui lui Dumnezeu,
Pălăria-şi ridicau.

Iată, dar, că se cuvine,
Pe părinţi să-i ascultăm,
Căci, ne-au învăţat de bine;
Viaţa lor le-o datorăm.
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Porunca a VI-a

Porunca a VIII-a

În porunc-a şasea scrie
Limpede: „Să nu ucizi!”,
S-avem milă, omenie,
Să fim paşnici şi nu cruzi.

„Să nu furi!” ai să găseşti
În porunc-a opta, scris.
Dar te rog să-ţi aminteşti,
Căci afirmi că eşti cinstit:

Dar ucidere-i şi ura,
Duşmănia dintre fraţi.
Cei mai mulţi ucid cu gura,
Când... defaimă pe confraţi.

Când e Ziua Domnului,
O ţii, tu, de sărbătoare?
Căci nu-i ziua omului,
Şi e... furtul cel mai mare!

Azi în lume e măcel:
Crime, tâlhării, războaie,
Pruncucideri, pumni, duel;
Curge sângele şiroaie.

Porunca a VII-a

În porunc-a şaptea scrie
Despre poftele trupeşti:
„Adulter (sau preacurvie),
E păcat să săvârşeşti”.

Azi, mai mult ca orişicând,
Desfrânarea e o „ciumă”,
Căci pe mulţi auzi zicând
În batjocoră, în glumă:

„Dacă nu exagerezi Zic aceşti pierduţi lumeşti Nu-i păcat să desfrânezi,
Ci-i păcat să prea... curveşti!”.

Niciodată n-ai furat?
La serviciu n-ai chiulit?
În tramvai ai scos bilet?
Tot ce ai, e, tot, muncit?

Porunca a IX-a

Din porunc-a noua ştii:
„Mărturie mincinoasă,
Niciodată să nu fii!”,
Dar problema-i dureroasă,

Căci se minte, fii atent,
În reviste şi ziare,
Şi în şcoli şi-n parlament,
Între fraţi, în tribunale.

Cel ce zice că nu minte,
Că e sincer, serios,
Că mereu a fost cuminte,
E un... mare mincinos.
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Porunca a X-a

Povăţuitorul

În porunc-a zecea scrie:
„Nu pofti ce nu-i al tău:
Casă, vite, robi, soţie,
Nici vre-un lucru bun sau rău!”

Câte ai citit prin cărţi,
Toate sfaturile bune,
Tu nu pregeţi să le-arăţi
Celor „rătăciţi”, din lume.

Iată, Domnul Dumnezeu
Ne învaţă să luptăm,
Ca păcatul, tot ce-i rău,
Chiar din faşă să-l curmăm.

Le spui cum să creadă drept,
Să postească, să se roage,
Le spui că e înţelept
Să citească din Proloage…

Potop după potop

Prietenia lumii

La duhovnic când soseşti
La soroc, aşa cum ştim,
Şi te-ntreabă: „Ori pofteşti?”
Mulţi roşesc, zicând... „Poftim?”

Aşadar, cu scumpătate,
Multora le dai poveţi.
Dar te-ntreb, iubite frate,
Măi, pe tine... când te-nveţi!?

Noe, după cum se ştie,
De potop, dacă-a scăpat,
Şi-a sădit în câmp o vie,
Şi-n pahar s-a înecat.

Scrie-n filele Scripturii
Un cuvânt destul de greu:
„Cine e prieten lumii,
E vrăjmaş lui Dumnezeu”.

De aceea, când se-mbată,
Omul se MAIMUŢĂreşte,
În noroi, ca PORCu-înoată
Şi ca LEU-n laţ, răcneşte…

Dar de când pe la chilii
A pătruns televizorul,
Cei ce au fugit de lume
Au în casă... tot poporul.

Şi dorind mult rod a strânge,
Îndemnat de duhul rău,
A stropit via cu sânge
De maimuţă, porc şi leu…

De aceea, unii oameni,
S-au retras în mânăstire,
Părăsind părinţi şi rude,
Ca să afle mântuire.
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Priveşte şi în jos!

Ai o casă, ai o pâine,
Ai şi cinste între fraţi,
Dar cârteşti şi nu-ţi convine
Că sunt alţii mai bogaţi…

Promisiuni

La botez, prin naş, ai zis,
Mic fiind atunci, un pui,
Că te lepezi de satana
Şi de lucrurile lui.

Dar să ştii că, decât tine,
Mulţi o duc chiar şi mai rău;
N-au nici casă, n-au nici pâine,
Şi râvnesc la traiul tău…

Şi-ai mai zis, după aceea,
Că te-mpreuni cu Hristos,
Că sluji-vei toată viaţa
Şi-I vei fi lui credincios.

Priveşte şi în sus!

Randamentul

De aceea, cu dreptate,
Ca să-ţi fie de folos,
Eu te-ndemn, iubite frate,
Să priveşti un pic şi-n... jos!

Toată vara a muncit
Grădinarul de pe luncă,
La udat şi la prăşit,
Şi e istovit de muncă.

Tu, sosind azi de la mare,
Şi-n grădina lui privind,
Observând ce pepeni are,
Să furi unu,-ţi vine-n gând.

Vrând ca nimeni să nu vadă,
Împrejur priveşti cu fler...
Ai uitat, în marea-ţi grabă,
Să priveşti şi-n... sus, spre cer!

De nu-ţi ţii făgăduinţa,
Să ferească Dumnezeu,
Mântuise-va doar naşul,
C-a promis... în locul tău.

Randamentul, frăţioare,
Ne arată foarte bine,
Ce eficienţă are
Un proces, o acţiune.

Randamentul creştinesc
E raportul (mic sau mare)
Dintre cât te nevoieşti
Şi cam cât ai fi în stare.

Ca să-ţi afli randamentul,
Foloseşte drept cântarul:
Nu te compara cu altul,
Ci compară-te cu... darul!
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Revelionul

Să investim darul!

Asta este răzbunare
De la diavol, ce-i lovit
De molitvele pe care
Sfântul le-a alcătuit.

Tu pe Dumnezeu jigneşti,
Şi-i păcat greu, aşadar!
Înţeleg că îţi doreşti
Şi tu un ilustru dar,

Ziua Sfântului Vasile,
Cei mai mulţi o prăznuiesc
Prin manifestări ostile
Spiritului creştinesc.

Când invidiază omul
Pe un frate hărăzit
Cu un dar ales, de Domnul,
Care-aşa a rânduit,

Veselă, lumea serbează
În beţii aceste zile.
Singurul ce se-ntristează
Este chiar... Sfântul Vasile.

Însă, dacă îl primeşti,
- Ia gândeşte-te niţel! Sigur o să-l investeşti,
Căci de nu, răspunzi de el!

Azi, femeile se-mbracă
După timp şi-mprejurări
Şi-şi fac rochii ca să placă
Ochilor iscoditori.

În Epistolele sale,
Sfântul Pavel zice bine:
„Cine eşti, tu, ca să judeci
Sluga altuia, creştine?”

Însă rochii destinate
Slujbelor din sărbători,
În culori mai adecvate,
Le-ntâlneşti doar rareori.

Antihrist e omul care
Judecă pe fraţi, vârtos,
Căci, el, cu neruşinare
Îi ia locul lui Hristos!

Rochii pentru ocazii

Îşi fac rochii lungi de seară,
Pentru nunţi, ceremonii,
Rochii scurte pentru vară,
Rochii pentru sindrofii…

Sluga altuia

Mulţi te judecă, măi frate,
Nu spre a te îndrepta,
Ci din pizmă, răutate,
Răspândind greşeala ta.

- 140 -

Suflet drag!

Tu ai părăsit păcatul?

„Ca să crezi că te iubesc,
Iată, eu te-aş strânge-n braţe,
Dar mă te că te zdrobesc…
Nu îmi dai deloc speranţe?”

Iar acum, cu semeţire,
Spui, de-a lungul şi de-a latul,
Că tu ţi-ai venit în fire
Şi că-ai părăsit păcatul…

Sunt creştin!

Un copil înţelept

De vei spune: „Sunt creştin!
Crucea-mi este de folos!”,
Vei înspăimânta deplin
Pe vrăjmaşi, ca şi Hristos.

- De ce tu te faci frumoasă?
Ce să înţeleg acum?
Când te scoli, tu eşti hidoasă,
Iar tăticu-i „frash”, oricum?

Dacă nu ar fi iubirea,
Ce-ar mai pune-n vers poeţii?
Ce ar face omenirea
Fără pâinea dulce-a vieţii?

Iată ce mi-a spus să-ţi zic
Cineva, de lângă tine,
Ce te-a supărat un pic…
Ce răspuns îi dai prin mine?

Ale tinereţii valuri
Au trecut pe ne-aşteptate;
Tu, Don Juan-ul de la baluri,
Eşti un moş adus de spate…

Dar i-auzi ce spune satul,
Cel ce te cunoaşte bine:
Tu ai părăsit păcatul
Sau el te-a lăsat pe tine…?

Iisus Hristos a dat
Într-o dimineaţă,-n tindă,
Celor ce în astă lume
Întrebă Gigel, pe mama,
Îl cinstesc ca Împărat,
Ce se tot machia-n oglindă,
Un steag sfânt şi-un vrednic nume. Ca s-arate ca reclama:

Scumpul nume de creştin
Îl porţi tu cum se cuvine?
Semnul crucii, semn divin,
Îl faci drept, fără ruşine?

Iar mămica,-înţelegând
Că-i de sus, din cer, povaţa,
Se spălă şi-şi puse-n gând
Să nu-şi mai spoiască faţa…
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Un examen

Unei croitorese

Dacă-ţi zice cineva
Un cuvânt mai fără rost:
Că eşti rău, că eşti lichea,
Că eşti mândru, că eşti prost,

Bună e croitoria,
De n-o faci după reviste,
Ce abundă România
Cu modele “progresiste”.

Nu te supăra pe el!
E un test, e o-ncercare,
Un examen mărunţel,
Ca să-ţi afli a ta stare…

Nu-s ca tine croitori,
De-oi străbate ţara toată,
Căci măsori de multe ori
Şi-apoi, sigur, tai odată.

Tu, cu pace şi convins,
Să îţi zici în mintea ta:
Cred că Dumnezeu i-a zis
Să îmi spună, el, aşa…

Cu păcatul faci altfel:
Nu-l măsori, drept, niciodată
Şi, aşa, în nici un fel,
N-ai să poţi să-l tai vreodată…

Când calculatorul tău,
Uite-aşa, se mai blochează,
Cu-n „RESET”, scurt, dragul meu,
Totul se normalizează…

Observând pe un creştin
Rătăcind pe căi greşite,
Ce-nainte, cât de cât,
Se-ngrijea de cele sfinte,

Un RESET

Tot aşa să faci şi-n viaţă;
Să nu cazi în deznădejde,
Când speranţele îngheaţă;
Dă „RESET” şi ai nădejde!

ÎNCEPUT BUN pune-n toate,
Iar când crezi că eşti pierdut,
Nu abandona, măi frate,
Ia-o iar de la-nceput!

Unică slujire

L-am certat, calm, într-o zi,
Amintindu-i că e scris:
„La doi domni nu poţi sluji”,
Pentru care „Taci!” mi-a zis

Şi, ironic, mai apoi
Mi-a răspuns, senin, săracu’:
Păi, eu, nu slujesc la doi ,
Eu slujesc numai lui... dracu’.

- 142 -

Unui creştin ocupat

De ziua mea

De te chem din când în când
La biserica din sat,
Tu îmi spui că nu ai timp,
Că eşti tare ocupat.

Domnul să vă răsplătească
Dragostea ce mi-o purtaţi
Şi de slava Lui cerească
Să fiţi veşnic luminaţi!

Timpul este pentru tine
O comoară, e un dar,
Dacă-l vei petrece bine
Şi n-o trece în zadar.

Celor care, cu grăbire,
Mi-au trimis de ziua mea
Dulci mesaje de iubire,
Eu le mulţumesc aşa:

Sincer să-mi mărturiseşti,
Tu, ce zici că timp nu ai,
Dacă te îmbolnăveşti,
În spital... ai timp să stai?

Dragoste e Dumnezeu,
Şi toţi cei ce sunt ai Lui
Doar în ea petrec mereu,
Căci alt dar mai mare, nu-i!

Eşti electronist destoinic
Şi ţi-ai construit în vară
Amplificator puternic,
Să se-audă pân’ la moară.

Pentru soaţa sa cea dragă,
A tot căutat Matei
Un cadou scump, ziua-ntreagă,
Să i-l dea de ziua ei…

Unui electronist

Fapte bune, de-ai făcut,
Tu, la staţie, pe toate,
Cu reglajul cuvenit,
Le prezinţi... amplificate.

Nu pricep de ce şi cum,
Când e vorba de păcate
Staţia cam are „brum”
Şi se-aud... atenuate?

Un soţ nepriceput

Dar în loc să-i mulţumească
Pentru dar, ea, rea de cioc,
Începu să-l ocărască,
Fiindcă nu-i plăcu deloc…

Dar de-atunci, el, „gură-cască”,
Soţul ei neiscusit,
Ca să nu o mai mâhnească,
Cu nimic n-a mai venit…
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Unui fumător

Multă lume azi fumează:
Şi copiii, şi tutorii,
Şi femeile de vază,
Ba chiar şi „învăţătorii”.

Fum scoţând pe nas, pe gură,
Într-o zi m-ai întrebat:
„Unde scrie în Scriptură
Că fumatul e păcat?”.

Unui om foarte bogat

Cât de cât eşti sănătos,
Încă ai mălai în sac,
Eşti întreg, eşti şi frumos,
Dar te plângi că eşti sărac.

Dacă-ţi cer un ochi, o mână,
Sau picioarele să-ţi tai,
Pentru aurul din lume,
Nu-i aşa că nu le dai?

Chiar de-ar scrie, sunt convins;
Tot nu laşi acest păcat,
Căci din cele ce s-au scris,
Spune drept, câte-ai... lăsat?

Câţi bolnavi n-au dat averi,
Şi de boli tot n-au scăpat,
Iar tu bogăţie ceri,
Când eşti... cel dintâi bogat.

Eşti un gospodar vestit
Şi mereu eşti ocupat;
Case multe ţi-ai clădit;
Una-i chiar cât un palat.

Spre serviciu, frăţioare,
Tu pleci dis-de-dimineaţă,
Căci pui ceasul să te scoale
Şi nu-ntârzii niciodată.

Dacă nu sunt indiscret,
Te întreb, dar să nu taci,
Ci să-mi spui, te rog, concret:
Casă-n ceruri... când îţi faci?

Tu prin asta dovedeşti,
Şi e cel mai bun indiciu,
Că pe Domnul îl iubeşti
Mai puţin decât... serviciu’.

Unui gospodar

Ai şi-o vilă la Sinaia,
Ce-i cât Peleşul de mare,
Mai ai alta la Mamaia,
Ce se-nvârte după soare.

Unui slujbaş

La biserică, în schimb,
Tu ajungi, iubite frate,
La vohod, sau heruvic;
Pe la zece jumătate.
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Unui şofer amator

Unuia ce se plictiseşte

La biserică nu vii,
De când ai acest permis.
Te întreb, dar drept să-mi spui:
Ai „Accesul interzis”?

Tu, la slujbă, frăţioare,
Uneori te plictiseşti
Şi aştepţi, cu nerăbdare,
Către casă să păşeşti.

Ai permis, ai şi maşină,
Şi te plimbi prin tot oraşul,
Admirând din limuzină
Ce-ţi oferă peisajul.

Nu uita al vieţii scop;
Spală-ţi sufleţelul zilnic;
Vine moartea - semnul „Stop”,
Şi-ai să intri pe... „Sens unic”.

Pentru omul credincios,
Bucuria cea mai sfântă,
E-ntâlnirea cu Hristos
În biserică, la slujbă.

Te întreb: Cum ai să poţi,
În Cereasca-mpărăţie,
Cu Hristos, cu sfinţii toţi,
Să petreci... o veşnicie?

Unui tâmplar

Agenda

Bună treabă, n-am ce spune,
Numai că am observat
C-ai slăbit în fapte bune,
Fiind tare ocupat.

Dar tu, om raţional,
Îţi organizezi, tu, treaba?
Ai un scop, un ideal,
Sau te mişti ca baba-oarba?

Ai şi tu o meserie,
Cum mai toată lumea are:
Eşti maestru-n tâmplărie,
Şi, din lemn, tu faci parale.

Până nu se face „noapte”,
Părinteşte te îndemn:
Dacă eşti chemat la fapte,
Fii prezent, nu sta de... lemn!

De priveşti în Univers,
Vezi că totu-i ordonat,
Toate au un sigur mers,
Totul e planificat!

Omul care nu posedă
În activitatea sa,
În tot timpul, o agendă,
Va avea o viaţă grea!
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Urare

„La mulţi ani cu sănătate!”
Fraţii şi orchestra-ţi cântă,
Dar ascultă, dragă frate,
Ce e scris în Cartea Sfântă:
„Anii tăi sunt şaptezeci,
Sau optzeci, dacă-i putere,
Mai departe, dacă treci,
Osteneală şi durere”.

Vedere duhovnicească

Pân-acum nu am maşină,
De aceea, merg pe jos
Dinspre casă spre uzină;
Ce să fac, e... sănătos.

Trec grăbiţi pe lângă mine
Cu maşini, pe unda verde,
Mulţi prieteni, ce văd bine,
Dar nici unul nu mă vede.

Aşadar, curând ne ducem,
Trecem toţi în veşnicie,
Deci, mai bine-ar fi să zicem:
„La mulţi... veci în bucurie!”

Unul, însă, c-un ochi doar,
Cum mă vede şi opreşte.
Iată deci la chior ce dar:
Vede clar... duhovniceşte.

După clipa despărţirii
Sufleţelului de trup,
Vama sumbră-a clevetirii
E a treia din văzduh.

Într-o carte veche, sfântă,
Ai citit, întâmplător,
Că vrăjmaşul ce te-nfruntă
Ţi-este binefăcător.

Vama clevetirii

De aici, puţini mai trec
Către cer, spre mântuire,
Fiindcă mulţi creştini petrec
În bârfiri, în clevetire…
Tu zici că n-ai clevetit,
Dar stând la televizor,
Nu-i aşa că-ai osândit
Vreun primar sau senator?

Vrăjmaşul

De aceea, să-l cinsteşti
Şi de el să-ţi fie dor,
Ba, mai mult, chiar să-l iubeşti
Ca pe-un mare salvator.
Tu crezându-te mai cult
Şi în tâlcuiri fruntaş,
Vrând să te iubesc mai mult,
Te-ai făcut mie... vrăjmaş.
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Adevărata dragoste la femei

Dacă te iubeşte sincer,
Va spăla cu bucurie
Şi pe bebe, şi vesela;
Tot ce e-n bucătărie…

Dacă soaţa ta îţi spune
Că tu eşti iubirea sa
Şi e-n stare, pentru tine,
Să-şi dea sufletul din ea,

Dacă, însă, te refuză,
E un semn – pricepi matale! Că iubirea sa e numai
Împlinirea poftei sale…

Ca să-i vezi a ei iubire,
Spune-i: Dragă soţioară,
Vezi că mama mea cea dragă
Trece pe la noi, spre seară!

Coadă de topor

Ea, normal, va spune: Super!
Chiar mă cuprinsese dorul!
Pentru ea sunt fericită,
Ea mi-a dăruit feciorul!
Iar de-o spune: Ce-ai păţit?
Vino-ţi măi Gheorghiţă-n fire!
Ia mai lasă-mă cu măta!
Vei pricepe-a ei iubire…

Un ţăran a mers odată
În pădure, într-un zor,
Ca să facă rost de-o coadă
Pentru vechiul să topor…

Adevărata dragoste la bărbaţi
Dacă soţul tău îţi spune,
Nencetat, că te iubeşte,
Şi ţi-ar da, în dar, şi luna,
Care noaptea străluceşte…

Nu de lună ai nevoie…,
Ci să-i ceri, azi, lui Gheorghiţă,
Vasele să ţi le spele
Şi să-l şteargă pe bebiţă…

Numai unul din copaci,
Mai milos, mai iubitor,
S-a-ndurat să-i dea o creangă,
Pentru-o coadă de topor…

Întorcându-se-n pădure,
Primul pom ce l-a tăiat,
A fost chiar cel ce, cu milă,
Coadă de topor i-a dat!

Mai găseşti şi printre oameni
Câte-o „coadă de topor”…
Sunt cei ce le faci un bine,
Dar cazi frânt de mâna lor!
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De ziua Sf. Gheorghe

Ceata mucenicilor
E în cer cea mai slăvită,
Fiindcă, dragostea de cer,
E prin sânge dovedită.

Sfântul Gheorghe-i „general”
În această dalbă oază,
Şi se roagă, cu iubire,
Pentru cei ce îl serbează,
Mai ales pentru aceia,
Ce îi poartă al său nume
Şi-l serbează creştineşte,
Într-o rătăcită lume.

La mulţi ani, cu mântuire!
La mulţi ani, fraţi şi surori!
Şi să fiţi, ca Sfântul Gheorghe,
Ne’nfricaţi biruitori!
O, bărbate!

O, bărbate, o, bărbate,
Ce te crezi mai înţelept,
Când priveşti la o femeie,
Ce admiri tu? Spune drept!

Îi admiri tu ochişorii
Sau mânuţele curate,
Îi admiri tu părul, faţa,
Sau admiri o altă parte?

O, bărbate „înţelept”
Al sfârşitului de veac,
Tu nu vezi cât eşti slab,
Cât eşti astăzi de sărac!

După cum îţi umblă mintea
Şi privirile de ţap,
Nu crezi că ar fi mai bine,
Să ai tu basma pe cap?
Glume proaste

Nu mai ştie, azi, vrăjmaşul
Câte să mai născocească,
Spre a-i înşela pe oameni
Şi a-i face să greşească!

Aţi văzut ce bucurie
Şi ce mare haz fac fraţii,
Când fac glume seci şi proaste
Sau îi sperie pe alţii…!?

Şi cu camera ascunsă,
Şi-n atâtea situaţii,
Cei hazlii nu mai ţin seamă
Că-i îmbolnăvesc pe alţii…

Ba mai mult, aceste glume,
Multora pot fi fatale,
Când primesc veşti triste, false,
Cu-întâmplări familiale!
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De ce ţipă unii?

Unii, ca să se audă,
Când sunt la distanţă mare,
Cum ar fi pe două dealuri,
Ţipă sau vorbesc mai tare.

Înţelegi tu, om cu minte,
Că-i mult mai strălucitor
Decât soarele fierbinte
Dumnezeul Creator?

Aşadar, cât eşti în trup,
Nu poţi slava să-i priveşti,
Ci poţi doar în veşnicie,
Dar cu ochii sufleteşti…

Dar în casă, când se ceartă,
De ce ţipă soţii, oare?
Fiindcă, fizic, sunt aproape,
Nu-şi vorbesc din depărtare…

Apostolul familiei

Însă cei ce se iubesc,
Chiar de-ar fi şi peste ape,
Doar în şoaptă îşi vorbesc,
Fiindcă ei se simt aproape…

Iar acesta, cu iubire,
Cu mult fler şi iscusinţă
Pe toţi cei ce-i sunt rudenii,
Să-i îndemne la credinţă.

Da, dar sufleteşte, dânşii,
Se simt la distanţă mare!
Vrajba, ura, răutatea,
I-a împins în distanţare!

O secundă

Ca să-L vezi pe Dumnezeu
Întru slava Sa cea mare,
O secundă, dragul meu,
Să priveşti, atent, în soare!

Dacă tu nu poţi la soare
Doar o clipă să priveşti,
Dar la slava Sa cea mare,
Crezi că poţi, făr’ să orbeşti?

În familia creştină,
Rânduit-a Dumnezeu
Un creştin, a fi apostol
Pentru toţi din neamul său.

Nu cumva tu eşti acela
Rânduit de Dumnezeu,
Să aduci la mântuire
Pe toţi cei din neamul tău?
Dacă da, îţi faci tu treaba,
Ca pe toţi din neamul tău,
Ca un iscusit apostol,
Să-i aduci la Dumnezeu?
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Mucenicii din Sevastia

Fiindcă nici n-au vrut s-audă
Să se lepede uşor,
De credinţa lor creştină,
De Hristos, Păstorul lor,

Patruzeci de buni creştini
Au murit demn şi frumos,
Devenind, prin îngheţare,
Mucenicii lui Hristos!

Azi creştinii iau în râs
Jertfa lor, în chinuri grele,
Afirmând că azi se beau
Patruzeci de păhărele…!!!

Cine-o bea atât de mult,
Cu paharul sau cu cana,
Sigur, el, va deveni
Mucenicul lui satana!

Boala este un canon

Te-ai întors la Dumnezeu,
Te-ai căit, te-ai spovedit,
Iar duhovnicul ţi-a dat
Şi canonul potrivit…

Însă, tu, din lenevie,
Ignoranţă sau uitare,
Nu prea ţi-ai făcut canonul
Potrivit, pentru iertare…

De aceea, ai primit
Alt canon, direct de sus,
Neputinţa, oful tău,
Ce îl ai acum de dus…

De aici poţi înţelege
Cât de bun e Dumnezeu,
Care vrea, cu insistenţă,
Să te mântui, dragul meu!
Un mărţişor

Mărţişorul, la romani,
A fost un simbol aparte,
Şi, el, dedicat era
Zeului războinic – Marte.

Şnurul, împletit din alb
Şi din roşu, însemna,
La ei, pacea şi războiul,
Care se-mpleteau aşa.

Chiar de nu e creştinesc,
Pentru noi, din astă ţară,
Mărţişorul să însemne
Început de primăvară!

Nu e un păcat, desigur,
Dacă oferim o floare
Surioarelor creştine,
Ca-ntr-o zi de sărbătoare!

Ba chiar şi lui Dumnezeu
Bine-ar fi să-i oferim,

- 150 -

Din tot sufletul creştin,
Azi, un mărţişor sublim,
Împletit din albul sfânt
Al smeritei curăţii
Şi din roşul înfocat
Al iubirii sfinte, vii!

Domnului să ne rugăm!

Şi-o fac public, ca s-arate
Că sunt mari apologeţi,
De îi bucură, sărmanii,
Pe ai noştri pizmăreţi

Nu ar fi mai bine, oare,
Nencetat să ne rugăm
Pentru cler şi ierarhie,
Şi să nu îi defăimăm?

Tari mai sunt vrăjmaşii noştri,
Care, din exterior,
Ne lovesc cu răutate,
Prin cuvântul hulitor!

Să strigăm în miez de noapte:
„Dumnezeule din cer,
Luminează ierarhia
Şi cinstitul nostru cler!”

Mai periculoşi sunt, însă,
Decât toţi cei din afară,
Fraţii, care, dinăuntru,
Ne lovesc şi ne separă!

Haideţi, fraţilor în Domnul,
Să umblăm cu-nţelepciune,
Să dorim să fim toţi una,
Apelând la rugăciune!

Dar, de când dau ei cu pietre
În biserica străbună,
N-au putut să ne dezbine,
N-au putut să ne răpună…

Ei au reuşit prin schismă,
Erezii şi zel fălos,
Să dividă şi să rupă
Cămăşuţa lui Hristos…

Ei şi astăzi dau cu ură
În Sinod, în ierarhie,
Socotindu-se-nţelepţi
Şi stâlpi în ortodoxie…

Ei de fapt lovesc, sărmanii,
În Hristos, Ce-i capul sfânt
Al Bisericii divine,
Care-i cerul pe pământ.

Cetăţeni europeni

Stând pe internet tot timpul,
Leana, fată de la ţară,
A-nţeles că se impune
Să trăim cum e afară…
Şi-ntr-o seară, ea îi zise
Soţului, direct în faţă,
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După ce-a dat jos baticul
Cel purtat pe cap de-o viaţă:
Uite ce e, măi bărbate,
Ne-ai mai deşteptat şi noi,
Suntem la egalitate,
Noi, femeile, cu voi…

Fraţii mari de la Bruxelles
De atâta timp ne spun,
Că e timpul s-o-ncheiem
Cu-nvechitul crez străbun…

Nu mai e cum spune popa,
De când ne-am emancipat,
Ca femeia,-ntotdeauna,
Să asculte de bărbat…
Impresionat, bărbatul,
De „deşteptăciunea” sa,
A scuipat-o pe femeie,
Spre a nu se deochea…

Limba

Limba noastră cea română
Permanent evoluează
Şi nu ai cum să-i pui frână,
Căci mereu se cizelează.
Dar sunt unii dintre juni,
Care râd şi-i corectează
Pe părinţii lor bătrâni,
Care nu se… adaptează.

Însă, junilor, să ştiţi
Că bătrânii glăsuiesc
După cum au fost şcoliţi,
Cum era atunci firesc…

Oare, peste ani şi ani,
N-o să râdă şi de voi
Nepoţeii năzdrăvani,
Că sunteţi cam… ţărănoi?

Obiceiuri ciudate

Rudele dau de pomană
Cam ce cred că îi plăcea
Răposatului, ca hrană,
Când în lume vieţuia…

Zise-o soră-ndoliată,
Dând o sticlă cu rachiu,
De pomană, destinată
Soţului, fost pilangiu:

Ia, să-i fie lui Mitică,
S-aibă şi-n cealaltă lume,
Că-i plăcea mult, una mică,
Mai ales acea de prune…!

Cred că sora a uitat
„Amănuntul”, ce n-a spus
Despre bietul răposat,
Că de la rachiu s-a dus…
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Icoana „pictată” de Dumnezeu Creştineşte e să spunem,
Dârz, „HRISTOS A ÎNVIAT!”,
Omul este o icoană
Pe acesta să o zicem
Vie a lui Dumnezeu;
Peste tot, neîncetat!
E-a creaţiei coroană,
Fiindcă-i după chipul Său…
De aceea, vă urez
Tot ce ne dorim şi nouă:
De aceea, se cuvine,
ÎNVIEREA lui Hristos,
Chipul Său, icoana Sa,
Să v-aducă PACE VOUĂ!
Care-i „zugrăvită” bine,
Să nu-o mâzgălim cumva!
Un „model”
Vai ce lipsă de respect
Pentru Meşterul cel Mare,
De la omul dus, abject,
Care-i face corectare

Prin vopseluri şi machiaje,
Operaţii faciale,
Silicon şi tatuaje,
Sau implanturi dermicale…!
Paşte fericit?

Îi auzi zicând pe unii,
Mai ales cei de alt rit,
Că-ţi urează, cu tărie,
„Frate, PAŞTE FERICIT!”

O asemenea urare,
Dragii mei, să n-o primiţi,
Căci nu suntem animale,
Ca să paştem fericiţi…

Cu cel mândru, niciodată
N-ai să te-nţelegi, măi tată!
Este ţeapăn, plin de el,
Şi se crede un model…

Niciodată nu salută,
Şi e pus tot pe dispută.
El se crede colonel
Şi că-n lume-i numai el…

Trebuie, cu mic, cu mare,
Toţi să-i cadă la picioare;
Pe toţi judecă şi ceartă,
Şi pe nimenea nu iartă…

Însă jalea cea mai mare
E atunci, când, pe cărare,
Întâlneşte un „model”,
Unul mândru, tot ca el…
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Dragă surioară!

Fiindcă, soră, Dumnezeu
Ţi-a dat ani mai mulţi de viaţă,
Tu să-I mulţumeşti mereu
Pentru mila sa măreaţă!

Nu e demn ca la o vârstă
Să porţi rochii înflorate,
După stilul din revistă,
Scurte, strimte şi crăpate…!

Ai să-l vezi pe umbreluţe,
Pe cravate şi fulare,
Şi pe şepci şi căciuliţe,
Peste tot, spre întinare…

Nu e demn ca noi, creştinii,
Să purtăm astfel lucruri,
Şi să n-acceptăm păgânii
Cu-ale demonului trucuri!
Calea împărătească

Portul simplu şi decent
Te fereşte de mândrie,
Iar cel slobod şi strident
Are-n el necurăţie!

Cel ce vrea să-şi mântuiască
Sufleţelul, frăţioare,
Doar pe calea-împărătească
Să păşească, cu ardoare!

Culorile gay

Împăraţi să fim şi noi
Peste patimă şi faptă,
Peste aur şi gunoi,
Doar cu socotinţă dreaptă!

Tu, la vârsta ce o ai,
Să fii pildă de decenţă,
Mai ales că nu prea ai
Ce să scoţi în evidenţă…!
Homosexualii, frate,
Au şi ei un steag al lor,
Şi îl flutură, sărmanii,
Sus, în văzul tuturor…

Curcubeul - steagul gay -,
Simbolul diversităţii,
Este promovat, de ei,
Mult prin căile cetăţii…

(E împărătească, pentru
Că-împăratul trece, frate,
Prin mulţime, doar prin centru,
Doar prin mijloc, - nu se-abate! -)

Calea asta să păzim,
Ascultându-l pe duhovnic,
Căci extremele, cum ştim,
De la draci sunt, ne’ndoielnic!
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Nisipul şi bolovanul

Într-o zi, la spovedit,
Au mers două surioare,
La un preot iscusit,
Ca să capete iertare…

Şi îi zise: „N-ai pricină
Să-l acuzi pe dumnealui,
Nu e diavolul de vină,
Tu te ţii de coada lui…!”

Asta ţi se-ntâmplă, frate,
Uneori chiar şi mai rău,
Când te tot ţii de păcate
Şi dai vina pe cel rău…

Una spuse că o doare,
Fiindcă are un păcat
Cât un bolovan de mare,
Ce-l credea de neiertat…

Iubirea faţă de aproapele

După ce a cântărit
Faptele lor – aoleu! –
Părinţelul a găsit
Că nisipul e mai greu!

Căci sunt mulţi cu neputinţe,
Şi nu simt toţi ca şi tine,
Şi îi bagi în suferinţe…
Şi-apoi… jertfa ta, creştine?

Cea de a doua dintre ele,
Spuse, veselă la chip:
„Mărunţişuri, părinţele,
Firicele de nisip…”

Când îl ţii de coadă

Un bătrân văzu,-n grădină,
Că un drac târa, de zor,
Pe un frăţior, prin tină,
Ce striga după-ajutor…

Dar, privind mai desluşit,
Bătrânelul, ce să vadă?
Că de fapt el, cel târât,
Îl ţinea pe drac de coadă…

De deschizi fereastra, larg,
Ignorând pe cei din jur,
Când simţi, tu, că e prea cald,
Nu-ţi prea e de bun augur…

Tu nu vei păţi nimic,
De vei sta în zăpuşeală,
Însă cel plăpând, în frig,
Se va pricopsi c-o boală…

De la cei din jur ne vine
Mântuirea, fraţii mei,
După cum - ori rău, ori bine Ne vom raporta la ei…
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Nimic nu e întâmplător!

Un băiat, vrând, cu grăbire,
Să se-nsoare cu o fată,
Dar având în îngrijire
Pe „senilul” său de tată,

S-a gândit să-l rătăcească
Prin pădurile buimace,
Ca să poată să trăiască
Cu aleasa lui, în pace…

Fiindcă nu ne-am dat silinţa,
Ca să-i învăţăm credinţa
Pe toţi cei de lângă noi,
Care-nnoată în noroi,
Şi nu ştiu că e păcat
Lucrul rău pe care-l fac.
Să ne facem datoria,
Să lăsăm toţi lenevia!
Iată cine eşti!

Şi-ntr-o zi, făr’ să grăiască,
L-a urcat pe dealuri, sus,
Însă, vrând să-l părăsească,
Tatăl său, bătrân, i-a spus,

Facebook-ul e ca o piaţă,
Unde omul îşi expune
„Marfa” sa din şoproneaţă:
Vicii mari ori fapte bune…

Pe noi să ne acuzăm

Cei cheflii, postează chefuri;
Mamele, prunci cu fundiţe;
Plimbăreţii, reliefuri,
Iar creştinii, iconiţe…

Lăcrimând din ochi mereu:
Să mă duci un pic mai sus,
Căci, şi eu, pe tatăl meu
Pân-acolo l-am condus…
A zis un părinte sfânt:
Când vedem păcătuind
Pe vreun frate oarecare,
Care trece pe cărare,

Nu pe el să-l judecăm,
Ci pe noi să ne-acuzăm,
Căci nu ne-am făcut deplin
Datoria de creştin,

Babele-şi postează chipul,
Excelent photoshopat;
Fetele-şi postează trupul,
Ce e drept, cam dezbrăcat;

Dacă vrei să îţi traduc
Ce har ai, cum te numeşti,
Spune-mi ce postezi pe Facebook,
Şi-ţi voi spune cine eşti…!

- 156 -

Binefăcătorul tău

Dacă-ai auzit prin lume
Că te-a clevetit vreun frate,
Ca să-ţi strice bunul nume,
Să primeşti cu bunătate!

Iar de-l întâlneşti pe cale,
Pe cel care te-a vorbit,
Să nu-i spui frăţiei sale:
„Pentru ce m-ai clevetit!?”

Căci, când eşti vorbit de rău,
Fără vină, dragă frate,
Milostivul Dumnezeu
Îţi mai iartă din păcate…

Bietului clevetitor,
Să nu-i porţi deloc ranchiună,
Căci ţi-e binefăcător
Şi-un prilej pentru cunună…
Faţa omului

Faţa omului vorbeşte
Despre ce om ai în faţă:
Cel smerit, puţin grăieşte;
Mândrul, face caragaţă;

Omul lacom se smuceşte,
Ca să ia ce e mai mare;
Un beţiv - ce mai duhneşte! Şi ce faţă slută are…!

Desfrânatul, ce nechează,
Când apare o duduie;
Leneşul, ce-i mai acuză
Pe harnici, de hoţie…
Aşadar, îl vei cunoaşte,
Fără-a fi clarvăzător,
Pe tot omul, după fapte…
(Fără-ai fi judecător!)
Cu roşu în calendar

Mai spun unii prin popor,
Sau pe la televizor,
Că în ziua nu ştiu care
Este mare sărbătoare,

Şi să nu munceşti deloc,
Ca să nu-ţi ia casa foc…
Fel de fel de născociri,
De minciuni şi rătăciri!

Fraţi iubiţi şi surioare,
Doar atunci e sărbătoare,
Când vedeţi în calendar
Că e scrisă-n roşu! Clar?

Aşadar, nu vă luaţi
După cei întunecaţi,
Care-şi dau mereu silinţa
Să ne zdruncine credinţa!
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Un viciu nenorocit

Nea Ion, pe când fuma,
A spus la mărturisit
Că nu poate a lăsa
Viciul său nenorocit.

Preotul, spre vindecare,
Îi luă un deget, blând,
Şi i-l puse-n lumânare,
Ce în sfeşnic sta arzând.

Şi, simţind o grea arsură,
A strigat Ion: Părinte,
Nu mai pun ţigară-n gură
De acuma înainte!

Păi, de nu pot suporta
Mica flacără din sfeşnic,
Cum voi suporta, cumva,
Focul iadului cel veşnic?

Egoismul

Egoismul, ce e, tată?
A-ntrebat Gigel, odată.
Şi-i răspunse-al său tătic
Cu-n exemplu, celui mic:

Pe Facebook, de s-o-ntâmpla
Să îţi placă, mult, ceva,
De-i ceva înălţător
Şi de suflet ziditor,

Când dai doar un „Like”, şi-atât,
Pentru tot ce ţi-a plăcut,
Nu e, Gigi, altruism,
Ci e, tată, EGOISM…

Dar când dai „Distribuire”,
Dai dovadă de iubire,
Vrei să-i bucuri pe amici,
Pe toţi cei ca tine, mici…
Un semn bun

„Dacă-ar fi să dăm cu pietre

În toţi câinii ce ne latră,
Pe-ale drumurilor laturi
N-ar rămâne nicio piatră”.

Atfel mi-a grăit, cândva,
Un bătrăn cu traiul sfânt,
Ce în lume lumina,
Un om meşter în cuvânt.

Şi-a mai zis, zâmbind, bătrânul,
Că doar proştii nu-s lătraţi;
Cei cu roade, ca şi pomii,
Sunt într-una bombardaţi.

Aşadar, cei vrăjmăşiţi
Au motiv de bucurie;
E un semn că sunt vorbiţi
Pentru roade, nu prostie…
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Trei păcate

Pruncul, când se naşte, frate,
Are-n cârcă trei păcate,
Iar acestea sunt: mândria,
Lăcomia şi mânia.

Dă-i copilului o haină
Mai frumoasă şi mai faină,
Şi-ai să vezi cum se mândreşte
Şi la toţi se fuduleşte…

Pune-i pruncului, când cere,
Pe o tavă, nişte mere,
Şi-ai să vezi ce iute sare
Ca să-l ia pe cel mai mare…
Să nu-i dea, mămica, ţâţă,
Când, lui, foamea i se-aţâţă,
Şi-ai să vezi ce gălăgie,
Ce mai ţipă, ce mânie…
O memorie externă

Frate, soră, peste tot,
Şi în casă, şi la vie,
Tu să ai în buzunar
Un condei şi o hârtie…

Pentru ce e necesar?
Poate îţi aduci aminte
De-un păcat nespovedit,
Din uitare, la părinte...

Sau îţi vine vreo idee
Genială, bunăoară,
Ca să faci un mare bine,
Şi o uiţi până diseară…

Asta ştim de la Părinţi,
Şi nu e o balivernă;
Ei purtau la brâu, mereu,
O memorie externă…
El tot nu posteşte

Dacă tu ştii că un lucru
E vătămător în toate,
Iar tu te fereşti de dânsul,
I-l dai altuia, măi frate?

Când ai un creştin la muncă,
Şi îl chemi ca să mănânce,
După ce-a trudit la sapă,
De ce-i dai în post „de dulce” ?
De ce te înşeli, măi frate,
Cugetând în minte prost,
Despre omul ce-ţi munceşte,
Că el tot nu ţine post…?
De nu ţine, îl priveşte,
Dar, cât este azi la tine,
Tu să-i dai în farfurie
Ce mănânci şi tu, creştine!
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Nu-i convine
Numai dacă văd
O arvună
Om spiritual
Omul în rai

30
30
30
30
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32
32
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34
34
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35
35
35
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36
36
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37
37
37
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38
38
38
39
39
39
39
40
40
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Pacea şi dreptatea
Pâinea cea spre fiinţă
Părtăşie
Pe pomelnice
Pentru bani
Pierdere mare
Pilda lumânării
Plăcere şi durere
Poarta Cerului
Pomul cu fructe
Porecliţi creştini
Prevestire
Progresul medicinii
Quo vadis Ortodoxie
Reflecţie
Rime
Robii Domnului
Sărăcia şi bogăţia
Scopul
Scopul vieţii
Soarta
Şomerul
Ştampila
Sunt două raiuri?
Sursă de inspiraţie
Time is money?
Timpul exact
Tineri „bătrâni”
Toate ne “pică”
Tot tinichele
Frumuseţea fiecăruia
Cel mai uşor canon
Pământ cu bălării
Păcatul mândriei
Uitarea vs. neuitarea
Unda radio
Uriaşii de astăzi
Uscături
Viaţa câinelui
Vine Domnul!
Vorba multă
Vigilenţă

40
40
41
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41
41
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43
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45
45
45
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47
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48
48
48
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49
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50
50
50

Nouă ceruri
Al şaselea simţ
O mică rugăciune
Pentru moşi şi babe
Moşii de iarnă
Cu „papamobilul”
Saloane pentru înfrumuseţare
Bună dimineaţa!
Nu povăţui pe oricine!
Să nu-i spui!
Când sunt fraţii împreună
Dacă trupul ţi-e greoi
„TEO” înseamnă Dumnezeu
Asta nu e milă
Azi e DUMINICĂ
Azi e LUNI
Azi e MARŢI
Azi e MIERCURI
Azi e JOI
Azi e VINERI
Azi e SÂMBĂTĂ
E tot apostolat
Glume
Lăudat să fie Dumnezeu!
Fără cheltuială
Cum îţi alegi prietenii
Finalul contează
Dar din dar
Lume însetată
M-ai dat pe spate
Mergi şi-mplineşte!
Nu-i da peşte!
Pentru cei vii
Râvnă?
Să fim înţelepţi!
Salutul
Un „tu-tu”
Sfânta dragoste
Sfinţeniile de pe rafturi
Zău
Bunul nume
Priviţi în soare!

51 Scopul darului
51 Pune-i zăbăluţa!
51 Meditează, omule!
51 Nedumerire
52 Muntele
52 Depinde de noi
52 Vrăjmăşie
52 Omule!
53 Cu Vântul pe cale
53 Va zice conştiinţa
53 Păcat mare
53
54 FAPTELE CREDINŢEI
54
54 În vechime
54 În „cantonament”
55 Pentru poftă
55 Ce ruşine!
55 Nu-i poruncă
55 Mutilare
56 Dezlegare la peşte
56 Fiindcă n-au postit
56 La potir şi linguriţă
56 La spovedanie
57 O creştină postitoare
57 Patronul mirilor
57 Pomana porcului
57 Postul modern
58 Regim alimentar
58 Spălăcania
58 Un post şi mai greu
58 Psaltirea
59 Omul şi timpul
59 Rugăciunea mamei
59 Cel mai mare rău
59 Crucea mare
60 Cum vorbeşti cu Dumnezeu
60 Curiozitatea unui copil
60 Dai şi tu, dau şi eu!
60 Felurile rugăciunii
61 În loc de pravilă?
61 Ironie
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70
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Pe căi năuce
Ruga ortodoxă
Rugăciunea creştinului
Rugăciunea particulară
Să cerem iertare!
Secetă
Semnul crucii
Spune ca pe “Tatăl nostru”!
Un păcat ignorat
“Sfinţi” contemporani
Ai contract?
Nu sta nespovedit!
Nu-i greu deloc!
Păcatul cel mai mare
Păcatul e de vină
Păcatul şi ruşinea
Pregătire
Pregătire de Paşti
Psihologul
Rece şi nespovedit
Să i le dăm înapoi!
Te-ai gândit?
Un canon
Un păcat nespovedit
Luaţi lumină!
Să zici în gând
Botezul prin afundare
Menirea Bisericii
De Sfântul Stelian
O întrebare
“Popa”
A zis frumos
Absenţa de la biserică
Adevărata predică
Ca la teatru
Căndeluţa
Casa Domnului
Cercetaţi Scripturile!
Ciudat
Credinţa neamului
Crez privat
Criteriul Judecăţii de Apoi

73
73
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74
74
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75
75
75
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76
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77
77
77
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78
78
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79
79
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80
80
80
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81
81
81
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82
82
82
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83
83
83
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Cu cântec
Cultul cult
Cununia sau botezul?
Cununiile legate
Desfrânata de pe masă
Dies Domini
Euro
Fiecare pentru el
Formele bisericii ortodoxe
Fuga de lume
Gardul şi gazele
Grija lumească
Habotnicie?
Icoane de pomană
Idolul Noroc
În sărbători
Îndemn la înţelepciune
Îngenunchere
Înşelare
La nouă biserici
La RĂSĂRIT
Lupii răpitori
Mărturisire de credinţă
Misionarul
Mlădiţa care se usucă
Mucenici şi mucenici
Nu e voie!
Ortodox convins
Prea târziu
Preotul şi preoţia
Răşina
6 august
Religia în şcoală
Sfântul Maslu
Spre biserică
Stai în corabie!
Televizorul şi harul
Termeni teologici
Tot femeile…
Trei creştini pe patru voci
Turişti nu pelerini
Un mărturisitor

84
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84
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88
88
88
89
89
89
89
90
90
90
90
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91
91
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Unitate
Averea duhovnicească
De pomană
Nu te înşela!
Să-i întrebăm pe Părinţi
La uşa altarului
Prin prezenţă
Fiul călător
Intră în „legalitate”!
Amânarea cea bună
Psalmii Judecăţii
Săptămâna Albă
Cum postim?
La potirul plin cu Har
Un gând zurliu
Cât de des?
Duhovnicul
Sfânta Lumină
Untdelemnul căndeluţei
Un preot înţelept
Sfântul Acoperământ
Trei spovedanii
Un gest „nevinovat”
Bolnav fără tratament

94
94
95
95
95
95
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96
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97
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99
99
100
100
100
101
101
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Vrem normalitate?
„Hai la vot!”
Candidatul turmentat
Dezamăgire
Linguşitorii
Pledoarie pentru urnă
Să votăm responsabil!
Vrei să fii primar?
Indiferentismul
Nivelul de trai

102
102
103
103
103
103
104
104
104
104

ELECTORALE

DEDICAŢII

Te iubesc!
Mama-soacră

102

105
105
105
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Stupiditate
Iartă-mă!
Condiţie
Aproapele
Atenţie, părinţi!
DIVE
Părinte unu, părinte doi
Trecerea în „nefiinţă”
Tu, Doamne
La nutriţionist
Cum mulţumesc unii
Aşa cred ei
Banchetul
Biciul şi tunul
Bricheta şi lumânarea
Vestea tristă
Om de cultură
Campionii
Confuzie
Cruci pe talpă
Cu părul coadă
Cum serbăm Crăciunul
Dă din umeri
De ziua lor
Decepţia unui patron
Demografia în România
Dezbinarea creştinilor
Dezlegare
Doliu modern
E discutabil
E tot o sfântă taină
Era noastră
Horoscopul
Idoli
Îmbulzeală mare
În loc de icoană
Îngustimea băsmăluţei
Integrame
Intrarea în Europa
Jargoane
Jucării
MEDIA aservită

106
106
106
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107
107
107
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108
108
108
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109
109
110
110
110
110
111
111
111
111
112
112
112
112
113
113
113
113
114
114
114
114
115
115
115
115
116
116

Microbiştii
Muzica la-nmormântare
Obicei profan
Nu se mai poartă
Potcoava salvatoare
Râvnă neînţeleaptă
Robul Domnului
Românii “norocoşi”
Sacoşele de plastic
Sulemenire
Televiziunea în cablu
Televizorul de buzunar
Toată lumea se adună
Un azil?
Un idol modern
Un pic mai scurtă
Urechi sau coarne?
Voturile mirenilor
De Ziua Femeii
Nicuşor în vremuri noi
Om de cultură
Unui om dezordonat
Într-o relaţie
Pe gheaţă
A virtuţilor regină
Alegere
Ascultare
Calea de mijloc
Care voie?
Ce păcăleală!
Ce să caute la slujbă?
Celelalte pentru cine?
Cercelul băieţilor
Cifra 13 =(1+12)
Cine să-i înţeleagă?
Cine se sminteşte
Cine-i vinovat?
Circul de pe stradă
Compătimire
Cu sorcova
Despre bălăceală
Doamna şi căţelul

116
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117
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117
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118
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119
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121
121
121
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122
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123
123
123
124
124
124
124
125
125
125
125
126
126
126
126
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Dovedeşti că eşti creştin
După roade
Dureri de cap
Eşti ortodox?
Credinţă fără fapte
Extremă
Fumatul
Guma de mestecat
Handicap
Inscripţii pe tricouri
Înşelătorie
Iţi mai aminteşti?
La oglindă
La poarta raiului
Legea Agrară
Măsura
Mulţumire
Deşteaptă-te!
Nu amâna!
Nu judeca!
Nu te-a făcut
Nu-i contest ...
Nume mare şi frumos
Numele de domnişoară
Numele de la botez
O promoţie
O taină
Oul şi găina
Păcătos sau drept?
Parastasul modern
Pelerini vs. turişti
Opreşte-te!
Pentru postaci
Pentru un creştin rătăcit
Poftă bună!
Porunca I
Porunca a II-a
Porunca a III-a
Porunca a IV-a
Porunca a V-a
Porunca a VI-a
Porunca a VII-a

127
127
127
127
128
128
128
128
129
129
129
129
130
130
130
130
131
131
131
131
132
132
132
132
133
133
133
133
134
134
134
134
135
135
135
135
136
136
136
136
137
137

Porunca a VIII-a
Porunca a IX-a
Porunca a X-a
Potop după potop
Povăţuitorul
Prietenia lumii
Priveşte şi în jos!
Priveşte şi în sus!
Promisiuni
Randamentul
Revelionul
Rochii pentru ocazii
Să investim darul!
Sluga altuia
Suflet drag!
Sunt creştin!
Tu ai părăsit păcatul?
Un copil înţelept
Un examen
Un RESET
Unei croitorese
Unică slujire
Unui creştin ocupat
Unui electronist
De ziua mea
Un soţ nepriceput
Unui fumător
Unui gospodar
Unui om foarte bogat
Unui slujbaş
Unui şofer amator
Unui tâmplar
Unuia ce se plictiseşte
Agenda
Urare
Vama clevetirii
Vedere duhovnicească
Vrăjmaşul
Adevărata dragoste la femei
Adevărata dragoste la bărbaţi
Coadă de topor
De ziua Sf. Gheorghe

137
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146
146
146
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O, bărbate!
148
Glume proaste
148
De ce ţipă unii?
149
O secundă
149
Apostolul familiei
149
Mucenicii din Sevastia
150
Boala este un canon
150
Un mărţişor
150
Domnului să ne rugăm!
151
Cetăţeni europeni
151
Limba
152
Obiceiuri ciudate
152
Icoana „pictată” de Dumnezeu153
Paşte fericit?
153
Un „model”
153
Dragă surioară!
154
Culorile gay
154
Calea împărătească
154
Nisipul şi bolovanul
155
Când îl ţii de coadă
155
Iubirea faţă de aproapele
155
Nimic nu e întâmplător!
156
Pe noi să ne acuzăm
156
Iată cine eşti!
156
Binefăcătorul tău
157
157
Faţa omului
157
Cu roşu în calendar
158
Un viciu nenorocit
158
Egoismul
158
Un semn bun
159
Trei păcate
159
O memorie externă
159
El tot nu posteşte

