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Suflete înviat,

Suflete iubit,

Ia priveşte-afară!
Totu-i înflorit.
Pentru Înviere,
Toate s-au gătit.

Florile Mă-mbie
Cu mirosul lor,
Păsările-Mi cântă,
Adunate-n cor,

Îngerii-Mi dau slavă,
Azi, la Înviere.
Sufleţelul tău
Ce-o să îmi ofere?

Eşti tu ca natura
Astfel pregătit?
Sfânta Înviere
Vrednic te-a găsit?

Ziua Învierii
Este la popoare
Zi de bucurie
Şi de sărbătoare.

Mă iubeşti tu, sincer,
Cel mai mult pe Mine?
Sau iubeşti cu foc
Un alt chip din lume?

Suflete dorit,

Suflete binecuvântat,

Simţi, tu, bucurie
Cu adevărat,
Că Stăpânul lumii
Azi a înviat?
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Spune-Mi, este gata
El să se jertfească
Şi, de dragul tău,
Să se răstignească?

Suflete nepieritor,

Suflete valoros,

Sfânta Mea Lumină
E o-ncredinţare
Că Ortodoxia
E mântuitoare.

Dar sunt numai umbra
Celor ce-s în cer;
Eu ceva mai nobil
Vreau să îţi ofer.

La Ierusalim,
La Mormântul Sfânt
Vă trimit o rază,
Vouă, pe Pământ.

Ştiu că îţi plac mult
Florile şi zarea,
Cântecul de păsări,
Muntele şi marea.

Bobocelul Meu,

Suflete descumpănit,

Tu eşti destinat,
Dar cu voia ta,
Să devii o floare
În grădina Mea.

Iată fluturaşul,
Vesel, cum mai zboară,
Anunţând grădina
Că e primăvară!

Bobocelul Meu,
Când te hotărăşti
Ca să te deschizi
Şi să înfloreşti?

Ieri era un vierme
Gol şi nevoiaş,
Dar, având nădejde,
Azi e fluturaş.

Zumzetul de gâze,
Păsările-n cor
Cântă Învierea
Mea şi-a tuturor.

Nu silesc pe nimeni;
Numai cine vrea
Să-Mi urmeze Mie
Pe cărarea Mea.

Suflete rezervat,

Cânţi şi tu cu ele?
Vrei să le ţii trenă?
Sau mai mult îţi place
Muzica modernă?

Suflete liber,
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N-am să te forţez,
Dar nici nu te las,
Căci Mi-eşti tare drag
Şi mai e un ceas.

Suflete drag,

Suflete obosit,

Picături de sânge,
Multe, am vărsat.
Pentru-ntreaga lume,
Mult am sângerat.

La mironosiţe
Dac-ai să priveşti,
Ai să prinzi putere
Si-ai să biruieşti.

Însă dintre-atâtea
Picături, creştine,
Una am vărsat-o,
Sigur, pentru tine.

Ele nici o clipă
Nu M-au părăsit,
N-au zis că sunt slabe
Sau c-au obosit.

Suflete răpit,

Suflete ales,

Vreau să urci mai des
În "Ierusalim"
Şi-n căntari divine
Să ne veselim.

Ziua Învierii
Cu belşug să plouă
Şi să vă aducă
Multă PACE VOUĂ!

Grija cea lumească
Să o laşi afară,
Căci, de la o vreme,
Simt că te doboară.

Pace pentru trup,
Pace pentru gând,
Pace pentru suflet,
Pace pe Pământ!

Suflete aşteptat,

Suflete chemat,

Căci în rest, ştiu bine
Că eşti ocupat
Şi n-ai timp de Mine,
Suflet aşteptat.

Vino cu nădejde
Şi te luminează,
Căci am pregătită
Pentru tine-o rază.

Eu, Duminica
O aştept mereu,
Ca să te-ntâlnesc
În locaşul Meu.

Iarăşi strig: "Veniţi
Să luaţi lumină!"
Din lumina sfântă,
Din Lumina Lină.
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Suflete timid,

Copilaşii Mei

Eu, pe cel smerit,
Care se căieşte,
Nu-l voi da afară,
Dacă Mă doreşte.

Copilaşi şi tineri,
Dacă Mă iubiţi,
Ca şi îngeraşii
O să fiţi slăviţi!

Nu ştii că în rai
Primul om venit
Fost-a un tâlhar,
Care s-a smerit?

Daţi-Mi ce-i frumos,
Ce aveţi mai bun:
Tinereţea voastră,
Nu apus de drum!

Suflete înspăimântat,

Suflete sclipitor,

Eu sunt supărat
Şi îi dojenesc
Pe aceia care
Nu se pocăiesc.

Deci să te sileşti,
Cât poţi tu de bine,
Să te curăţeşti,
Ca să vii la Mine.

Dacă, tu, tot timpul
Fugi de suferinţă,
Fugi de răstignire
Şi de umilinţă,

Te-am rugat ceva;
Nu era prea greu.
Dar M-ai refuzat;
Nu ştiai că-s Eu.

Nu te pedepsesc
Findcă ai greşit,
Căci doar pentru asta
Eu M-am răstignit.

Tu ştii că nimic
Necurat nu intră
În Împărăţia
Tatălui cea Sfântă.

Suflete înlăcrimat,

Iată, Eu sunt gata
Să te-nlocuiesc
Şi a doua oară
Să Mă răstignesc.

Suflete răspândit,
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Nu mai cunoscut,
Dar am să mai vin;
Ori cu chip de frate,
Ori cu chip străin.

Suflete înzestrat,

Suflete nelămurit,

Mi-am pus darul Meu,
Ca să poţi mai mult.
Fii mai hotărât
Şi fugi de tumult!

Doar atât nu pot:
Să-Mi calc Legea Mea
Şi să-ţi dărui raiul
Fără voia ta.

De la tine, află
Că Eu am pretenţii:
Vreau mai multe fapte,
Nu vreu doar intenţii.

Eu sunt Creatorul
Celor ce sunt vii!
Să nu pot Eu oare
Să îi şi învii?

Suflete dojenit,

Suflete destins,

Care om nu-şi ceartă
Fiul când greşeşte?
Asta se întâmplă,
Fiindcă îl iubeşte.

Dac-ai înţelege
Ce înseamnă raiul,
Ţi-ai schimba în grabă
Cugetul şi traiul.

Tot la fel şi Eu:
Vrând ca să vă iert,
Fiindcă vă iubesc,
Şi Eu vă mai cert.

Nu-nţelegi mai mult,
Fiindcă mulţi vrăjmaşi
Ti-au slăbit credinţa,
Dar să nu te laşi!

Suflete înflăcărat,

Suflete îngăduitor,

Fiindcă în credinţă
Eşti ca o făclie,
Binecuvântată
Casa ta să fie!

Fii cu luare-aminte
Şi cu modestie,
Să nu-ţi stingă vântul
Flacăra cea vie!

Fiindcă astăzi este
Ziua Învierii,
Să iertăm din suflet,
Să dăm tot iertării.
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Orice învrăjbire
Sau păcat de moarte
Are pe vrăjmaşul
Totdeauna-n spate.

Suflete credincios,

Suflete dotat,

Dacă azi ţi-ar cere
A te lepăda,
Ca să scapi cu viaţă,
Ce răspuns ai da?

Pentru-aceste daruri,
Nu te crede vrednic,
Ci să crezi mereu
Că eşti rob netrebnic.

Va veni o vreme
Înfricoşătoare,
Când vi se va cere,
Vouă, lepădare.

Tu ai mulţi talanţi,
Dar să te smereşti,
Că-ţi pierzi osteneala
Dacă te mândreşti.

Suflete harnic,

Suflete încercat,

Dar Mă mai găseşti
În orice azil,
În orice bolnav
Şi sărac umil.

Toată suferinţa,
Tot al tău amar,
Toată sârguinţa,
Nu-ţi va fi-n zadar.

De vrei să Mă afli,
Mă găseşti în cer,
Îmbrăcat în slavă
Şi-ntr-un sfânt mister.

Dacă-n astă lume
Suferinţă n-ai,
Nu-ţi va fi deplină
Fericirea-n rai.

Suflete milostiv,

Suflete răscumpărat,

Iată, lângă tine
E un sufleţel,
Ce aşteaptă dornic
Să-l ajuţi niţel.

Dacă îl ajuţi
A se ridica,
Multe din păcate
Eu îţi voi ierta.

Sângele Meu Sfânt,
Tot, Mi L-am vărsat
Şi din gheara morţii
Te-am răscumpărat.
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Eu nu-ţi cer creştine,
Ca să te jertfeşti,
Tot la fel ca Mine,
Ci să Mă iubeşti.

Suflete iertător,

Suflete plăcut,

Dacă faci la fel,
Când vei fi scuipat,
Tu eşti fiul Meu
Cu adevărat.

Însă, de nu vrei,
N-am să te silesc,
Dar am să Te-aştept,
Fiindcă te iubesc.

Ori Te-am supărat
Cu ceva pe tine?
Căci, tu, altădat'
Mai vorbeai cu Mine.

L-am rugat pe Tatăl
Ca să-Mi dea mireasă,
Nu vreo cosânzeană
Sau vreo-mpărăteasă.

Eu, la răstignire,
Când am fost scuipat,
Am zis: "Tată, iartă-i,
Căci nu ştiu ce fac!"

Dragul Meu odor,
Scumpa Mea mireasă,
Te aştept cu dor
Sus, în cer, Acasă.

Suflete scump,

Suflete deosebit,

Cheamă-Mă, de astăzi,
Iar la tine-n casă
Şi să-Mi spui în rugă
Ce dureri te-apasă.

Te-am cerut pe tine,
O cenuşăreasă.
Tu Mă vrei pe Mine?
Vrei să-Mi fii mireasă?

Suflete preţios,

Mireasa Mea,

La botez ţi-am dat
Haină de lumină,
Te-am făcut curat,
Fără nici o vină.

Ori ai fost prădat,
Suflet preţios,
Căci Te văd pătat
Şi cam zdrenţăros.

Plin de frumuseţi
Mi-este Cerul Sfânt,
Dar Eu vreau mireasă
Doar de pe Pământ.
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Tu eşti cea aleasă,
Marea Mea iubire,
Ca să-Mi fii mireasă,
Iar Eu, ţie, Mire.

Suflete înmiresmat,

Suflete nedesăvârşit,

Dac-ai şti ce mult
Te iubesc creştine,
Chiar de-s răstignit
Iar şi iar de tine!

Fiindcă eşti, copile,
Nedesăvârşit,
Eşti câteodată
Cam nelămurit.

Pentru tine-s gata
Iar să Mă jertfesc,
Fiindcă sunt iubire,
Fiindcă te iubesc!

Tainele divine,
E cu neputinţă
Ca să le pătrunzi
Fără de credinţă.

Vezi cât eşti de slab
Şi neputincios,
Cât îţi pare drumul
De anevoios?

După cât lucrezi,
După cât iubeşti,
După cât oferi,
Tot atât primeşti.

Suflete neputincios,

Suflete cucernic,

Dacă-Mi dai voinţă,
O să iei putere
Şi-am să-ţi dau şi aripi
Şi tot ce-Mi vei cere!

Dacă vrei mai multe
Daruri să primeşti,
Caută-n tot timpul
Să te depăşeşti.

După orice iarnă,
Vine primăvară,
După orice noapte,
Ziua vine iară.

Când vei dezbrăca
Trupul de pământ,
Ai să zbori spre ceruri,
Ca un înger sfânt.

Copilaşul Meu,

După suferinţa
Şi oftatul tău,
Vine bucuria,
Copilaşul Meu!

Suflete gingaş,
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Însă, până când
Vei zbura spre Mine,
Tu să-Ţi îngrijeşti
Îngerul din tine.

Suflete bogat,

Suflete atenţionat,

Una dintre ele
Este îngrijită,
Dar cealaltă casă
E cam părăsită.

Copilaşul Meu,
Fii atent la tine;
Să începi frumos
Şi să termini bine!

Tu ai două case:
Una pe Pământ,
Unde stai acuma,
Şi-alta-n Cerul Sfânt.

Unii o-ncep frumos
Şi-o încheie rău,
Alţii-o-ncheie bine,
Chiar de-au mers mai greu.

Suflete conciliant,

Copilul Meu,

La vrăjmaşul tău
Mergi cu gânduri bune,
Dacă poţi, cu daruri
Şi cu rugăciune.

Sufleţelul tău
E o floare-aleasă.
Când va creşte mare,
Am s-o iau acasă.

Suflete dezorientat,

Suflete hoinar,

Şi-ai să vezi minune:
Cel ieşit din fire
O să-şi schimbe ura,
Sigur, în iubire.

Tu s-o îngrijeşti
Să nu se usuce,
Căci, aşa, acasă
N-o mai pot aduce.

Unde vrei s-ajungi?
Care-i scopul tău?
Care-ţi este ţinta,
Copilaşul Meu?

Drumul tău de-acuma
Duce către Mine?
Dacă nu, e rău,
Dacă da, e bine.

Viaţa asta este
Timp de pregătire
Pentru întâlnirea
Cu Cerescul Mire.
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Pildă să îţi fie
Cei ce se frământă
Şi se ostenesc
Pentru Nunta Sfântă.

Suflete sfios,

Suflete curajos,

Iarăşi ai venit,
Iarăşi te-am primit,
Când cu trupul Meu
Te-ai împărtăşit.

Drumul sfânt şi drept,
Celui rău nu-i place;
De-aia-ţi pune piedici
Şi nu afli pace.

Însă, tu, ştii bine
Dorul Meu fierbinte:
Nu Mă înşela
Ca mai înainte!

Toate-n jurul tău,
Când vor merge strună,
Află că te are
Cu ceva la mână.

Mare-ţi e iubirea,
Mare-ţi e credinţa,
Mare să îţi fie,
Însă şi căinţa.

Nu-ţi convine crucea
Ce o porţi acum?
Vrei ca să o schimbi
La final de drum?

Suflete mare,

Suflete împovărat,

De la calea dreaptă
Să nu te abaţi
Şi să stai în ceata
Fiilor curaţi.

Eu o schimb, de vrei,
Căci am mai uşoare,
Însă crucea asta
E mântuitoare.

Suflete cuvios,

Suflete silitor,

Căci în foc se pierde,
Tot ce au acuma,
Însă tu ai raiul
Pentru totdeauna.

Ca să fii cu fraţii
Rugători, în rând,
Chiar şi când munceşti,
Să te rogi în gând!

Nu râvni la "zmeii"
Care au de toate,
Au belşug în casă,
Pace, sănătate.

N-am zis niciodată
Ca să nu munceşti,
Însă nu uita
Cele sufleteşti!
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Suflete datornic,

Suflete privilegiat,

În zadar Mi-a fost
Jertfa de pe cruce,
Dacă mulţi la iad,
Lesne, se vor duce.

Am un dar frumos!
Vreau să ţi-l ofer,
Ca s-aduci cu el
Suflete la cer.

În zadar, copile,
Eu M-am răstignit,
De nu-Mi simţi iubirea
Ce M-a ţintuit.

Însă, pentru asta,
Trebuie, îndată,
Ca să îţi impui
Viaţă mai curată.

Tot ce am creat,
Toate-s bune foarte!
Toate sunt frumoase
Şi înmiresmate!

Un bolnav din lume,
Un copil de-al Meu,
Ar avea nevoie
De-ajutorul tău.

Suflete harismatic,

Suflete sârguincios,

Însă, dintre toate,
Eu doresc mereu
Ca să-Mi dai mireasma
Sufletului tău.

Să ei alifie
Şi balsam cu tine,
Iară pentru restul,
Lasă-Mă pe Mine!

Iată care este
Ascultarea ta:
Tu să fii exemplu
În grădina Mea!

Dac-ai fi lucrat
După darul Meu,
Mulţi s-ar fi salvat
Prin cuvântul tău.

Suflete ascultător,

Mulţi privesc la tine;
Să nu îi sminteşti,
Ci, ca un părinte,
Să îi întăreşti!

Suflete ocupat,
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Încă mai ai timp
Să-nmulţeşti talantul,
Altfel, o să-l iau
Şi-am să-l dau la altul...

Suflete nehotărât,

Suflete necăjit,

Cât ai să regreţi
Timpul cel pierdut,
Ce puteai cu fapte
Să îl fi umplut!

Eu sunt Creatorul
A tot Universul
Şi cunosc la toate
Numărul şi mersul.

De te-ai hotărât,
Caută mai iute
Să recuperezi
Clipele pierdute!

Tot ce ţi se-ntâmplă,
E cu ştirea Mea
Şi îngădui totul,
Spre salvarea ta.

Suflete vesel,

Suflete roditor,

Cam cât poţi să ţii,
Fără nepăsare,
Degeţelul tău
La o lumânare?

De ce crezi c-am dat
Pilda cu smochinul?
Ca să ia aminte,
De ea, tot creştinul.

Dacă nu rezişti
Nici măcar o clipă,
Tu, la focul veşnic,
Să gândeşti cu frică.

Tu eşti, ca să ştii,
Un smochin ales
Şi vreau de la tine
Roade cât mai des.

Dacă s-ar întoarce,
Înapoi, în lume,
Unul ce-a plecat,
N-ar mai sta de glume.

Eu, Biruitorul
Şi Stăpân a toate,
Te-am ferit de-atâtea
Rele şi păcate.

Suflete hazliu,

N-ar mai sta pe gânduri
Şi nepăsător,
Ci ar fi, te-asigur,
Primul lucrător.

Suflete vanitos,
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Tu să fii smerit!
Să nu crezi cumva
Că ai biruit
Cu puterea ta!

Suflete ispitit,

Suflete curios,

Ca să scapi de ea,
Trebuie voinţă!
Şi am să te-ajut,
Dacă-i neputinţă.

Marea nu încape
Toată-ntr-un ulcior,
Nici divinitatea
Într-un căpuşor.

Ca să urci un munte,
Trebuie silinţă,
Multă osteneală,
Ani de nevoinţă.

Pleacă des la Domnul
Câte-un frăţior,
Însă tu stai rece
Şi nepăsător.

Patima, pe care
Stiu că n-o iubeşti,
N-o să plece, dacă
Nu o spovedeşti.

Nu mai ispiti
Tainele divine,
Că-i cu neputinţă
Asta pentru tine!

Suflete ostenitor,

Suflete împietrit,

Cu cât urci mai mult,
Straşnică-i vederea!
Însă de aluneci,
Groaznică-i căderea.

Dacă-ţi mai amân
Clipa de plecare,
Îmi vei arăta
De ce eşti în stare?

Ca samarineanca,
Vino la fântână,
Şi-ai să afli apă
Limpede şi bună!

Ori de câte ori
Eşti scârbit şi trist,
Să-Mi citeşti cu râvnă
Imnul Acatist.

Suflete zelos,

Du-te în cetate,
Apoi, şi la fraţi,
Şi le dă să soarbă,
Căci sunt însetaţi!

Suflete apropiat,
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Şi-am să te ajut
Dup-a ta credinţă,
Dup-a ta iubire,
După nevoinţă.

Suflete zdruncinat,

Suflete frământat,

Iarăşi nu-ţi dă pace
Fiica ticăloasă,
Cea din Babilon,
(Mintea păcătoasă).

O problemă, iată,
Mintea îţi frământă;
Care nu-ţi dă pace
Şi te înfierbântă.

Pruncii ei, de Piatră,
Să-i loveşti nespus!
(Zicând rugăciunea
Domnului Iisus).

De citeşti Psaltirea
Fără a-nceta,
Vei găsi răspunsul
La-ntrebarea ta.

Iată mor pe cruce
Pentru-al Meu popor,
Însă omul este
Tot nepăsător.

Eu M-am răstignit
Doar de dragul tău,
Ca să-ţi dărui raiul,
Copilaşul Meu.

Suflete iubitor,

Suflete bun,

De eşti lângă Mine,
Azi, când simt durere,
Vei fi langă Mine
Şi la Înviere.

Nu vreau ca şi tu
Să te răstigneşti,
Ci vreau doar atât:
Mult să mă iubeşti!

"Vinul veseleşte
Inima oricui",
Zice într-un psalm,
Cel cunosc destui...

Vin şi anul ăsta
Să vă vizitez
Şi, cu bucurie,
Să vă-mbrăţişez.

Suflete necumpătat,

Vin înseamnă, însă,
Dragostea curată,
Şi nu veselia
Celor ce se-mbată...

Suflete binevoitor,
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Am o rugăminte,
Fii Mei iubiţi:
Poate anul ăsta
Nu Mă răstigniţi!

Suflete creat din iubire,

Suflete cugetător,

Fiindcă vă iubesc,
Ca să vă salvez,
Vin umil să mor
Şi-apoi să-nviez.

Eu sunt Adevărul!
Aşadar, creştine,
Ca să îl găseşti,
Află-Mă pe Mine.

V-am creat, să ştiţi,
Nu ca să vă pierd,
Ci să vă alint
Şi să vă dezmierd.

Cauţi adevărul
În această lume?
Tu nu vezi că astăzi
Nimeni nu ţi-l spune?

Suflete important,

Suflete călător,

Duminica este
Praznicul cel sfânt,
Când am înviat
Falnic din mormânt.

Nu e altă cale,
Nu e nici alt drum
Care este demn
De urmat acum.

Dacă vrei mai lesne
Ca să te ascult,
Se cuvine, deci,
S-o păzeşti mai mult.

Numai Eu sunt Calea
Cea adevărată,
Care se cuvine
S-o urmezi îndată.

Am răbdat ocara
Lumii cu iubire
Şi-am răbdat, pe urmă,
Chiar şi răstignire.

Vrei să ne-ntâlnim
Iar la rugăciune,
În parfum de smirnă
Şi trăiri divine?

Suflete nemulţumit,

Cel ce nu iubeşte
Şi nu e smerit,
N-are nici răbdare
Şi-i nemulţumit.

Suflete rătăcit,
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Şi să-Mi spui în şoaptă,
Ca în vremi apuse:
"Mi-este dor de Tine,
Bunul meu Iisuse!"

Suflete discret,

Suflete miluit,

Cum pot Eu să intru?
Cheia e la tine.
Dacă-Mi vei deschide,
Vei cina cu Mine.

Dacă n-ai o pâine,
Fii mai afectiv!
Mângâie durerea,
Fii mai milostiv!

Astăzi vin din nou
Şi la uşă-ţi bat,
Însă iarăşi este
Totul încuiat.

Când, la Judecată,
Se va întreba
De-ai avut tu milă,
Ce răspuns vei da?

Suflete înăbuşit,

Suflete înţelept,

Iată, vin şi suflu
În cenuşă iar.
Sper să mai găsesc
O scânteie-n jar.

Pace şi dreptate
Nu ai să găseşti.
Însă, câte una,
Le mai întâlneşti.

Dar să nu mai laşi
Focul să se stingă,
Fiindcă rar găseşti
Om să ţi-l aprindă!

Între cele două,
Dac-ar fi s-alegi,
Tu alege pacea,
Care n-are legi.

Te gândeşti că iar
Eşti nedreptăţit
Şi că pe nedrept
Unii te-au jignit.

Fericit i-acela
Care plânge-acum,
Căci nu va mai plânge
La sfârşit de drum.

Suflete nedreptăţit,

Dumnezeu e drept.
El a-ngăduit,
Căci şi tu pe alţii
I-ai nedreptăţit.

Suflete îndurerat,
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Din suspinul lui
Şi din lăcrimioare
Am să-i fac şiraguri
De mărgăritare.

Suflete stăruitor,

Suflete neprihănit,

Tot ce Îmi vei cere,
Şi Mă vei ruga,
Totul, cu iubire,
Iute, vei afla.

Nici un spor în casă
Tu nu vei avea,
Fără osteneala
De a te ruga.

Suflete binecredincios,

Suflete vindecat,

Dar ceva vreau, totuşi,
Să te rog pe tine:
Cere-n rugă lucruri
Vrednice de Mine.

Caută că afli,
Cere şi-ţi voi da,
Bate cu credinţă
Şi-ţi voi descuia!

De vei ţine pasul
Cu Ortodoxia,
Mare-ţi va fi plata,
Mare bucuria!

Iată, “desfrânata”
Joacă şi huleşte
La creştin pe masă
Şi el o priveşte.

Căci credinţa voastră
E mântuitoare.
Nu-i strica prestigiul,
N-o lovi-n onoare.

N-o primi în casă,
Căci te întinează
Şi pe Duhul Sfânt
Mult îl întristează!

Suflete aglomerat,

Suflete râvnitor,

Dimineaţa, ruga
Este de argint,
Noaptea e de aur,
Seara de pamânt.

Eu pe toate trei,
Află, că le-ascult,
Însă, tu pe care
Mi-o oferi mai mult?

Te-am creat, pe tine,
După chipul Meu
Şi asemănarea
Cu-al tău Dumnezeu.
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De-Mi mai eşti asemeni
Şi ai râvnă bună,
Hai să înviem
Suflete-mpreună!

ÎNVIEREA DOMNULUI

Frăţiorii mei iubiţi,
De Hristos blagosloviţi,
Florile Ortodoxiei,
De pe tot cuprinsul gliei,

Azi e mare sărbătoare,
Azi e praznicul cel mare,
Când Hristos a înviat
Şi pe toţi ne-a liberat
Din a iadului robie,
Din cumplita lui sclavie!
Deci, acest moment fiind
Mai măreţ ca orişicând,
Să petreacă orice om
Cum ne spune Hrisostom:
“Cine-i binecredincios
Domnului Iisus Hristos,
Iubitor de Dumnezeu,

Şi la bine şi la greu,
Să se bucure vârtos
De-acest Praznic prea frumos,
Preamărit şi luminat
Căci Hristos a înviat!
Cine-i slugă înţeleaptă,
Cu smerenie în faptă,
Bucurându-se, să intre,
Pentru dragoste-ai fierbinte,
În divina bucurie,
Căci scăpat-am de sclavie!
De s-a ostenit postind
Cineva, smerit fiind,
Neposomorându-şi faţa,
Să îşi ia acum răsplata!
Cine a lucrat de zor
Chiar din primul ceas, cu spor,
Să-şi primească dreapta plată,
Căci e vrednic de răsplată!
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Cine a venit cumva
După ceasu-al treilea,
Mulţumind să prăznuiască
Şi pe Domnul să-l slăvească!
De-a venit altcineva
După ceasu-al şaselea,
Să nu fie îndoit,
Căci nu fi-va păgubit!
Cine-a-ntârziat cumva
Până-n ceasu-al nouălea,
Să se-apropie oricum,
Ne-ndoindu-se nicicum!
Nici acela să nu plece,
Ce-a ajuns la unsprezece;
Să nu fie speriat
Pentru c-a întârziat,
Căci Stăpânul, fiind darnic,
Îl primeşte şi pe harnic,
Cel din primul ceas sosit,
Şi pe ultimul venit;

Şi aceluia plăteşte,
Şi pe-acesta-l dăruieşte.
Fiind mare veselia,
Toţi intraţi în bucuria
Domnului Iisus Hristos
La ăst Praznic luminos!
Să ia plată tot creştinul:
Şi al doilea, şi primul.
Din ospăţul delicios
Al credinţei în Hristos,
Azi cu toţii să gustaţi
Şi pe Domnul lăudaţi!
Să vă-mpărtăşiţi cu toţii
Din prisosul bunătăţii,
Iar de moarte n-aveţi teamă,
Să uitaţi şi cum o cheamă.
Boldul ei a fost înfrânt
De Iisus, Ce, din mormânt
Înviind, ne-a izbăvit;
Capul morţii l-a zdrobit,
Pe tot omul l-a salvat.
Da, HRISTOS A ÎNVIAT!“
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Vestiţi cu putere

Hristos a-nviat astăzi falnic din morţi,
Cu moartea pe moarte călcând glorios
Şi celor ascunşi, de-ale iadului porţi,
Le dăruie viaţa şi cerul frumos.

El tuturor zice cu glas iubitor:
Veniţi să vă dau a Mea pace copii!
Veniţi să gustaţi din al dragostei dor!
Veniţi către Mine, voi, suflete vii!

Veniţi de primiţi azi lumină din cer!
Veniţi să păşiţi toţi în raiul deschis,
Pe care, cu dragoste, iar vi-l ofer,
Căci moartea şi iadul pe veci s-au închis!

Eu, pentru-al jertfei şi-al crucii greu drum,
Atâta vă cer - un îndemn părintesc:
Iubiţi-vă unii pe alţii, precum
Şi Eu v-am iubit şi mult vă iubesc!
Vestiţi cu putere: „HRISTOS A-NVIAT!”,
Uniţi-vă-n fapte, în rugă şi-n gând,
Doriţi ca doar Eu să vă fiu Împărat!
V-aştept cu iubire, copii, pe curând!
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Meditaţie

Dacă-ţi vine-aşa în minte un cuvânt rău, de ocară,
Şi-a ta limbă este gata să îl dea pe el afară,
Tu gândeşte-te, creştine, cu smerenie firească,
La un mut, ce tot ascultă, dar nu poate să vorbească...

Când te-apasă neputinţe, când picioarele te dor,
Când vederea-ţi este slabă, sau auzul nu-i uşor,
Tu gândeşte-te, creştine, la cei fără de picioare,
La orbi, surzi şi paralitici, ce trăiesc aşa sub soare...

După ce, sătul de muncă, obosit, soseşti acasă,
Iar mâncarea ce te-aşteaptă nu îţi pare prea gustoasă,
Înainte de a spune că nu-ţi place, măi, creştine,
Tu gândeşte-te la fraţii ce n-au niciun colţ de pâine...

Înainte de-a te plânge că în casă n-ai condiţii,
Că n-ai lux, n-ai termopane sau moderne achiziţii,
Tu gândeşte-te că unii n-au nici casă, nici ogradă,
Că trăiesc sub cerul liber şi adesea dorm pe stradă...

Dacă soţul sau soţia ţi-au greşit, iubite frate,
Înainte ca să-l judeci, pentru cele întâmplate,
Tu gândeşte-te că-n lume sunt atâţia soţi uitaţi,
Sunt atâţia oameni singuri, care plâng nemângâiaţi...
Astăzi când te plângi de viaţă, de cumplita ei povară,
Tu gândeşte-te, creştine, la aceia ce plecară
Prea curând din viaţa asta, regretând al vieţii dar,
Ce-şi doreau să mai trăiască doar o zi, atâta doar…

Când te plângi pe la prieteni de copiii tăi zburdalnici,
Neascultători şi mândri, uneori, ba chiar obraznici,
Tu gândeşte-te, creştine, la părinţii fără fii,
La căsuţele în care n-auzi glasuri de copii...
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Înainte de-a te plânge, că stai mult la semafoare,
Că maşina e prea veche, şi distanţa e prea mare
De acasă la serviciu, şi e drumul plicticos,
Tu gândeşte-te, creştine, la acei ce merg pe jos...

Când vorbeşti despre serviciu, despre şefii tăi şi trudă,
Şi te plângi pe la prieteni de-a ta soartă rea şi crudă,
Tu gândeşte-te, creştine, şi privirea îţi aruncă,
Spre şomerii care astăzi nu găsesc un loc de muncă...

Înainte ca să judeci, să condamni, să osândeşti,
Tu gândeşte-te, creştine, în ce stare te găseşti.
Nu uita că nu e nimeni pe pământ făr’ de păcat,
Iar cel care osândeşte, şi el va fi judecat...

Dacă-ţi pare rugăciunea lungă şi obositoare,
Tu gândeşte-te, creştine, că sunt unele popoare
Idolatre şi păgâne, ce se roagă în zadar,
Ce nu au ca noi, creştinii, scumpul şi cerescul har...

Când primeşti loviri şi scârbe de la fraţi sau venetici,
Tu ia pildă de răbdare de la sfinţii mucenici
Şi priveşte spre Golgota la Acela, Care duce,
Umilit şi plin de sânge, dar cu dragoste, o cruce...

Când atâtea gânduri sumbre vor făţiş să te doboare,
Cu-ale lor sclipiri viclene şi săgeţi nimicitoare,
Du-te iute la duhovnic şi demască-l pe vrăjmaşul,
Căci el e, să ştii, creştine, autorul, el, trufaşul...
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PLÂNSUL PĂRINTESC

Când văd puzderia de stele,
Din cer spre tină coborând,
Îmi pare-aşa de rău de ele
Şi-mi vine-aşa, copii, să plâng…

Când văd că-ntre vecini, cărarea
E plină toată de părâng,
M-apucă iarăşi întristarea
Şi-mi vine-aşa, copii, să plâng…

Când văd că nu mai e strigată,
De cei ce o purtau în gând,
Măicuţa Sfântă şi Curată,
Îmi vine-aşa, copii, să plâng…

Când văd pe Sfânta Născătoare
Că lăcrimează suspinând,
Privind cu dor către fecioare,
Îmi vine-aşa, copii, să plâng…

Când văd că turma cea cuminte
E adunat-acum-n crâng
Şi a uitat de cele sfinte,
Îmi vine-aşa, copii, să plâng…

Când văd iubirea că se surpă
Şi ale ele ei luciri se sting,
Când văd că ura o uzurpă,
Îmi vine-aşa, copii, să plâng…

Când văd atâta nepăsare
La cei ce-aş vrea la piept să-i strâng,
Deloc nu aflu uşurare
Şi-mi vine-aşa, copii, să plâng…
- 26 -

Când văd că patimile lumii,
Neomenos, de gât vă strâng
Cu ale lor vrăjite funii,
Îmi vine-aşa, copii, să plâng…

Când văd că nu-ndreptaţi prăjina
Spre a păşi-n locaşul sfânt
Şi aruncaţi pe altul vina,
Îmi vine-aşa, copii, să plâng…

Când văd oceanul de orgolii
Cum se revarsă spumegând,
Când văd că vă doriţi fotolii,
Îmi vine-aşa, copii, să plâng…

Când văd că între fraţii e ceartă,
Şi-un duh de ură spumegând,
Şi nimenea din voi nu iartă,
Îmi vine-aşa, copii, să plâng…

Când văd că în zadar vărs lacrimi
Şi inima din piept îmi frâng,
Iar voi petreceţi tot în patimi
Îmi vine-aşa, copii, să plâng…

De vreţi să îmi vedeţi privirea
Iar veselă şi surâzând,
De vreţi să-mi piară tânguirea,
De vreţi copii să nu mai plâng,

Pe căile credinţei drepte,
În dragoste mereu umblând,
Să fiţi fecioare înţelepte
Şi-atunci, copii, n-am să mai plâng!
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G.

SFINŢII
APOSTOLI

Ghicitoarea G1

De trei ori s-a lepădat
De Stăpânul lui legat,
Dar, prin lacrimi de căinţă,
A-ntrecut orice voinţă.

(Răspunsul la pagina nr. 39)

Ghicitoarea G2

Pe români i-a creştinat
Cel ce e întâi chemat.
El, în Sciţia Minor,
A grăit românilor.

(Răspunsul la pagina nr. 39)

Ghicitoarea G3

E apostolul numit
"Ucenicul cel iubit",
Ce-a urmat cu îndrăznire
Pe Iisus la răstignire.

(Răspunsul la pagina nr. 40)

Ghicitoarea G4

Este frate cu Ioan
Şi aprins de sfânt elan.
E un vrednic văzător
Al luminii pe Tabor.

(Răspunsul la pagina nr. 40)

Ghicitoarea G5

Pe Bartolomeu l-a dus,
Ca să-L vadă pe Iisus.
În Ierapole sfârşeşte,
Răposând muceniceşte.
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(Răspunsul la pagina nr. 41)

Ghicitoarea G6

El a propovăduit
Pe Iisus Cel răstignit
În Armenia cea Mare,
Unde, pironit, el, moare.

(Răspunsul la pagina nr. 41)

Ghicitoarea G7

Nu a fost necredincios,
Că a înviat Hristos,
Ci puţin s-a îndoit,
Până ce l-a pipăit.

(Răspunsul la pagina nr. 41)

Ghicitoarea G8

A fost vameş, prozaist
Şi, apoi, evanghelist.
El în Etiopia
Şi-a-mplinit lucrarea sa.

(Răspunsul la pagina nr. 42)

Ghicitoarea G9

Este fiul lui Alfeu
Şi-al credinţei corifeu.
E pe drept să se numească
"Sămânţă dumnezeiască".

(Răspunsul la pagina nr. 42)

Ghicitoarea G10

Ruda Domnului numit,
Este cel ce a murit
Spânzurat şi săgetat
În cetatea Ararat.

(Răspunsul la pagina nr. 43)

Ghicitoarea G11

Pe el l-a numit poporul
Ca fiind şi "râvnitorul".
Este mirele din Cana
Şi vrăjmaşul lui satana.

(Răspunsul la pagina nr. 43 )

Ghicitoarea G12

A lui Iuda vânzătorul,
El e înlocuitorul.
Pe el sorţii au căzut,
Fiindcă Dumnezeu l-a vrut.

(Răspunsul la pagina nr. 44)

Ghicitoarea G13

Pe-a Damascului cărare
Lui i s-a făcut chemare.
Mai întâi prigonitor,
Iar pe urmă hristofor.

(Răspunsul la pagina nr. 44)
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CUVINTE ÎNCRUCIŞATE

CEI DOISPREZECE APOSTOLI
1

1

2

3

4

5

6

2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
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7

8

9

10

ORIZONTAL:

1. APOSTOL.
2. Format din 12 - Cotropitor.
3. La fel - Inimă.
4. Oaste - Horn.
5. Arbore cu flori frumos mirositoare - A răposa.
6. Epopee - Deţin.
7. Miros specific - Sfoară.
8. APOSTOL - APOSTOL.
9. Remediu - A izbi.
10. Ioan Românul - Imnuri - Intrarea în Europa!
11. APOSTOL - APOSTOL.

VERTICAL:

1. Flăcău - APOSTOL.
2. APOSTOL - Ifose.
3. Pruncul Emil.
4. APOSTOL - La un volum constant.
5. Ocaua mică! - Nume feminin - Adus în centru!
6. APOSTOL - A dona - Deasupra.
7. Din popor! - APOSTOL.
8. APOSTOL - Vai.
9. Nume feminin - Oraş din Transilvania.
10. Uşiţe! - APOSTOL - Zeu la egipteni.

(Dezlegarea careului “CEI DOISPREZECE APOSTOLI” o găsiţi la
pagina 81)

„Cei ce sunteţi între apostoli mai întâi pe scaun şezători
şi lumii învăţători, Stăpânului tuturor rugaţi-vă să
dăruiască pace lumii şi sufletelor noastre mare milă.”
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Criza îşi spune cuvântul

Au trecut şi Sfintele Sărbători de Paşti, au trecut şi zilele
libere de 1 mai. Numai criza mondială nu a trecut. Sau poate că
a trecut şi n-am văzut-o noi, fiind prea ocupaţi cu grătarele, cu
plimbările la iarbă verde. Sau aşa o fi criza: cu sfârâit de grătare,
cu ieşiri la munte, la mare, cu maşini luxoase pe şosele, bară la
bară! Desigur, nu toţi oamenii au maşini luxoase. Dar grătare au
mai toţi românii (eram să zic creştinii). Şi acum în criză, ce
muzică, ce bubuit de tobe, de se zguduie pereţii caselor vecinilor,
mai ales prin sate! De ce or fi dând aşa de tare muzica, bieţii
creştini, nu înţeleg?! Cred că nu vor să mai audă de criză. Eu
mai am nişte dopuri, trimise de o nepoată din Canada, pe care
mi le mai pun în urechi, ca să mă protejez de mulţimea
decibelilor, dar ce fac cei din celălalt capăt al satului care n-au
dopuri, atunci când vor să citească o rugăciune?! Desigur,
trebuie să înţeleagă şi ei că trecem prin criză şi să nu se
supere...
Mă gândesc şi la pustnicii din inima munţilor. O fi şi la ei
criză? Or fi ieşit şi ei la iarbă verde? Veţi zice: ei n-au nicio treabă
cu criza mondială. Trăiesc la fel cum trăiau şi mai înainte. Fără
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grija banilor de chirie, fără teama că nu au benzină în rezervor,
fără prostii gen legume modificate genetic, oi clonate, gripă
aviară, ca să-şi omoare singuri găinile. Despre gripa porcină, nici
că au auzit. De fapt nu avem voie să mai spunem „porcină” sau
„porcească”, ci de „tip A – H1N1”. E o diferenţă...!
Faptul că aceşti oameni retraşi la linişte au ce pune pe masă,
se datorează muncii lor în grădină, măiestriei lor de buni
gospodari, mai ales dacă dă Dumnezeu ploaie potrivită, căldură
potrivită şi la timp…
Dânşii nu au rate la bănci, aşa că nu-i deranjează telefoanele
de la firmele de recuperări; nu se bat pe locuri de parcare, nu
stau la semafoare, nu inhalează noxe, nu le fură hoţii maşina, nu
fac crize de anxietate, când scad acţiunile la bursă sau le pică
internetul, nu sunt panicaţi de frica vreunui cutremur, nu-i înjură
pe politicieni, pentru că n-au televizor; nu pun clor în apa de izvor
ca s-o dezinfecteze, nu-i frământa grija zilei de mâine, fiindcă
ştiu că Tătuca-Dumnezeu le poartă de grijă; nu le este teamă că
vor pierde cardul sau că li se fură bani din cont, nu stau ore în
şir la cabinetul medicului de familie sau la farmacie, pentru a-şi
lua reţeta compensată, fiindcă la orice neputinţă şi pentru orice
boală ei cunosc şi câte o buruiană de leac. Nu le e teamă de
cipuire şi chiar dacă le spui ce pericol ne paşte, nu înţeleg mare
lucru, nu intră în panică. Şi nu le mai spun pe toate. Aceştia sunt
nişte oameni fericiţi din punctul ăsta de vedere. Trăiesc şi mor în
mijlocul naturii şi se feresc de viaţa civilizată atât cât pot de mult.
Aşa că acolo, unde şi-au ales ei să trăiască, nu-i nicio criză.
Acolo e un fel de rai, dar nu financiar. Toată lumea recunoaşte
că acolo, în pădure, în mânăstire, în locuri retrase, la ţară, viaţa
este mai puţin stresantă şi totuşi cei mai mulţi nu renunţă la
„civilizaţie” şi la criză. De ce? Pentru că o mare parte din oameni
sunt într-adevăr într-o criză, dar de altă natură.
Atitudine

Duminică am fost la un botez. Şi, după cu ştiţi, orice botez se
compune din două părţi. Prima parte este slujba Botezului, care
are loc la biserică. Este botezul propriu-zis, la care nu iau parte
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prea mulţi invitaţi. Probabil din cauză că lipsesc tobele. În
biserică nu se pun şi tobe, la slujbă, când se botează copilul, şi,
din această cauză, pentru unii, ceremonia botezului e prea sobră
şi neadaptată vremurilor.
Partea a doua a botezului este „veselia” care urmează
acasă, cu masa festivă de rigoare, după care se scaldă copilul.
Aici vin foarte mulţi invitaţi, fiindcă aici se pun şi tobe, manele şi
alte cântări de petrecere. Aici poţi să discuţi despre fotbal,
politică, păcatele clerului şi alte lucruri necuviincioase. Aşa cred
unii, care n-au de-a face cu biserica. Să te ferească Dumnezeu
să încerci o conversaţie duhovnicească aici! Atât îţi trebuie. Sar
cu toţii pe tine şi încep să-ţi spună de păcatele clerului... Daca îi
întrebi: „Aţi văzut dumneavoastră că a făcut cutare sau cutare,
aşa?”. „Nu! Dar aşa a dat la televizor”. Aşa au fost intoxicaţi de
vrăjmaşii lui Hristos şi ai creştinilor. Dacă îi întrebi: „Dar aţi văzut
vreodată la televizor, în afară de emisiunile speciale, să se facă
reclamă vreunui părinte duhovnicesc, cu viaţă sfântă, prin care
Dumnezeu face minuni, vindecări?”, răspunsul va fi „Nu”. Cred
că aţi întâlnit şi dumneavoastră asemenea situaţii.
La scăldatul copilului participă, de regulă, doar femeile;
bărbaţii se luptă cu fripturile, cu tăriile şi cu tot ce a putut gazda
să ofere invitaţilor. (Zic “invitaţi”, fiindcă mă feresc să spun
creştini). Mulţi dintre invitaţi, nici măcar nu au curiozitatea să-l
vadă pe cel nou botezat.
Botezul la care am fost eu, a fost fără tobe, cel puţin până ce
am plecat eu spre casă. Marea majoritate a invitaţilor erau
creştini practicanţi, dar printre aceştia am aflat şi o rudă a gazdei,
un bărbat la cca. 55 de ani, certat cu biserica. Prin gălăgia şi
propaganda pe care o făcea păcatului, îi domina pe cei din jur.
La un moment dat a început să le spună tinerilor creştini, din
jurul lui, glume proste, folosind vorbe porcoase. Vădit jenat, unul
dintre tineri i-a zis acestuia:
- Nu vă supăraţi că vă întreb, tatăl dumneavoastră, când eraţi
tânăr ca noi, tot aşa vorbea în casă cu dumneavoastră?, căci
noi n-am auzit aşa ceva la noi acasă.
- Nu, a răspuns gălăgiosul şi, jenat de replica tânărului, în
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scurt timp a plecat acasă.
Iată cine pe cine educă.

„Umblaţi cu înţelepciune faţă de cei ce sunt afară (de
Biserică), preţuind vremea”. (Ioan 4,5)

„Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu bogăţie.
Învăţaţi-vă şi povăţuiţi-vă între voi, cu toată înţelepciunea.
Cântaţi în inimile voastre lui Dumnezeu, mulţumindu-I, în psalmi,
în laude şi în cântări duhovniceşti”. (Ioan 3,16)
“...ori de mâncaţi, ori de beţi, ori altceva de faceţi, toate spre
slava lui Dumnezeu să le faceţi”.(Corinteni 10,31)
Nu numai în Gherghesa

Zilele trecute am fost la o biserică din zona noastră, unde
slujeşte, împreună cu fiul său, un părinte duhovnicesc, preot de
mir, binecunoscut pe aceste meleaguri (şi nu numai). Aici s-au
săvârşit slujba Sfântului Maslu, Molitvele Sfântului Vasile cel
Mare, Molitvele Sfântului Ioan Gură de Aur şi alte slujbe
folositoare creştinilor.
Mult m-am folosit şi eu şi cei dimpreună cu mine. M-am
folosit pentru că aici am asistat la nişte scene cutremurătoare,
care ar trebui să ne dea şi mai mult de gândit în ceea ce priveşte
mântuirea sufletului.
Printre atâţia bolnavi sufleteşte şi trupeşte, care s-au rugat
aici în genunchi cam cinci ore, erau şi trei femei demonizate.
Una din ele, din când în când, grohăia ca porcii. Alta aştepta
liniştită, în genunchi, începerea slujbei, dar, după ce părintele
bătrân a dat binecuvântarea, când i-a aşezat crucea pe cap, a
ţipat de ne-am cutremurat: “Ia crucea!”, la care părintele i-a spus:
“Nu se poate!”. Mai târziu, când părintele tânăr citea la Sfântul
Maslu una din rugăciuni, a ţipat: “Gata!”, adică să tacă. I-a cerut
părintelui să plece de lângă ea, a vrut să-l lovească pe părinte,
dar n-a avut curajul. A mai spus (diavolul) că mult nu va mai sta
la ea şi multe altele. A muncit-o şi a tăvălit-o pe jos pe biata
femeie, că-ţi era mai mare mila. Dar nici ea nu se lăsa, se
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închina şi striga ajutor la Dumnezeu şi la Maica Domnului.
Altă femeie, tânără, până-n treizeci de ani, de asemenea
demonizată, a fost adusă de mama şi de sora ei. Aceasta tot
timpul a urlat în biserică şi s-a agitat, voind să plece afară. Am
înţeles, de la cineva, că sărmana femeie era căsătorită, cu doi
copii, iar bărbatul ei trăia cu alta şi ca să scape de ea, într-o zi
i-a dat o prăjitură şi de atunci s-a demonizat biata femeie şi nici
n-a mai putut să vorbească. I s-au făcut vrăji, care se lipesc cu
îngăduinţa Lui Dumnezeu, mai ales dacă omul nu e la zi cu
sfinţeniile Bisericii.
Bine ar fi să vadă asemenea scene cât mai multă lume, cât
mai mulţi creştini, ca să se trezească, să nu mai trateze cu
indiferenţă existenţa diavolului şi mântuirea sufletului.
Iată câteva concluzii pe care le putem trage de aici:

1. Este adevărată învăţătura Bisericii referitoare la lumea
duhurilor şi a chinurilor iadului.

2. Mare este puterea Sfintei Cruci. De aceea trebuie să
cinstim semnul Sfintei Cruci, să-l facem drept şi cât mai des pe
feţele noastre, să nu-l zugrăvim pe jos, ca să fie călcat în
picioare, să nu-l avem pe aşternuturi, ca să nu ne aşezăm pe el.
Să se ruşineze, aşadar, toţi cei care nu cinstesc Sfânta
Cruce!
3. Harul Lui Dumnezeu este lucrător, indiferent de vârsta şi
de vrednicia preotului, indiferent că este preot de mir sau preot
călugăr.

4. Nu trebuie să mâncăm orice şi de la oricine. Vrăjile se pot
transmite şi prin mâncare, dacă primim de pomană de la
nebotezaţi, păgâni sau creştini cu viaţă imorală. Iată de ce
trebuie să facem semnul Sfintei Cruci şi peste mâncare şi să fim
cu sfinţeniile la zi, adică spovedanie, împărtăşanie, să luăm
anafură şi aghiasmă mică, dacă se poate zilnic, să ne ungem cu
sfântul mir, să mergem la slujbele Bisericii şi să facem tot ce ne
învaţă Sfânta Biserică prin părinţii ei duhovniceşti, căci NU E
GLUMĂ cu mântuirea sufletului.
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Din zilele noastre

Un misionar creştin, îndemnat de părintele său duhovnicesc,
ducea la un spital, din când în când, cărţi de rugăciune, reviste
ortodoxe şi alte materiale duhovniceşti ziditoare de suflet. Este
ştiut că în spital omul are mai mult timp liber pentru citit, iar boala
îl face pe om să se mai gândească şi la mântuirea sufletului şi
primeşte mai uşor un cuvânt de învăţătură creştină. Dar nu toţi.
Cei mai mulţi dintre bolnavi primeau cu bucurie aceste materiale,
mai ales că erau oferite în dar şi le duceau acasă spre a-i hrăni
şi pe cei din familie. Bucurie era şi pentru cel ce oferea, şi pentru
cel care primea. Însă bucuria misionarului era uneori umbrită de
neglijenţa şi nepăsarea unor bolnavi, care nu preţuiau cum se
cuvine materiale primite. Unii, după ce le citeau, le aruncau la
coş, alţii foloseau filele revistelor pentru a împacheta mâncarea,
iar alţii le aşterneau pe fundul sertarelor de la noptiere, peste
care îşi aşezau unele obiecte de igienă personală. Şi se întreba
uneori misionarul nostru: „De ce oare îngăduie Dumnezeu să fie
batjocorit cuvântul Lui? Cum pot oamenii ăştia să desprindă filele
unei reviste, care conţine o predică frumoasă, şi să o aşeze pe
fundul unui sertar murdar?”. Răspunsul, însă, nu a întârziat prea
mult. Mergând altădată cu materiale religioase prin saloanele
spitalului, l-a întâmpinat un bătrân, care nu prea obişnuia să
meargă la biserică, dar care găsise pe fundul unui sertar de la
noptiera de lângă pat, filele de la mijlocul unei reviste ortodoxe,
ce cuprindeau o predică frumoasă despre mântuirea sufletului.
Foarte mult l-au mişcat cuvintele scrise acolo, dar îi părea tare
rău că nu erau decât patru pagini şi ar fi vrut să citească mai
mult, căci tare s-a folosit şi îşi pusese în minte să meargă mai
hotărât pe calea Domnului. Mare i-a fost bucuria când l-a văzut
pe creştinul misionar împărţind reviste. I-a povestit întâmplarea
şi l-a rugat să-i dea mai multe reviste ca să mai dea şi altora.
Este un fapt autentic.
Din nou se adevereşte, că nimic nu este întâmplător. Iată că
pe acel bătrân la trezit la viaţă o hârtie aruncată neglijent (aşa
credem noi) de altcineva. Se împlineşte şi aici ceea ce zicea un
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părinte: „Dumnezeu nu îngăduie ispita (sau o întâmplare
ciudată), dacă nu iese ceva bun”.
Sunteţi ortodocşi?

Un creştin, mergând într-un salon de spital, cu anumite
probleme, a intrat în discuţie cu bolnavii, întrebându-i despre
cele sufleteşti şi îndemnându-i la o viaţă creştinească plăcută lui
Dumnezeu. Şi i-a întrebat:
- Sunteţi toţi ortodocşi?
- Daaa! Au răspuns ei într-un cor.
După ce le-a spus el multe din ale credinţei, după le-a spus
câteva istorioare din tezaurul ortodox, mult savurate de bolnavi,
un bătrân se ridică pe coate şi-l întrebă pe misionarul nostru:
- Nu vă supăraţi, dar dumneavoastră ce credinţă, ce religie
aveţi?
- Păi cum, măi, oameni buni, vă îndemn de atâta timp să
mergeţi pe calea ortodoxă şi mă întrebaţi de ce religie sunt! Sunt
ortodox, bineînţeles!
- Am crezut că sunteţi adventist, spuse sincer bătrânul, căci
noi n-am mai auzit lucrurile astea.
Păi de unde să le afle, dacă nu mergea la biserică. Se trezise
la vârsta aceasta, la 77 de ani, cu nişte noţiuni străine pentru el.
De aceea este bine, ca pe unde mergem, să le vorbim
oamenilor despre Dumnezeu, căci mulţi îmbătrânesc în
neştiinţă. Şi suntem datori să facem acest lucru, să îndemnăm
la credinţă, chiar dacă suntem simpli mireni.
Ce v-am spus mai sus e fapt adevărat. Poate vă vine să
râdeţi de această atitudine a bătrânului, dar eu zic că e de plâns.
Să-i spui tu unui om cele de folos spre mântuirea sufletului, iar
el să te vadă ca venit din altă lume, să te vadă ca pe un vrăşmaş,
ca pe un „lup”. Iar când vin „lupii îmbrăcaţi în piei de oaie” să
vezi ce uşor sunt racolaţi, unii.
Ce e de făcut? Să ne fie milă de fraţii noştri şi să-i ajutăm, cu
smerenie, după măsura talantului care ne-a fost încredinţat, căci
ne va întreba Hristos de talant; ce-am făcut cu el.
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RĂSPUNSURI LA GHIC IT ORI

Ghicitoarea G1
Sf. Ap. Petru

Ghicitoarea G2
Sf. Ap. Andrei

Sfântul Apostol Petru era
pescar din Betsaida, la Marea
Galileii şi se chema Simon,
înainte de a se întâlni cu
Domnul. Era frate cu Sfântul
Apostol Andrei şi era cel mai
vârstnic dintre cei doisprezece
ucenici. Deseori vorbea în
numele Apostolilor, rugând pe
Învăţătorul să le tâlcuiască
înţelesul tainelor credinţei. Era o
fire înfocată, cinstită şi plină de
rodire pentru Hristos şi gata,
oricând, la uitarea de sine.

Sfântul Apostol Andrei, "cel
întâi chemat", era fratele
Sfântului Petru. După tradiţie, el
a propovăduit credinţa lui Hristos
în toate ţările de pe lângă Marea
Neagră şi în Dobrogea, după
care, s-a întors în Tracia şi s-a
dus în Grecia, iar la Patras, a fost
răstignit pe o cruce în forma
literei X, "Crucea Sfântului
Andrei".
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Ghicitoarea G3
Sf. Ap. Ioan

Ghicitoarea G4
Sf. Ap. Iacob

Sfântul
Apostol
Ioan
Evanghelistul, numit şi Teologul,
era ucenicul iubit, care la Cină
şi-a rezemat capul pe pieptul lui
Hristos, iar, lângă Cruce, a stat
cu Preacurata Fecioară şi s-a
învrednicit a se numi fiu al ei.
Acesta a propovăduit Evanghelia
în Efes şi în toata Asia şi a scris
Evanghelia a patra, Apocalipsa
şi cele trei Epistole din Noul
Testament. El a adormit, în
Domnul, la Efes, bătrân fiind cu
anii.

Sfântul Apostol Iacob, fiul lui
Zevedeu, a fost numit de
Domnul, "fiul tunetului", ca şi
fratele său, Sfântul Ioan
Evanghelistul. Împreuna cu
acesta, şi cu Petru, a văzut
Schimbarea la faţă a Domnului
pe Tabor. După Înălţarea la cer a
Domnului, el a propovăduit
cuvântul lui Dumnezeu în
Ierusalim şi în Iudeea şi a fost
ucis de Irod Agripa, cu sabia.
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Ghicitoarea G5
Sf. Ap. Filip

Sfântul Apostol Filip era din
Betsaida Galileii, cetatea lui
Petru şi Andrei. Acesta a adus la
Hristos pe Natanail şi a
propovăduit pe Hristos, în părţile
Asiei, cu sora sa Mariam. A avut
sfârşit mucenicesc, în Ierapole,
din Frigia.

împreună cu Apostolul Filip, în
Asia, iar, după moartea acestuia,
a mers până în India, şi a tâlcuit,
pentru indieni Evanghelia scrisă
de Sfântul Matei. S-a dus, apoi,
de acolo, în Armenia cea Mare şi
în Albana a primit moarte de
mucenic.

Ghicitoarea G6
Sf. Ap. Bartolomeu

Ghicitoarea G7
Sf. Ap. Toma

Sfântul Apostol Toma este cel
căruia i se mai spunea şi
Sfântul Apostol Bartolomeu a "Geamănul" şi care a pipăit
Mântuitorului,
după
propovăduit pe Hristos, o vreme, rănile
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Învierea Lui. A purtat lumina
Evangheliei până în părţile Indiei
şi a murit străpuns de săgeţi,
pentru Hristos.

Ghicitoarea G8
Sf. Ap. Matei

Sfântul Apostol Matei, care pe
când era vameş, se numea Levi,
lăsând toate, n-a pregetat să
meargă după Hristos. Şi, fiind
scriitor, a scris cel dintâi,
Evanghelia Domnului, în limba
ebraică, şi, apoi, aceeaşi
Evanghelie, în greceşte. El a
propovăduit pe Hristos în toată
Etiopia şi, tradiţia spune,
Apostolul a primit moarte de
mucenic, fiind ars pe rug, în
Etiopia.
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Ghicitoarea G9
Sf. Ap. Iacov al lui Alfeu

Sfântul Apostol Iacov al lui
Alfeu a propovăduit cuvântul lui
Dumnezeu în multe ţări din
răsărit, închinătoare la idoli.
Aducând nenumărate neamuri la
Hristos, a primit moarte de
mucenic, iar cei ce s-au întors la
credinţă, l-au numit "sămânţă
dumnezeiască."

în Samaria, în Arabia, în Siria şi
în Mesopotamia. Şi, fiind
spânzurat de un lemn, de
slujitorii idolilor, din părţile
Araratului, şi-a pus sufletul
pentru Domnul său.

Ghicitoarea G10
Sf. Ap. Iuda Tadeul

Ghicitoarea G11
Sf. Ap. Simon Zilotul

Sfântul Apostol Simon Zilotul
era din Cana Galileii. A
propovăduit, cu mult zel, cuvântul
mântuirii în Mauritania şi, din
Sfântul Apostol Iuda Tadeul Africa, până în Britania. Răstignit
este acela care a propovăduit pe fiind de cei necredincioşi, şi-a dat
Hristos în Iudeea, în Galileea şi lui Dumnezeu duhul său.
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Ghicitoarea G12
Sf. Ap. Matia

Ghicitoarea G13
Sf. Ap. Pavel

Sfântul Apostol Matia a fost
ales în locul lui Iuda, vânzătorul,
numărându-se
cu
cei
unsprezece Apostoli. El a
propovăduit pe Hristos în
Capadochia şi în Etiopia, unde,
multe pătimind, cu moarte
năprasnică s-a săvârşit.

Sfântul mare Apostol Pavel,
care în urma tuturor, a fost
chemat de Sus, de la Domnul, la
apostolie, s-a arătat vas ales al
lui Hristos, pe care l-a
propovăduit de la Ierusalim până
la Roma. Şi-a săvârşit nevoinţa
alergării sale, fiind ucis de Nero,
cu sabia. Drept aceea, acest
Sfânt Apostol se prăznuieşte
împreună cu Sfântul Petru, ca
unul ce, mai mult decât alţi
Apostoli,
s-a
ostenit,
cu
bunăvestirea lui Hristos.

- 44 -

Aceste pilde şi istoriare sunt culese, în mare parte, din
spaţiul virtual, iar pe altele le-am citit prin cărţi sau le-am auzit de
la preoţi, călugări sau mireni.
Pentru unele am specificat şi provenienţa (sursa), pentru
altele, preluate de pe forumuri, bloguri sau alte locuri, nu,
deoarece nu am găsit-o.
La unele pilde şi istorioare am făcut şi un mic comentariu,
din dorinţa de a face legătura cu realitatea din viaţa
contemporană. Pe cele culese de la alte confesiuni sau religii, cu
conţinut moral sănătos, le-am adaptat, după puţina mea
pricepere, pentru a fi accesibile creştinului ortodox.
Tot acest material, publicat şi pe blogul personal www.popasduhovnicesc.ro, l-am strâns pe parcursul mai multor
ani, din dragoste pentru obştea creştinească.
Dumnezeu să-i răsplătească pe toţi cei care m-au sprijinit,
direct sau indirect, în alcătuirea lucrării de faţă!
Învierea - cel mai simplu lucru

Filozoful francez Voltaire, care dispreţuia creştinismul, dădu
odată un răspuns, la care oamenii nu se aşteptau.
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O femeie “din lumea bună” îl întrebă pe filozof cum de este
posibil să mai creadă oamenii în înviere. Probabil aştepta ca
Voltaire să înceapă încă o partidă de ironie la adresa Bisericii şi
a religiei creştine. Dar el îi răspunse respectuos: “Doamnă,
învierea este cel mai simplu lucru din lume. Acela care i-a creat
o dată pe oameni poate să-i creeze şi pentru a doua oară”.
Pentru cei ce îngrijesc de semeni

Trăiau într-un sat din Rusia doi bătrâni evlavioşi care
cercetau regulat slujbele, se rugau, posteau şi duceau o viaţă în
frica lui Dumnezeu. În inimile lor se trezi odată dorinţa de a face
un pelerinaj la locurile sfinte. Îşi făcură rost de bani, îşi pregătiră
merinde de drum şi porniră pe jos spre mare, de unde trebuiau
să ia un vapor spre Ţara Sfântă. În calea lor, cei doi pelerini
ajunseră într-un ţinut unde bântuia foametea... Unul din ei se
opri la o fântână din marginea unui sat să bea apă. După ce-şi
potoli setea, auzi dintr-un bordei din curte gemete de durere.
“Mă duc să văd ce se întâmpla”, zise el, lăsându-l pe tovarăşul
său să meargă înainte, deschise uşa bordeiului şi privi înăuntru.
Era o stare a mizeriei celei mai crunte. Doi bătrâni zăceau
bolnavi, în frig, înfometaţi, ca vai de lume. Pelerinul nostru simţi
mare milă pentru acei nenorociţi şi le veni în ajutor cât putu, le
aprinse focul în sobă, le făcu un ceai, le împărţi din traistă
merinde şi rămase lângă dânşii câteva zile până ce se mai
întăriră. Apoi, dându-şi seama că e prea târziu să-l mai ajungă
din urmă pe consăteanul său, puse capăt călătoriei şi se întoarse
în sat. Celălalt îşi urma calea. Ajunse la Ierusalim chiar înaintea
slujbei de înviere de la Sfântul Mormânt. Abia putu să prindă un
loc lângă uşa lăcaşului sfânt şi asculta slujba cutremurat de
evlavie. Aruncându-şi privirile spre altar, ce-i văzură ochii?
Prietenul său de care se despărţise pe cale, se afla chiar lângă
patriarh şi se ruga cu faţa senină, având un nimb de lumină pe
fruntea sa. Bucuros că-l găsi, bătrânul aştepta la ieşire să-l
întâlnească... zadarnic!... Celălalt nu se mai arăta. Întors în sat,
cei doi bătrâni se întâlniră şi cel ce călcase pe locurile sfinte află
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cum prietenului său i se făcuse milă de doi oameni bolnavi şi
săraci şi cum, cu dragoste, îi ajută. Atunci înţeleseră amândoi
apariţia minunată din biserica Sfântului Mormânt: prin fapta sa
de iubire faţă de aproapele, cel milostiv avu mai mare dar de la
Dumnezeu decât prietenul care se osteni să vadă Locurile
Sfinte. Cel ce îngriji de semenii săi fu văzut în sfântul altar, pe
când pelerinul abia afla un loc lângă uşa bisericii... Cine are
urechi de auzit, să audă![1]
Gestul convingător

Un gest face de cele mai multe ori cât 1000 de cuvinte. De
aceea se spune că faptele vorbesc. Şi ce-i drept, o fac mai
convingător decât cuvintele.
Ca oameni, care ne suspectăm unii pe alţii de ipocrizie şi
minciună, avem nevoie de ceva care să nu lase loc de
interpretări în ceea ce priveşte intenţiile sau interesele ascunse
ale cuiva.
La un preot a venit odată un bătrân, cunoscut în acea
parohie ca un ateu convins. Toată lumea ştia că nici măcar nu e
botezat.
Omul a vrut însă să aibă o discuţie cu preotul despre ceea
ce-l contraria cel mai tare la credinţa creştină: Învierea lui Iisus.
Bătrânelul a intrat în holul casei preotului şi l-a zărit pe
acesta stând de vorbă într-o încăpere cu o enoriaşă. Părintele,
de cum l-a observat pe noul musafir, a venit în hol cu un scaun
în mână oferindu-i-l spre a se odihni cât timp avea să aştepte.
A plecat credincioasa şi bătrânul a intrat la preot. Au avut o
discuţie lungă, în care parohul a încercat să-l convingă cu
argumente mai mult sau mai puţin raţionale că Învierea
Domnului este un fapt real şi nu o născocire creştină.
La un moment dat, bătrânul zise: “Părinte, vreau să mă
botez!” Preotul rămase surprins şi întrebă curios: “Dar ce v-a
convins din discuţia noastră să luaţi această decizie?
- Nu m-a convins nimic din discuţie, răspunse bătrânul. Ceea
ce m-a convins cu adevărat a fost căldura gestului de a-mi oferi
un scaun ca să nu obosesc aşteptând”.
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Întâlnire de lucru

Se spune că Satan a organizat o întâlnire de lucru cu toţi
demonii săi. Odată ce s-au adunat toţi înaintea lui, a luat
cuvântul şi le-a zis:
- Măi, băieţi! Nu putem să-i oprim pe creştini să meargă la
Biserică, să citească Sfânta Scriptură, Vieţile Sfinţilor, şi să
descopere cuvântul... Nu avem nicio putere să oprim relaţia
intimă pe care o au cu Salvatorul lor. Noi ştim că odată ce se
prind în legătură cu Iisus, puterea noastră asupra lor este
nimicită. Din această cauză m-am tot gândit ce să facem, şi iată
ce idee mi-a venit... Daţi-le voie să meargă la Biserică, să se
închine Dumnezeului lor, dar furaţi-le timpul ca să nu mai aibă
timp să dezvolte şi să întreţină o relaţie cu Iisus Hristos şi cu
Maria, mama Lui, de care noi ne temem atât de mult. Cum vom
face aceasta?
Potrivnicii creştinilor au tăcut...
- Iată cum! Ţineţi-i ocupaţi cu aspectele neesenţiale ale vieţii,
inventaţi nenumărate scheme care să le ocupe mintea tot
timpul.. Tentaţii, să cheltuiască, să-şi dorească mai mult, mai
mult, mai mult.. Să caute să muncească cât mai mult - 10,12,14
ore pe zi, chiar şi Duminicile, pentru ca să creadă că aşa îşi pot
împlini toate cele ce ţin de trebuinţele lor materiale... Trimiteţi-i în
Spania, Italia, Germania şi Anglia. Cât mai departe de familiile
lor. Acolo împuşcăm doi iepuri: le dăm mult de muncă şi îi lipsim,
pe cei mai mulţi ortodocşi, de bisericile lor, de spovedanie şi
împărtăşanie…
Împuţinaţi-le timpul pe care l-ar petrece cu copiii, cu familiile
lor. Suprastimulaţi-le mintea ca să nu mai poată auzi liniştea,
care le-ar putea oferi un timp de meditaţie la rostul vieţii lor şi să
vadă deşertăciunea sufletelor lor.. Televizoare peste tot,
DVD-uri, computere, ziare şi reviste, manele, desene animate,
jocuri, lux; nu-mi pasă cum le numiţi, utilizaţi orice lucru de care
se pot folosi fără oprire şi prin care putem vinde vise goale...
Asta va încărca minţile lor şi va rupe orice legătură cu Hristos...
Umpleţi-le vieţile cu super oferte, jocuri de noroc şi orice servicii
- 48 -

şi produse gratuite, adică speranţe false şi iluzii...
Nu uitaţi de femeie! Ea a ştiut întotdeauna să ispitească.
Folosiţi-o cât mai sumar îmbrăcată pentru a înşela ochii
bărbaţilor, care vor fi şi mai slabi şi vor crede că frumuseţea
trupului este importantă şi vor deveni nesatisfăcuţi de propriile lor
neveste.
Ţineţi-le pe neveste ocupate cu treburile casei, cu bucătăria,
cu mofturile copiilor, cu îndatoririle faţă de soţ, de părinţi, pentru
ca, odată sfârşită ziua, să nu le mai poată oferi soţilor dragostea
lor, astfel ei se vor umple de amar şi vor căuta mângâiere în altă
parte.
Daţi-le pe Valentine's Day, Halloween, pe Santa Claus,
daţi-le brad, pentru a-i îndepărta de la adevăratul sens al Naşterii
Mântuitorului, la fel şi cu Paştile, daţi-le iepuraş, să uite de
Înviere şi de puterea lui Iisus Hristos asupra păcatului şi a
morţii... Astfel, ei singuri îşi vor îndepărta proprii copii de la
Adevăr...
În vacanţe învăţaţi-i să facă excese: discoteci, grătare,
petreceri, să nu se poată linişti prea mult, ca să poată reflecta la
creaţia lui Dumnezeu. Astfel, faceţi ca ei să se întoarcă la viaţa
de zi cu zi şi mai obosiţi, să nu aibă timp să se încarce cu energia
naturii lui Dumnezeu. Daţi-le parcuri distractive, evenimente
sportive în fiecare zi, spectacole de muzică, filme.. Ţineţi-i
ocupaţi, ocupaţi, ocupaţi! Umpleţi-le viaţa cu atât de multe
invenţii şi cauze bune, încât să creadă că ei sunt stăpâni pe
vieţile lor şi pot face “ceva”.. Curând îşi vor sacrifica şi sănătatea
şi familia pentru a face “ceva” cu viaţa lor... Să ştiţi băieţi că o să
meargă, o să meargă.. E un plan bun. Acum plecaţi şi faceţii cum
v-am spus...
Astfel, demonii au plecat pe pământ să facă totul spre a-i
ţine pe oameni ocupaţi cu scopurile lor în viaţă, pentru a le
împuţina timpul în care ar putea medita la viaţă şi moarte, la
Judecată, la necesitatea schimbării vieţii lor şi mai ales timpul
de rugăciune...
Întrebarea este: A reuşit oare satan în planul lui sau nu?!
- 49 -

Doi îngeraşi

Doi îngeraşi s-au gândit să se joace de-a oamenii.
- Uite cum facem, a spus cel care avea mai multă experienţă
cu pământenii, ne aşezăm la distanţă unul de celălalt. Tu mă
chemi la tine, dar eu nu vin. Şi din cauza asta ne certăm un picuţ,
aşa, la fel ca oamenii. Vrei?
- Bine, a încuviinţat cel de al doilea.
- Îngeraşule..., zise rugător primul, hai la mine!
Celălalt îngeraş veni cât putu el de repede lângă prietenul
său, cu faţa strălucind de zâmbet.
- Aaa, nu, nu aşa! Eu te chem, dar tu nu vii. Ai înţeles?
- Da, spuse iar cel de-al doilea îngeraş.
Dar cum auzi iarăşi „Îngeraşule, hai la mine”, cum se duse
ţintă lângă amicul său şi îl îmbrăţişă.
Acesta îl mai instrui încă o dată:
- Eu te strig, dar tu te ţii tare şi nu vii. Bine? Îngeraşule...
Nici un răspuns.
- Îngeraşule, vino, te rog, la mine...
În sfârşit, hotărât să nu se mai lase convins, cel de-al doilea
îngeraş spuse:
- Nu vin!
- Bine, atunci vin eu la tine, îl linişti primul îngeraş pe
prietenul său, mergând într-un suflet lângă acesta şi
îmbrăţişându-l cu multă afecţiune.
Haideţi, fraţi şi surioare, să ne jucăm şi noi, cât mai des, de-a
îngerii!
Esenţialul

Se spune că un rege tânăr şi dornic de cunoaştere le-a
poruncit învăţaţilor din ţara sa să adune în scris cuvintele
înţelepţilor şi toate valorile ştiinţifice din istoria omenirii. După 40
de ani i-au prezentat rezultatele în o mie de volume. Regele,
care între timp împlinise 60 de ani, spuse: “O mie de cărţi nu mai
pot citi. Scoateţi esenţialul din acestea”.
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După zece ani, învăţaţii au rezumat conţinutul în o sută de
cărţi. Regele spuse: “Şi acestea sunt prea multe. Am deja 70 de
ani. Scrieţi-mi esenţialul”.
Învăţaţii s-au apucat de lucru şi au scos esenţialul într-o
singură carte. S-au prezentat la rege. Acesta era deja pe patul
de moarte şi dorea să afle cel puţin sinteza acestei lucrări a
învăţaţilor. Atunci preşedintele comisiei rezumă esenţialul istoriei
omenirii în câteva cuvinte: “Oamenii au trăit, au suferit, au murit.
Ceea ce contează, ceea ce va dăinui veşnic, ceea ce nu va muri
niciodată este dragostea“.
Fata Morgana

„Fata Morgana” este o iluzie trecătoare, o apariţie
înşelătoare, un fenomen optic frecvent în regiunile calde, datorită
căruia imaginile obiectelor aflate la orizont apar ca şi cum s-ar
reflecta într-o apă, apar ca o oază înverzită şi înflorită într-un
deşert. Se mai întâmplă şi în… zona noastră o astfel de iluzie.
Era o căldură mare. Un om, însetat, văzu în depărtare o vie
plină de struguri. Gândi: “Am să mă duc de-a dreptul spre ea şi,
luând câţiva struguri, îmi voi potoli setea.”
Porni. Dar puţin mai încolo, băgă de seamă că merge printr-o
mlaştină. Îşi zise iarăşi: “Nu va fi nimic dacă îmi voi murdări puţin
încălţămintea de noroi.”
Merse mai departe. Dar, cu cât mergea, cu atât se înfunda
în noroi, murdărindu-şi veştmintele. În loc de a se întoarce
îndărăt, păşi mai departe, zicându-şi: “Nu face nimic. Important
e să ajung la struguri. Merită orice sacrificiu”. Pe la mijlocul
mlaştinii, fu cuprins de noroi până la brâu. Luptându-se cu el, îşi
mânji mâinile, faţa, părul... Era acum plin de noroi de jos până
sus. Adunându-şi cele din urmă puteri, aproape de a cădea
istovit, ieşi la mal. Acum era murdar peste tot de noroi. Dar când
privi, nu văzu nicăieri nici o vie. Fusese o părere înşelătoare, o
iluzie, o „Fata Morgana”. Privindu-se pe sine îşi zise: “Iată că
sunt istovit, tot însetat şi plin de noroi, cu ce mă voi spăla, oare?”
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Aşa păţesc mulţi oameni, chiar creştini: aleargă însetaţi după
o „Fata Morgana” ani de zile, ca să-şi dea seama la capătul
alergării, după ce şi-au murdărit trupul şi sufletul în mocirla
păcatelor, că închipuirea lor a fost doar o iluzie, că s-au înşelat.
Felul de a ne ruga

Într-o mânăstire vieţuia un frate evlavios. El avea obiceiul să
se trezească cu regularitate şi să se roage dis-de-dimineaţă, la
un ceas anumit.
Într-o dimineaţă, după ce se trezi, îl fură somnul din nou şi
adormi. Era în primejdie să-şi piardă rânduiala sa cea obişnuită
– ora de rugăciune.
Un străin întră în chilia lui şi îl trezi, grăindu-i:
- Frate, scoală-te, că întârzii la rugăciune!
- Dar cine eşti tu, cela ce ai venit să mă trezeşti? întrebă
fratele speriat.
- Sunt un om bun şi am venit să fac o faptă bună.
- Nu-mi vine a crede... Cred că tu eşti un om cu gânduri
ascunse... Şi înfăţişarea ta te arată că eşti un om rău. Nu cumva
tu eşti diavolul?
- Ba da, frate, eu sunt diavolul şi, iată, am venit să te trezesc
la rugăciune. Prin asta vreau să arăt că şi diavolul poate face
ceva bun. Nu suntem noi, diavolii, aşa de negri şi de răi cum ne
cred oamenii. Noi am fost odinioară îngeri buni şi, iată, a mai
rămas şi în noi ceva bun.
- Măi diavole! Mie nu-mi vine a crede spusele tale. Tu eşti
un ispititor; ispitirea e meseria ta. Trebuie să fi venit aici cu ceva
gând de înşelăciune. Pe numele Dumnezeu celui viu, te jur şi te
leg să-mi spui cu ce gânduri şi planuri ai venit să mă trezeşti?
- Fiindcă m-ai jurat, iată sunt silit să-ţi spun. Da, eu am venit
aici cu un gând de înşelăciune. De douăzeci de ani, tu te rogi
regulat în fiecare dimineaţă, la un ceas anumit. Dar noi, diavolii,
nu ne prea temem de această rugăciune. Rugăciunea ţi s-a făcut
o datină goală, o obişnuinţă lipsită de esenţă. Te rogi regulat şi
păcătuieşti regulat. Din rugăciunea ta lipsesc duhul, căinţa,
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căldura şi lacrimile. Din rugăciunea ta lipseşte puterea. Acum,
căci te scăpaseşi să dormi, noi, diavolii, ne-am zis: “Omul acesta
va întârzia la rugăciune. Când se va trezi, îi va părea foarte rău.
De douăzeci de ani nu i s-a întâmplat aşa ceva. În inima lui se
va aprinde o mare părere de rău... Va începe să se roage cu
duh, cu căldură şi cu lacrimi fierbinţi de căinţă, iar noi, diavolii, de
o astfel de rugăciune ne temem”. Astfel judecând noi - încheie
diavolul - iadul mă trimise pe mine, în fuga mare, să te trezesc
la rugăciunea ta obişnuită, ca nu cumva să te apuci a te ruga cu
putere.
Acestea zicând, diavolul se făcu nevăzut, iar fratele înţelese
că prin această ispitire, Dumnezeu i-a descoperit că trebuie să-şi
schimbe felul de a se ruga.
Hoţul periculos

Se povesteşte că de multă vreme trăia un hoţ foarte
periculos şi viclean. El folosea vicleşugul ca şi diavolul, ca să-i
poată trăda pe oameni. Lumea era speriată şi căuta fiecare să
se apere, închizând ferestrele şi uşile, ca să nu poată pătrunde
acest hoţ fioros în casele lor. Dar ce făcea hoţul? O vreme, el nu
mai făcea nici o spargere şi plătea oameni pe care-i trimetea prin
sate să spună, că a murit.
Auzind vestea, oamenii se bucurau, răsuflau uşuraţi, stăteau
liniştiţi, nu se mai păzeau şi astfel uitau uşile descuiate. Atunci
hoţul nostru ieşea din ascunzătoare şi făcea cele mai grele
prădăciuni. Jefuia şi omora, lăsând în urmă numai chin şi jale.

În felul acestui hoţ acţionează şi diavolul, fraţi creştini. Astfel
el pune pe anumiţi necredincioşi să spună în lume că nu există
diavol şi nici iad. Cei cu credinţă puţină, cred această minciună.
Astfel slăbesc în rugăciune, nu mai vin la biserică, nu le mai este
frică de păcate, amână spovedania şi împărtăşania, se aşează
pe petreceri şi trăiesc fără grijă de moarte. Aşa pe negândite îi
prinde moartea nepregătiţi şi diavolul înfige ghearele în sufletele
lor şi astfel ajung în muncile veşnice ale iadului.[2]
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Icoana

Într-o zi, casa unui credincios fu călcată de hoţi, dar, ciudat:
hoţul nu luă nimic. Toată casa fusese răsturnată pe dos. Hoţul ar
fi putut lua bani şi alte obiecte, dar cu toate acestea, nu luase
nimic. Şi doar ar fi putut lucra în voie, întrucât nu era nimeni
acasă.
Credinciosul îşi zise: “M-a păzit Dumnezeu” şi şi-a căutat de
treabă.
După o bucată de vreme însă, el primi o scrisoare de la un
străin, care zicea aşa: “Eu sunt acela care am vrut să jefuiesc
casa dumitale. Am căutat peste tot, am spart sertarele şi am
răvăşit toată casa. Eram gata să iau cu mine lucruri şi bani, când
am dat cu ochii de icoană. Atunci, s-a petrecut ceva cu mine.
Mi-am adus aminte cum în copilărie mă ducea mama la icoană
şi mă punea să mă închin. Şi n-am mai putut să fur. Am fugit
ruşinat şi de atunci regret necontenit. Te rog şi pe domnia ta să
mă ierţi.”
Credinciosul a zis nevestei sale:
- Vezi ce putere au amintirile religioase din copilărie şi ce
tainică tărie poartă cu ele icoanele?!
Şi amândoi au mulţumit lui Dumnezeu pentru toate.
Iertare

Scrie la “Pateric”: “De vei auzi că cineva te-a defăimat şi apoi
va veni la tine, să nu-l vădeşti, să nu-i faci cunoscut că ştii fapta
lui cea rea. Ci te veseleşte împreuna cu el şi fii cu faţa voioasă,
ca să ai milă de la Dumnezeu“.
Într-o mănăstire, un călugăr a fost jignit rău de un frate. Se
duse clocotind de mânie la Avva Sisoe şi-i istorisi cazul, spunând
că se va răzbuna cumplit pe călugărul ce îl ocărâse.
- Să nu faci asta! Îl sfătui bătrânul, ci lăsa pe Dumnezeu să-ţi
facă dreptate.
Călugărul răspunse:
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- Pentru nimic în lume nu mă las. Să n-am odihnă până nu
i-oi plăti cu vârf şi îndesat.
Atunci Avva Sisoe zise:
- Să ne aşezăm la rugăciune, frate!
Şi îngenunchind amândoi în chile, în faţa icoanei
Mântuitorului, bătrânul îşi ridică ochii la Domnul Hristos şi zise:
- Dumnezeule veşnic! Iată, nu mai avem nevoie de Tine.
Dreptatea ne-o luăm în mâinile noastre şi nu te mai îngriji de noi.
Nu ne mai trebuieşti.
Când cel cu pricina auzi cuvintele acesta, făcu o adâncă
metanie în faţa lui Sisoe, se rugă de iertare şi făgădui că încă
până ce soarele va apune, el va face pace cu fratele său.
Împăratul creştinilor

Cel mai iubit om din istorie, Iisus Hristos,
n-a avut servitori, şi totuşi I se spunea Stăpân;
n-a avut diplomă, şi totuşi I se spunea Învăţător;
n-a avut medicamente, şi totuşi I se spunea Vindecător;
n-a avut armată, şi totuşi se temeau de El;
n-a câştigat niciun război, şi totuşi a cucerit lumea;
n-a comis nicio crimă, şi totuşi L-au răstignit;
a fost înmormântat, şi totuşi trăieşte şi azi...
Mă simt onorat să slujesc Acestui Conducător, care ştiu că
ne iubeşte.
El este Împăratul şi Dumnezeul nostru. Să-L mărturisim cu
timp şi fără timp în faţa semenilor noştri, “Căci de cel ce se va
ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, de acesta şi Fiul Omului se
va ruşina, când va veni întru slava Sa şi a Tatălui şi a sfinţilor
îngeri” (Lc. 9,26).
În căutarea adevărului

Un filozof a fost odată în vizită într-o mănăstire şi a avut o
convorbire prelungită, despre credinţă, până la miezul nopţii, cu
unul dintre călugări. După terminarea discuţiei, voia să se
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întoarcă în camera sa. Ajuns însă pe culoar, spre care dădeau
toate uşile, a remarcat că toate erau la fel şi toate erau încuiate.
Nu a reuşit să afle camera sa. Pe de altă parte îi era imposibil să
se întoarcă în camera călugărului cu care tocmai vorbise, fiindcă
era un om cu bun simţ şi nu voia să deranjeze pe nimeni. De
aceea hotărî să petreacă noaptea pe culoarul mănăstirii, care
deodată deveni neprimitor, plimbându-se în lung şi-n lat.
Noaptea a fost lungă şi obositoare, dar în cele din urmă
trecu, iar primii zori ai dimineţii îi permiseră filozofului să
găsească cu uşurinţă uşa camerei sale, prin faţa căreia trecuse
aşa de multe ori, fără s-o recunoască.
Aşa se întâmplă şi celor care caută adevărul, credinţa cea
adevărată. În noaptea lumii acesteia, toate credinţele par la fel,
dar numai una ne poate duce la odihna cea adevărată. “Este un
Domn, o Credinţă, un Botez” (Efeseni 4:5). Şi oamenii trec de
multe ori pe lângă uşa cea binecuvântată şi n-o găsesc până
când nu sosesc primele raze ale Duhului Sfânt. Fericiţi sun cei
ce au găsit-o. Să-i mulţumească lui Dumnezeu din inimă,
cântând: “Am văzut Lumina cea adevărată, am primit Duhul cel
ceresc; am aflat credinţa cea adevărată, nedespărţitei Sfintei
Treimi închinându-ne, că Aceasta ne-a mântuit pe noi”. (Din
Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur)

În grija puilor

Un om ajunse la adânci bătrâneţi. Copiii săi îl tot necăjeau
zilnic, zicându-i să împartă între dânşii averea lui, căci ei, în
schimb, îl vor îngriji cât mai bine până la sfârşitul vieţii sale. La
aceste cuvinte şi îndemnuri dese, bătrânul le zise că le va împlini
dorinţa, dar să aştepte până la primăvară. Venind vremea
aceasta, copiii îi aduseră aminte de făgăduială. Bătrânul luă
atunci dintr-un cuib de vrăbii, din şură, puii mititei şi plăpânzi ai
unei perechi şi-i vâri într-o cuşcă aşezată în fereastra odăii sale.
Nu trecu multă vreme şi iată că, la strigătul puilor închişi, veni
perechea bătrâna, vrăbioiul şi vrabia, cu mâncare în cioc pentru
puişorii lor. Bătrânul îşi chemă fiii şi, arătându-le cele ce se
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petreceau între păsări, le zise: “Când vor putea zbura puişorii
aceştia am să vă spun hotărât ce-i cu moştenirea”.
Trecu aşa mai multă vreme. Puişorii căpătară pene, crescură
mai mari şi săreau în cuşcă încoace şi încolo, câta vreme
bătrâna pereche le tot aducea regulat hrana trebuincioasă. Când
puişorii puteau acum zbura, bătrânul prinse în laţ şi perechea
bătrână de păsări. Chemă din nou copiii la sine, le povesti ce a
făcut, deschise cuşca şi, lăsând puii să zboare afară, vâri în locul
lor vrăbiile bătrâne.
Să vedem acum, zise moşneagul, dacă puii vor îngriji de
părinţii lor cu aceeaşi dragoste şi jertfă, cu care părinţii au îngrijit
de dânşii. Cu toate că fiii râdeau de încercarea ciudată a
bătrânului lor tată, dar erau şi ei curioşi să vadă ce se va
întâmpla.
Trecură ceasuri întregi, ba zile, şi nici un pui nu se mai
întoarse să-ngrijească de părinţii săi închişi în cuşcă. „Vedeţi,
zise atunci bătrânul către copiii săi, dacă această pereche de
păsări ar fi rămas pe seama puilor, numaidecât ar fi murit de
foame! Cam aşa e şi între noi, deoarece tare mă tem că,
dându-vă vouă averea mea, niciunul nu-şi va aduce aminte de
mine”.
În raza de acţiune

Mulţi se întreabă de ce diavolul, şarpele cel vechi, reuşeşte
să apuce şi să otrăvească atâţia creştini şi chiar să-i omoare.
Dumnezeu, dacă este bun – zic ei – de ce îngăduie, de ce nu-i
fereşte de agresiunea vrăşmaşului? Răspunsul e cât se poate
de simplu: Dumnezeu ne fereşte, dacă ne ferim şi noi…
Ştim cu toţii că şarpele nu are aripi; el se târăşte pe pământ
şi stă la pândă. Dacă în raza lui de acţiune apare ceva, atacă,
dacă nu, nu. Aţi văzut vreodată şerpi care să vâneze porumbei
în zbor sau alte păsări înălţate de la pământ? Cu siguranţă, nu!
Da, vânează şi păsări, dar numai pe cele căzute la pământ.
Aşadar, şarpele vânează numai vietăţi care se târăsc, asemenea
lui, pe pământ.
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Aşa se întâmplă şi cu creştinii! Dacă sunt înălţaţi de la
pământ cu trăirea lor, şarpele cel vechi n-are cum să-i vatăme.
Dacă sunt cu mintea şi inima în cer, dacă plutesc deasupra
pământului în focul rugăciunii, în fapte bune, în trăiri înalte, el,
şarpele, nu are nicio putere asupra lor. În schimb, dacă se târăsc
pe pământ în tina păcatelor, sunt o pradă prea uşoară pentru
vrăşmaşul. Sunt în raza lui de acţiune…
Haideţi să fim asemenea porumbeilor, care nu numai că nu
se târăsc pe pământ, dar şi când se murdăresc un pic, aleargă
la râu să se spele! E timpul să ne spălăm şi noi acum la sfârşitul
postului, ca să fim cât mai curaţi şi cât mai uşori în zborul nostru
spre scumpul praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos.
Înfruntând ploaia

Un om credincios şi bogat, dar singur, fiind aproape de
ceasul plecării la Domnul, zise că dorinţa lui de pe urmă este ca
toţi prietenii lui să-l ducă până la groapă.
Când muri, într-adevăr toţi prietenii veniră la locuinţa lui ca
să-l întovărăşească la locul de veci.
Când însă alaiul o luă, spre cimitir, iată că se pomi o ploaie
mare.
La început, toţi prietenii se ţinură bine. Dar cu cât cortegiul
înainta, cu atât, unul câte unul din prietenii răposatului, se furişau
şi plecau acasă. La cimitir ajunseră numai doi, care avuseră
puterea să înfrunte ploaia.
A doua zi, când se deschise testamentul acelui om bogat,
aflară că el îşi lăsase averea acelora dintre prietenii lui care
aveau să meargă până la groapă. Aşa că aceşti doi prieteni au
împărţit între ei averea.
Aşa este, iubiţii mei, şi cu Biserica noastră! Ea cheamă la
moştenirea cerurilor pe toţi, dar puţini sunt cei care urmează
acestei chemări. Unii fug de oboseală, alţii se tem de ploaia
încercărilor, alţii sunt fulgeraţi de trândăvie, iar unii îşi pierd
curajul pe drum.
Aşa că puţini ajung la ţintă... “Mulţi chemaţi, puţini aleşi“.
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Înţelepciunea de pe urmă

Într-o localitate se zidise o biserică, dar pentru terminarea
turlei mai trebuiau vreo 10.000 de lei. Epitropul şi unul din
consilierii bisericii stăteau într-o zi sub turlă şi se sfătuiau de
unde să ia banii necesari. Se gândeau la oamenii de afaceri din
oraş, care ar putea să ajute biserica. Stând ei aşa de vorbă,
deodată căzu exact între ei o grindă, care scăpase de sus unui
dulgher, dar – o, minune! - nu a vătămat pe nimeni. Atunci unul
dintre ei zise: Eu dau 5000, şi eu restul, spuse celălalt.

Numai aşa se înţelepţesc unii oameni. Şi când te gândeşti
cât s-au frământat ei ca să găsească rezolvarea! Şi rezolvarea
o aveau în buzunar.
Ivirea buruienilor

Pe timpul persecuţiilor creştine, Sfântul Policarp, episcopul
Smirnei şi ucenicul său, Crescens, s-au retras la sat. Într-o zi
sfântul a ieşit din casă şi s-a aşezat la umbra unui stejar. Acolo
a aflat pe ucenicul sau plângând. Sfântul Policarp l-a întrebat de
ce plânge. Ucenicul îi răspunse că plânge pentru starea Bisericii.
El zise:
- Nori grei se ridica asupra Bisericii. Ici - colo o zguduie
uraganul, ameninţându-o cu nimicirea. Şi s-au aflat şi
credincioşi, care s-au rupt de ea, care au trădat-o.
Sfântul îi răspunse:
- Împărăţia lui Dumnezeu sau Biserica este asemenea unui
pom plantat şi crescut de agricultor. Acesta a aruncat sămânţa
în pământ şi s-a dus. Sămânţa a încolţit, şi-a făcut loc printre
spini şi buruieni şi pomul s-a ridicat deasupra lor, iar acestea au
pierit, umbra lui le-a nimicit. Pomul a tot crescut. A venit viscolul
şi l-a scuturat, dar pomul cu atât mai tare şi-a înfipt rădăcinile în
pământ, iar crengile lui cu atât mai tare le întindea către cer.
Deci, viforul i-a servit numai pentru dezvoltare şi întărire. Pe
când creştea tot mai mult şi îşi întindea umbra tot mai departe,
iată că se arătară sub el spinii şi buruienile, fără ca pomul să se
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neliniştească din cauza lor, căci acum stă singur şi neclintit.
Sfântul Policarp spre lămurire mai zise:
- Dacă priveşti la înălţimea şi vigoarea pomului, ce-ţi pasă
de ivirea buruienii de dedesubtul ei? Las-o în grijă celui ce a
sădit şi a crescut pomul.
Jertfa dragostei

Un tâmplar necredincios avea un ucenic tânăr, dar
binecredincios şi cu râvnă pentru cele sfinte.
În fiecare dimineaţă se scula cu un ceas mai înainte de
începerea lucrului, îşi făcea rugăciune şi citea din Sfânta
Scriptură.
Prinzându-l stăpânul într-o zi, îi zise, împins de îndemnul
diavolului:
- De astăzi înainte te vei scula cu un ceas mai devreme şi vei
începe lucrul de îndată...
Ucenicul nu zise nimic, dar a doua zi se sculă cu două
ceasuri mai de vreme ca de obicei şi, petrecând un ceas în
rugăciune şi citirea Sfintei Scripturi, începu lucrul aşa cum voia
stăpânul.
Dar prinzându-l din nou, stăpânul, sfătuit de împotrivitorul
diavol, îi ceru să se scoale cu două ceasuri mai devreme.
Ucenicul tăcu, dar avu grijă să se scoale cu trei ceasuri mai
devreme, din care unul îl petrecu în rugăciune şi citirea cărţii
sfinte.
Stăpânul văzând atâta credinţă la ucenicul său, avu o mare
părere de rău în suflet şi, învins de credinţa ucenicului, începu a
se apropia încet de cele sfinte, de biserică, de citirea cărţilor
moral-religioase, devenind şi el un credincios.
Şi aşa, datorită smereniei, dragostei şi credinţei ucenicului,
diavolul a fost înşelat în aşteptarea lui.
Aşa ar trebui să procedăm şi noi, când se trece la ora oficială
de vară sau când din alte motive trebuie să începem lucrul mai
devreme: să decalăm şi ora de rugăciune, ca să începem ziua
cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Şi să nu uităm că rugăciunea
nu este o chestiune de timp sau de loc, ci… de dragoste.
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La lumină

Este o mare deosebire între a vedea la lumina unei lumânări
şi a vedea în lumina lui Hristos. Aprinde noaptea o lumânare şi
uită-te prin casă. O să ţi se pară că în casă e măturat frumos şi
foarte curat. Dar când se face ziuă şi pătrund pe fereastră razele
de lumină ale soarelui, ce se vede? În această lumină se vede
un nor întreg de praf şi necurăţenie.
Aşa e, iubite frate, şi cu omul ce nu vede în lumina lui
Hristos. I se pare că el este destul de curat. I se pare că-şi face
datoria de creştin. Zice omul: n-am omorât, n-am dat foc
nimănui, n-am furat şi se crede curat, dar în lumina lui Hristos
viaţa noastră se vede altfel… se vede încărcată de păcate.
Să-L lăsăm pe Hristos, Soarele Dreptăţii, să pătrundă cu a
Lui lumină şi căldură în sufletele noastre, spre a ne vedea starea
de păcătoşenie. Iar dacă ne vom vedea cu adevărat starea
noastră, tot El ne va ajuta să ne curăţim sufletele şi, aşa curaţi
şi pregătiţi, ne va primi să cinăm împreună cu El în Ziua fără de
apus. Amin!
La poarta raiului

Un bărbat avea urâtul obicei de a cerceta Duminica
cârciumile şi a-şi bate joc de cele sufleteşti. Când cineva îi
spunea că nu e bine aşa, omul răspundea: femeia mea merge
în fiecare Duminică şi sărbătoare la biserică şi se roagă şi pentru
mine. Ba încă, aşa în glumă, omul spunea că el şi soţia lui una
sunt; prin urmare e destul dacă se roagă soţia lui.
Într-o noapte necredinciosul avu un vis fioros. Se făcea că
murise şi el şi soţia lui. Amândoi ajunseră la poarta raiului. Un
înger deschise porţile şi, arătând spre femeie îi zice: intră. Pe
urma ei păşi şi bărbatul să intre. „Stai, stai suflete – îi zice îngerul
– tu nu trebuie să intri. Soţia ta intră şi pentru tine… ea ţine şi
locul tău aşa cum şi pe pământ a ţinut locul tău la rugăciune”.
Astfel grăind, apucă porţile să le închidă. Îngrozit, bărbatul
începu să strige şi să răcnească, dar în clipa aceasta se trezi
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din somn tot tremurând şi asudat. Din clipa aceea s-a făcut un
om credincios şi n-a mai pus pe soţia lui să-i ţină locul în lucrurile
mântuirii sufleteşti.
Mâinile cele mai lungi

Într-o revistă de ştiinţă, un învăţat a pus odată întrebarea:
care oameni şi care popoare ar avea mâinile cele mai lungi?
S-au strâns multe răspunsuri. Unii spuneau că negrii ar avea
mâinile cele mai lungi, alţii că popoarele din Răsărit, alţii că hoţii
de buzunare. Între răspunsuri a fost însă şi unul ciudat care
zicea aşa: ,”Eu cred că mâinile cele mai lungi le au oamenii care
se roagă din toată inima lui Dumnezeu, pentru că mâinile acestor
oameni ajung până la cer şi iau de acolo prin rugăciune tot ce le
trebuie. Astfel de mâini a avut, de pildă, Ilie proorocul, care şi-a
întins mâinile în semn de rugăciune şi a încuiat cerul şi iarăşi l-a
descuiat prin rugăciune’’.
Minunat răspuns! Să ne fie şi nouă de învăţătură!
N-am timp...

Era un creştin, care, ori de câte ori preotul îi făcea vreo
chemare, răspundea la fel: “N-am timp, părinte...”
- Fiule, îi zicea părintele, de ce nu vii la biserică?
Iar el îi răspundea:
- N-am timp, părinte!
Altădată, părintele iar:
- De ce nu te spovedeşti şi nu te împărtăşeşti, fiule?
Şi el, la fel:
- N-am timp, părinte…
Şi a trecut, aşa, o vreme îndelungă, în care, omul nostru n-a
avut timp deloc pentru sufletul său.
Într-o zi, părintele îl întâlni, trist şi necăjit, blestemându-şi
viaţa, zicând:
- Toţi m-au părăsit - sunt un nenorocit!
Atunci părintele, cu glas blajin, i-a zis:
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- Fiule, iată că toţi aceia pentru care ai avut timp, te-au
părăsit acum... Află că singur Acela pentru care n-ai avut
niciodată timp, te aşteaptă, încă, să vii…
- Şi unde l-aş putea găsi, părinte?
- Este Cel pe care L-ai uitat tu: Iisus Hristos - Cel pururea
viu pe altarele tuturor bisericilor Lui…
Şi de atunci, omul acela a avut timp pentru Dumnezeu şi a
aflat fericirea vieţii.
Ne luminăm, dacă întrebăm

Se spune că un pustnic, mai puţin înzestrat cu înţelegerea
Sfintei Scripturi, a căutat după capul lui vreo douăzeci de ani
răspuns la o nedumerire în legătură cu un text din Biblie. Şi
pentru că nu-i da de capăt, în cele din urmă s-a hotărât să
meargă la un Sfânt Părinte din vecinătate să-l întrebe. Dar n-a
plecat bine de la chilie, că în clipa aceea i s-a luminat mintea şi
a înţeles tâlcul textului. Minunându-se şi mirându-se de lucrul
acesta, i s-a arătat un înger care l-a întrebat:
- De ce te miri atâta?
- Pentru că după douăzeci de ani, tocmai acum când mă
hotărâsem să merg să întreb pe altul cu ştiinţa mai mare în
Scripturi, tocmai acum am descoperit înţelesul pe care îl căutam,
a răspuns el.
Îngerul i-a spus:
- Iată, de aceea m-a trimis acum Dumnezeu la tine, ca să te
fac să înţelegi că lămurirea ţi-a venit tocmai acum, pentru că
te-ai smerit şi te-ai hotărât să întrebi. Au nu ştiai că cine vrea să
se mântuiască, cu întrebarea trebuie să călătorească?
O gură şi două urechi

Un copil se duse în vacanţă la bunici, la ţară. Băiatul era la
vârsta întrebărilor care încep cu “de ce?”. Pentru tot ce vedea în
ograda bunicilor cerea o explicaţie: “De ce câinele latră când
intră cineva pe poartă, de ce găinile cotcodăcesc când se ouă,
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de ce bunica taie mămăliga cu aţa…“ şi întrebările veneau una
după alta.
Bunicii erau tare bucuroşi că au un nepot aşa de isteţ.
Într-o dimineaţă, după ce se spălă pe faţă, copilul se uită în
oglindă şi îşi întrebă bunica:
- Mamaie, de ce avem două urechi şi o singură gură?
Femeia îi răspunse într-o doară:
- Pentru că aşa ne-a făcut Dumnezeu!
- Păi de ce ne-a făcut aşa? veni repede întrebarea.
- Nu ştiu, se dădu bunica bătută. Du-te şi întreabă-l pe tataia.
Bătrânul îşi luă nepotul pe genunchi şi-i zise:
- Avem două urechi şi o singură gură, ca să ascultăm mai
mult şi să vorbim mai puţin.
Copilului i-a plăcut se pare răspunsul, pentru că n-a mai pus
nicio întrebare după aceea.
Oare toţi oamenii au două urechi şi o singură gură? Se pare
că nu, judecând după comportare, căci cei mai mulţi nu aud
nimic, când li se vorbeşte despre mântuirea sufletului, în schimb
sunt aşa de vorbăreţi acolo unde se spun bancuri, glume proaste
şi tot felul de vorbe deşarte, uitând că “pentru orice cuvânt deşert
pe care-l vor rosti, oamenii vor da socoteală în ziua judecăţii”
(Matei 12,36).

Necaz sau bucurie?

Trăia odată într-un sat, împreună cu fiul său, un bătrân foarte
sărac, dar cu frică de Dumnezeu. Şi la bucurie, şi la necaz,
totdeauna spunea: “Că-i necaz sau bucurie, numai Dumnezeu o
ştie”. Nici la necaz nu se întrista, nici la bucurie nu juca, ci pe
toate le considera fireşti şi le primea ca din mâna lui Dumnezeu.
El avea însă un cal foarte frumos. Atât de frumos încât
domnitorul ţării voia să i-l cumpere. Dar bătrânul l-a refuzat
spunându-i: “Pentru mine acest cal nu este un simplu animal. El
îmi este prieten. Cum aş putea să îmi vând prietenul?”
Dar, într-una din zile, când bătrânul a mers la grajd, a văzut
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că i-a dispărut calul. Toţi sătenii i-au zis: “Ţi-am spus noi! Trebuia
să îi vinzi calul lui vodă. Vezi dacă nu ai ascultat! E clar că
oamenii lui ţi l-au l-a furat! Ce mare ghinion!”
“Că-i necaz sau bucurie, numai Dumnezeu o ştie”, zise
bătrânul.
Toţi au râs de el. După două săptămâni însă calul s-a întors
acasă. Şi nu era singur, avea în spate o mulţime de cai. Acesta,
după ce scăpase din grajd, a întâlnit pe câmp o turmă de cai
sălbatici, iar când s-a întors, restul cailor s-au luat după el.
“Ce bucurie pe capul tău!” strigară sătenii.
Bătrânul, împreună cu fiul său, a început să îmblânzească
acei cai noi veniţi. Dar, o săptămână mai târziu, fiul bătrânului
şi-a rupt piciorul în timp ce încerca să dreseze unul dintre cai.
“Ce ghinion!” îi ziseră prietenii bătrânului. “Ce ai să te faci
acum, fără ajutorul fiului tău? Tu eşti deja în pragul sărăciei!“
“Că-i necaz sau bucurie, numai Dumnezeu o ştie”, le
răspunse bătrânul.
După câteva zile de la accidentul băiatului, soldaţii lui vodă
trecură prin sat şi îi obligară pe toţi flăcăii să li se alăture. Doar
fiul bătrânului a scăpat datorită piciorului său rupt.
“Ce bucurie pe capul tău!” strigară vecinii. “Toţi copiii noştri
au fost duşi la război, doar tu ai avut şansa să îl păstrezi lângă
tine. Fiii noştri ar putea fi ucişi.”
Bătrânul le răspunse: “Că-i necaz sau bucurie, numai
Dumnezeu o ştie”.
Şi aşa şi-a petrecut bătrânul toată viaţa, liniştit în ispite,
smerit în reuşite şi netulburat de gura lumii.
Numai o zi

Un părinte bisericesc ne spune o întâmplare adevărată,
dându-ne ca pildă şi arătându-ne printr-o istorioară cum ajunge
păcatul stăpân pe viaţa omului chiar dacă-l primeşte numai o
singură dată.
Împărăteasa, soţia lui Nin, împăratul asirienilor, a fost ispitită
de duhul mândriei că ar fi o mare fericire pentru ea să
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poruncească de pe tronul împărătesc şi să conducă şi ea numai
o zi împărăţia asirienilor. A rugat pe bărbatul ei să o lase să se
bucure şi ea măcar o zi de această mărire lumească.
La început, împăratul n-a aprobat dorinţa femeii, spunând că
este un lucru necuviincios şi că bucuros îi dă orice altceva, dar
nu poate trece stăpânirea împărăţiei în mâinile unei femei. “Bine
- răspunse împărăteasa - dar ce mare lucru este o zi?!” Începu
apoi să plângă şi să-l roage, încât lacrimile şi rugămintea ei
ademenitoare l-au biruit pe împărat şi i-a făcut pofta de a fi
stăpână, să facă numai ce vrea, dar numai pentru o singură zi.
Îndată ce femeia plină de mândrie a primit pe cap diadema
împărătească, a apucat în mână sceptrul şi a şezut pe scaunul
împărătesc, a pus mâna pe peceţile împărăţiei şi văzând tot
poporul gata de ascultare la poruncile ei, ascultaţi ce a făcut!
Cea dintâi poruncă a dat-o ca ostaşii să lege de mâini şi de
picioare pe bărbatul ei, pe Nin împăratul pe făcătorul ei de bine,
iar apoi să-i taie capul. Lucrul acesta s-a făcut cu adevărat
întocmai.
Iată cum pune păcatul stăpânire pe inima omului, pe mintea
lui; îi dai voie să intre odată, numai o zi şi ai terminat cu
libertatea, cu puterea ta de voinţă. Ai ajuns rob păcatului. De
acum el vorbeşte, el conduce.[3]
O mărturie pentru încredinţare

Într-o sfântă carte a bisericii se povesteşte că erau doi fraţi
care aveau acelaşi duhovnic. Acesta le spunea mereu despre
muncile iadului; unul din ei s-a făcut călugăr, iar celălalt a rămas
în necredinţă şi trăia mereu în felurite păcate, distracţii şi plăceri
lumeşti. După puţini ani, acesta din urmă s-a îmbolnăvit şi a
murit. Călugărul se ruga mult lui Dumnezeu să-i arate unde se
află sufletul fratelui său. Şi iată că într-o noapte, s-a arătat
sufletul fratelui său zicându-i că se află în mari chinuri. Călugărul
a întrebat zicând:
- Te rog, frate, spune-mi adevărul dacă în iad sunt aşa de
înfricoşate chinurile cum zic cărţile noastre sau le-au scris numai
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aşa ca să ne înfricoşeze pe noi?
- O, să ştii fratele meu, că de mii de ori sunt mai grele decât
zic cărţile şi că nici o limbă omenească nu poate să povestească
aceste chinuri!
- Dar voi putea şi eu să simt cât de puţin ca să mă
încredinţez de adevăr?
- Da. Cu care simţ vrei să înţelegi?
- Eu sunt prea fricos şi mă tem să nu mor, dacă văd cu ochii
sau voi pipăi cu mâinile. Dar fă în aşa fel ca să miros cât de
puţin.
Atunci fratele a scuturat haina cu care era îmbrăcat şi a ieşit
atâta împuţiciune încât nu mai puteau trăi ceilalţi călugări în
mănăstirea aceea. Fugeau în toate părţile neliniştiţi şi până când
nu s-au dus în alt loc unde şi-au făcut altă mănăstire, n-au putut
să mai trăiască în locul acela, aşa de grozavă a fost
împuţiciunea aceea.[4]
O vorbă proastă

Un sătean călătorea într-o zi spre târg; trecând printr-un sat,
iată că i se rupse o roată de la căruţă şi începu şi ploaia. Un copil
din sat îl întrebă:
- Unde te duci nene?
Cum omul era necăjit şi prea puţin credincios, îi răspunse:
- Mă duc la dracu!
Copilul, înţelept, nu zise nimic şi se duse la treburile sale.
Omul, după ce îşi drese căruţa, plecă spre târg şi-şi vându
marfa pe care o avea. La întoarcere l-a apucat noaptea pe drum
şi iată că în dreptul unei păduri îi ieşi un hoţ în cale. Săteanul
întrebă:
- Cine eşti?
Hoţul răspunse:
- Sunt dracu!
Şi cu arma întinsă îi luă toţi banii din buzunar şi dispăru în
noapte.
Dând bice cailor, săteanul îşi aduse aminte de vorba ce o
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spusese şi acum se mustra zicându-şi: “Iată am zis că mă duc
la dracu şi la dracu m-am dus; bine că nu m-am dus de tot!
Şi din acel moment a luat hotărârea să nu mai spună sau să
cheme cuvântul acesta spurcat. Venindu-şi în fire, omul nostru
s-a vindecat de acest păcat pentru toată viaţa.
O zi frumoasă

Ziua începuse rău şi se sfârşea şi mai rău. Ca de obicei,
autobuzul era foarte aglomerat. Pe când lumea mă împingea
într-o parte şi în alta, tristeţea mea creştea. Apoi am auzit o voce
gravă venind de undeva din faţa autobuzului: “Frumoasă zi, nu-i
aşa?”
Din pricina îmbulzelii, nu puteam să-l văd pe cel care vorbea,
dar îl auzeam descriind peisajul primăvăratec, atrăgând atenţia
asupra a tot ceea ce la puţin timp ne apărea în faţă: biserica,
cimitirul, şcoala, cazarma pompierilor. Din acea clipă, aproape
toţi pasagerii au început să privească afară pe fereastră.
Entuziasmul era molipsitor, astfel încât am început să zâmbesc
pentru prima data în acea zi.
Între timp am ajuns la staţia unde trebuia să cobor.
Îndreptându-mă cu greu spre uşă, am aruncat o privire înspre
“ghidul” nostru: era un bărbat cu barbă neagră, purtând ochelari
de soare şi ţinând în mână un baston alb. Era orb!
Am coborât din autobuz şi, ca prin minune, toată supărarea
mea dispăruse. În înţelepciunea sa, Dumnezeu îmi trimisese un
orb să mă ajute să văd, să înţeleg că şi dacă uneori lucrurile
merg rău, şi dacă totul pare întunecat şi trist, lumea continuă să
fie frumoasă. Fredonând un refren, am urcat scările spre locuinţa
mea. De-abia aşteptam să-i salut pe ai mei, spunându-le:
“Frumoasă, zi, nu-i aşa?”.
Oaia cea neascultătoare

- Îmi tot vorbeşti despre un Dumnezeu bun şi iertător – zicea
un om oarecare, către un creştin practicant – dar uită-te în lume,
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zicea el, că nu ne mai slăbesc loviturile şi bătăile lui Dumnezeu.
Creştinul nostru îl ascultă înţelegător şi cu multă blândeţe îi
zise:
- Când o oaie iese din turmă şi îşi face de cap, ce face
păstorul? Fluieră după ea şi o strigă pe nume, dar oaia nu
ascultă. O ameninţă cu băţul, dar ea n-are nicio grijă. Aruncă cu
ceva după ea, dar oaia şi mai mult se depărtează. Pe urmă
trimite câinele după ea, care o înhaţă, o supără şi o muşcă. Abia
după această supărare, oaia se întoarce înapoi. Aşa e frate
dragă şi cu noi. Domnul, Păstorul cel mare şi bun, a încercat
multe şi felurite chemări dulci, să ne întoarcem înapoi din răutăţi
în turma lui cea binecuvântată. Dar noi n-am vrut să ne
întoarcem. De aceea a trimis asupra noastră necazuri şi urgii,
care ne înconjoară şi ne muşca din greu, încercând să ne
întoarcă în turma lui cea sfântă. Vai de cei ce nici acum nu
înţeleg şi nu ascultă glasul şi chemările scumpului nostru Păstor,
Iisus Hristos.
Orbii şi baba

Doi orbi, care trăiau din cerşit, se făcură tovarăşi de viaţă,
hotărând să împartă tot ce vor câştiga din mila oamenilor. Ei
trăiau foarte bine în această frăţietate.
Diavolul însă, care nu vede niciodată bucuros buna
înţelegere dintre oameni, se trudi multă vreme să strice prietenia
celor doi orbi cu fel şi fel de şiretlicuri drăceşti, dar zadarnică i-a
fost munca. Orbii nu se certau niciodată.
Deznădăjduit, Sarsailă se hotărî să-i lase în pace. Dar
tocmai atunci se pomeni cu o babă care-l întrebă:
- Dar de ce eşti aşa de amărât, împieliţatule?
- Cum să nu fiu? răspunse „Ucigă-l crucea”. Şi începu să-i
spună păsul lui.
- Ce dai babei dacă face ea ceea ce n-a putut face nici
dracul? întrebă bătrâna.
- O pereche de cizme nou-nouţe, răspunse Nichipercea.
Baba, bucuroasă de răsplata ce avea să primească, zise
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dracului să stea pe loc şi să ia seama la ce face ea.
Se duse de-a dreptul la cei doi orbi şi le zise, văicărindu-i:
- Vaaai de voi, vai de voi, ce viaţă chinuită duceţi! Că nu vă
bucuraţi şi voi, ca toţi oamenii, de lumina soarelui. Iată, vă dau
un galben să-l împărţiţi amândoi, că n-am schimbat.
Şi, zicând aşa, se făcu doar că dă galbenul, dar în realitate
n-a dat nimic, şi nici n-a atins vreuna din cele două palme
întinse...
- Să fie pomană morţilor! ziseră într-un glas bieţii orbi, în timp
ce baba se depărta ca la vreo patru stânjeni de ei, apoi se opri
să vadă ce se întâmplă.
Dracul se uita şi el, cu baba, de departe.
Cei doi orbi, după ce înţeleseră, călăuziţi de auz, că baba
s-a dus, izbucniră plini de bucurie:
- Un galben! Un galben!
Apoi unul din ei zise celuilalt:
- Bagă de seamă unde îl pui, să nu-l pierzi, până îl vom
schimba să-l împărţim.
- Cum?! îmi spui mie să fac ceea ce trebuie să faci tu, când
galbenul e la tine?
- La mine?! Doamne fereşte!
Şi-n mintea fiecăruia încolţi gândul: „Vrea să mă înşele”.
După ce schimbară mai multe vorbe aspre şi înjurături, puseră
mâna pe ciomegele ce le aveau şi începură să se bată. Şi ce fel
de bătaie! Zice o vorbă veche: „Să te ferească Dumnezeu de
bătaia orbului”.
Dracul rămase înmărmurit de isprava babei. Iar când
aceasta se duse spre el să-şi primească răsplata, Scaraoschi o
opri la distanţă înfiorat şi-i întinse cizmele cu o prăjină lungă, de
teamă să nu-i facă şi lui cine ştie ce pocinog.
Şi, iată că, unii oameni sunt mai şireţi decât diavolul; ce n-a
putut face diavolul a făcut baba.
Orbul şi ologul

Odată, stăpânul unei vii tocmi pentru paza ei pe un orb şi pe
un olog, zicându-şi că în felul acesta va fi ferit de pagube, fiindcă
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niciunul din ei nu aveau cum să-l înşele. Orbul, se gândea el,
chiar dacă are picioare bune, nu poate să vândă la târg strugurii
furaţi, deoarece nu vede calea, iar ologul, chiar dacă ştie şi vede
calea către târg, nu este ajutat de picioare.
Dar să vezi şi să nu crezi, orbul luă în spinare pe olog şi
amândoi laolaltă furară struguri şi-i vândură, păgubind astfel pe
stăpânul lor.
Când stăpânul află fapta lor, îi pedepsi pe amândoi.
Aşa se întâmplă şi cu noi. Trupul şi sufletul nostru păcătuiesc
împreună, şi tot împreună îşi primesc şi pedeapsa.
Pădure fără uscături?!

Un necredincios critica într-una pe preoţi şi pe creştini că
sunt plini de păcate, fiindcă aşa auziseră şi văzuseră el la
televizor, unde sunt prezentate, frecvent şi exagerat, aspecte
negative din viaţa creştină şi niciodată splendoarea vieţii
creştineşti cu minunile care se fac prin părinţii harismatici.
Un grădinar din vecini îl duse pe clevetitor în livada sa de
pomi roditori şi-i arătă câteva mere putrede care zăceau în iarbă.
- Vezi aceste mere de sub copac? De ce crezi că au căzut
de pe crengi?
- Pentru că sunt viermănoase, fu răspunsul.
- Bine ai grăit! Dacă vezi sub măr câteva fructe putrede, oare
vei putea zice că întreg pomul e de lepădat? Dragă vecine, în
orice societate omenească se află şi membri buni, dar şi
netrebnici. Pădure fără uscături, nu ai să găseşti. Biserica este
ca o familie mare de oameni. Dar ea nu trebuie judecată şi
osândită după creştinii slabi şi păcătoşi, ci lăudată după cei buni,
ale căror fapte rămân preţioase în ochii oamenilor şi ai lui
Dumnezeu, ca nişte roade frumoase.
Pe cine săgetăm?

Istoria păstrează numele unui ofiţer roman – Cellatius – care
într-o clipă de mânie (mai bine zis de nebunie) a dat ordin
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soldaţilor să tragă cu arcurile în zeii din cer. Soldaţii au ascultat
ordinul şi săgeţile plecară în sus spre cer. Dar ce s-a întâmplat?
Săgeţile căzură pe urmă în capetele arcaşilor. Căpitanul şi mai
mulţi soldaţi fură răniţi de moarte.
Un astfel de nebun este şi suduitorul, cel care înjură; o astfel
de nebunie este şi sudalma, înjurătura. Aceasta este o săgeată
îndreptată împotriva lui Dumnezeu, dar această săgeată se
întoarce în capul celui care înjură şi îi omoară sufletul. Suduitorul
este nebunul care îşi omoară de bunăvoie sufletul.
Să stăm o clipă şi să medităm: după ce suntem păcătoşi, să
mai fim şi vrăjmaşi ai lui Dumnezeu? Doamne fereşte!
Pentru cine pică ploaia

Alexandru cel Mare a ajuns odată într-un sat îndepărtat din
Africa. Oamenii pe care i-a descoperit acolo erau iubitori de
pace. Ei niciodată nu au fost implicaţi în războaie. Alexandru a
fost salutat călduros de toţi şi a fost dus, ca un oaspete de
seamă, la casa şefului de trib.
În timp ce vorbeau cei doi conducători, iată că doi cetăţeni au
intrat în casă, cerând ca şeful de trib să fie judecător în cearta lor.
- Eu am cumpărat o bucată de pământ de la acest om, a
început primul. În timp ce săpam pământul, am descoperit o
comoară, pe care el refuză să o ia. Când am cumpărat bucata
de pământ pe un preţ de nimic, nu am ştiut că ar fi o aşa
comoară acolo.
Celălalt s-a grăbit să spună:
- Când i-am vândut bucata de pământ, am renunţat la toate
drepturile asupra vreunui lucru găsit în această proprietate.
Comoara, aşadar, îi aparţine lui.
Şeful de trib a cântărit argumentele. După câteva reflecţii, el
zise primului om:
- Din câte ştiu, tu ai un băiat?
- Da, domnule.
- Şi tu, se adresă el celuilalt, ai o fată?
- Da.
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- Băiatul tău să se căsătorească cu fata lui, a zis şeful de
trib. Comoara daţi-o celor doi ca un dar de nuntă.
Cei doi cetăţeni în litigiu, satisfăcuţi de judecata şefului de
trib, se priviră cu multă bucurie. Au mulţumit şefului de trib şi au
plecat.
Alexandru, profund mişcat de această realitate, şi-a exprimat
surpriza asupra judecăţii.
- A fost cumva o judecată nedreaptă? A întrebat şeful de trib.
- O, nu, a răspuns Alexandru.
- Cum ai fi făcut tu în ţara ta? A întrebat şeful de trib.
- În ţara mea, cei doi oameni s-ar fi luptat ca să stăpânească
comoara, s-ar fi duelat, poate s-ar fi şi omorât, sau guvernul ar
fi confiscat-o.
Şeful de trib a fost şocat.
- Cade ploaie peste ţara ta? A întrebat şeful de trib.
- Da, desigur, a răspuns Alexandru cel Mare.
- Soarele răsare?
- Da!
Şeful de trib s-a gândit pentru un moment.
- Există animale care pasc în păşuni verzi?
- Cu siguranţă, da! A spus Alexandru. Sunt mii de animale
de soiuri diferite.
- Da! A zis şeful de trib. Probabil din cauza animalelor face
Dumnezeu să cadă ploaie şi să răsară soarele, căci cu siguranţă
oamenii din ţara ta nu sunt vrednici de aşa mari binecuvântări ale
lui Dumnezeu.
Pentru spovedanie

Se spunea despre un frate, că era bântuit de hulă (gânduri
urâte) şi-i era ruşine să spună. Iar când a auzit de bătrânii cei
mari, se ducea la ei, ca să le spună, dar, când ajungea la dânşii,
se ruşina să-şi mărturisească gândurile. Venea adesea şi pe la
avva Pimen. Bătrânul l-a văzut că avea gânduri şi se mâhnea că
fratele nu-i spune. Într-o zi, petrecându-l, i-a spus:
– Iată că de atâta vreme vii aici având gânduri de spus şi,
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când ajungi la mine, nu vrei să le spui, ci totdeauna pleci necăjit,
cu ele cu tot. Spune-mi, fiule, ce anume ai?
– Demonul se luptă cu mine să-l hulesc pe Dumnezeu, şi-mi
era ruşine să spun.
Şi povestindu-i bătrânului gândurile lui, îndată s-a uşurat.
Iar bătrânul îi spuse:
- Nu te tulbura, fiule, ci oricând vine gândul acesta, spune:
„Nu e treaba mea; hula ta asupra ta, Satano”. Căci fapta
aceasta, fiule, n-o doreşte sufletul tău. Şi orice faptă, pe care
sufletul n-o doreşte, este trecătoare.
Atunci fratele se duse vindecat.
Să nu ne ruşinăm nici noi, fraţilor, când mergem la
spovedanie, ci să spunem duhovnicului tot ce ne frământă, toate
gândurile urâte, care nu ne dau pace, şi astfel vom afla uşurare.
Pentru un milion

În timpul unui război, un colonel a fost rănit grav şi dus de
urgenţă la cel mai apropiat spital, unde a fost îngrijit cât se poate
de bine. Dar, după un timp, acesta observă că la celălalt capăt
al salonului, se aflau două paturi cu bolnavi de care nimeni nu se
apropia, nici măcar vreun doctor. O singură călugăriţă stătea
mereu cu ei şi îi îngrijea cu multă dragoste, căutând să nu le
lipsească nimic şi rugându-se neîncetat. Întrebând de ce sunt
bolnavii de la capătul salonului atât de izolaţi, colonelul a rămas
mut de uimire, aflând că oamenii aceia suferă de o boală fără
leac şi că în scurt timp vor muri. Nimeni nu se apropia de bolnavi
de teamă să nu se molipsească.
- Bine, a mai întrebat colonelul, dar călugăriţa care stă mereu
împreună cu ei şi îi îngrijeşte?
- Desigur că era sănătoasă, i-a răspuns un doctor, dar acum
s-ar putea să se fi îmbolnăvit şi ea. Noi n-am lăsat-o să se
apropie, dar ea a insistat spunând că cineva trebuie să-i
îngrijească şi pe oamenii aceia.
- Doamne, a mai exclamat colonelul, n-aş face aşa ceva nici
pentru un milion de dolari.
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Din celălalt capăt al salonului, călugăriţa l-a auzit şi,
întorcându-se spre colonel, i-a răspuns liniştită şi cu zâmbetul
pe buze:
- Nici eu n-aş face acest lucru pentru un milion de dolari. Îl
fac însă pentru o răsplată mult mai mare. Pentru mulţumirea pe
care o citesc în ochii acestor oameni sărmani pe care pot să îi
ajut şi pentru răsplata pe care ne-o va da Dumnezeu fiecăruia
dintre noi, după faptele noastre.
Pronia divină

Într-un salon al unui spital din Ploieşti, erau mai multe femei
bolnave. Una dintre ele era foarte credincioasă. Mereu se ruga,
cugeta la Dumnezeu, citea cărţi sfinte şi la orice lucru pe care îl
făcea, zicea cuvintele: ,,Doamne miluieşte-mă!” Nu era nici tare
suferindă, încât toţi nădăjduiau să se facă sănătoasă.
În acelaşi salon era şi o alta bolnavă, foarte suferindă, a cărei
stare se agravase din zi în zi. Surorile de spital au chemat un
preot să o mărturisească şi împărtăşească, considerând că
aceasta avea zilele numărate. Când a intrat preotul în salon, s-a
uitat la care pat era bolnava pentru care a fost chemat, şi s-a
oprit la patul cel dintâi, căci a văzut că se ruga, neştiind că nu
pentru ea a fost chemat. A mărturisit-o şi a împărtăşit-o. Aşa a
fost pronia lui Dumnezeu, căci peste două zile cea împărtăşită,
mai puţin suferindă, şi-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, iar
cea greu bolnavă a mai trăit încă multă vreme, pentru a-şi ispăşi
oarecare păcate de taină.
Iată cum îi iubeşte Dumnezeu pe cei care se roagă!
Peşte sau undiţă?

Un tată pescuia în fiecare dimineaţă, însoţit de fiul său cel
mare, adunând în bărcuţa lor suficient peşte, cât să hrănească
familia pentru îndestulare. În unele zile chiar prindeau atât de
mult peşte, încât puteau să vândă o parte din el şi să cumpere
haine sau alte lucruri folositoare.
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Într-o zi, în timp ce pescuiau, s-a ivit la malul râului un om
sărac, îmbrăcat în zdrenţe şi foarte flămând. În priviri i se citea
disperarea şi, cu îndrăzneala celui care nu are nimic de pierdut,
a cerut un peşte ca să nu moară de foame. Fiul, milos din fire, a
apucat repede cel mai mare peşte. Tatăl însă îl opri şi îi zise:
- Greşeşti, fiule!
- Cum tată!? spuse fiul mirat. Milostenia este un păcat?
- În cazul acesta, nu faci un lucru înţelept. Dacă îi dai un
peşte, el îşi va potoli foamea pentru ziua de astăzi, dar tot sărac
va rămâne, iar mâine va veni iarăşi să ne ceară. Mai bine, dacă
îţi este milă de el, dă-i undiţa noastră de rezervă şi învaţă-l să
pescuiască. Totuşi pentru astăzi dă-i un peşte mai mic, ca să-şi
potolească foamea.
Fiul făcu precum îi spuse tatăl şi îl povăţui pe sărac,
învăţându-l cu răbdare meseria de pescar. După o zi, săracul a
prins primul peşte pe care l-a ţinut strâns la piept ca pe o
comoară. După ce l-a fript, l-a mâncat cu multă bucurie,
mulţumind lui Dumnezeu şi celor care i-au dăruit această
comoară. Era cu adevărat fericit, pentru că de atunci înainte nu
avea să mai rabde de foame şi nici să mai fie povară pentru alţii.
Să luăm aminte! Când se ivesc astfel de situaţii, să ne
gândim bine ce dăm: peşte sau undiţă?
Pietricica

Într-o gară, unde era adunată multă lume, care aştepta
trenul, un copil veni plângând la mama sa şi-i zise:
- Mamă, scoate-mi pietricica din încălţăminte, că nu mai pot
de durere!
Mama scoase piatra din gheata copilului şi, mângâindu-l,
ocărî gheata, zicând: Na-na, bătaie, că ai supărat pe copilaşul
mamei!
Atunci, un bătrân zise:
- Surioară, e bine să obişnuim copiii cu pietricele din acestea.
Multă mirare s-a făcut pe chipurile celor adunaţi acolo, iar
bătrânul povesti:
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- Când eram mic, într-o zi, am avut şi eu o pietricică din
aceasta în încălţămintea mea şi, de durere, începui să strig spre
mama, să mi-o scoată. Mama, care era o femeie plină de
credinţă, îmi zise: Ia încearcă, fiul meu, să vii la mine aşa, cu
pietricica acolo, fără să te mai vaiţi. Şi încordându-mi puterea,
am mers douăzeci de paşi spre mama, stăpânindu-mi durerea.
Când am ajuns la ea, mama mi-a spus: Aşa vei avea de suferit
şi în viaţă, copilul meu. Învaţă-te să-ţi faci drumul, cu toate
piedicile şi durerile pe care le vei întâmpina de-a lungul lui.
Şi mi-a mai spus mama o vorbă pe care am înţeles-o mai
târziu: Nu putem merge Ia cer, copilul mamei, decât cu o
pietricică în încălţăminte!
Aceste vorbe ale mamei mi-au fost de mare folos în viaţă şi,
de aceea, vi le spun şi eu. Lăsaţi-i pe copii să umble, uneori, cu
pietricele în încălţăminte şi vă vor mulţumi mai târziu.
Predica izvorului

Trei călători poposiră în drumul lor lângă un izvor. Izvorul
avea apa limpede şi curată, iar călătorii şi-au potolit uşor setea.
Deasupra izvorului cineva scrisese: „Faceţi şi voi ceea ce fac
eu...“
„Oare ce să însemne aceste cuvinte?“ se întrebară călătorii.
– Eu cred, zise primul călător, că izvorul vrea să ne spună:
«Vedeţi, eu alerg mereu şi mă strecor printre pietre şi straturi de
pământ şi de aceea sunt limpede şi curat; lucraţi, alergaţi mereu
şi voi, căci munca vă ţine curaţi».
– Eu cred, zise al doilea călător, că izvorul vrea să ne spună
altceva. El parcă zice: «Vedeţi, eu vă dau apa mea cea limpede
în dar, fără plată, deci şi voi să daţi în dar şi fără plată altora
bogăţiile şi bunurile voastre cu care v-a învrednicit bunul
Dumnezeu».
– Eu cred, zise al treilea călător, că izvorul vrea să ne spună
altceva, şi anume: «Vedeţi cât de curată şi de limpede este apa
mea acum, dar de îndată ce ea se va tulbura, nu mai este bună
de nimic, nu mai poate bea nimeni din ea, călătorul fuge de
ea...»
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Aşa e şi viaţa noastră cea sufletească. De îndată ce o
tulbură păcatul, ea nu mai este bună de nimic. Ea devine urâtă
şi în faţa lui Dumnezeu şi în faţa oamenilor...
Trei păreri aveau cei trei călători şi toţi trei aveau dreptate.
Iată ce predică minunată ne poate oferi un izvor cu apa lui
limpede şi curată.
Preţul lucrurilor

Un om avea un băiat tare leneş. Atât de leneş, că nu făcea
nimic toată ziua, dar ştia să ceară bani de la părinţi ca să-şi
cumpere lucruri de nimic. Dar, într-o zi, tatăl său a hotărât să-l
lecuiască şi, când băiatul a venit iarăşi să-i ceară bani, i-a spus:
- Fiule, eu ţi-aş da banii aceştia, dar mă tem că tu nu ştii să-i
preţuieşti. Nu ştii valoarea lor şi îi cheltuieşti fără rost.
- Cum să nu, tată? Ştiu foarte bine că banii se câştigă greu
şi nu îi voi mai risipi.
Dar în timp ce băiatul tot încerca să-şi convingă părintele să-i
dea bancnota după care îi scăpărau deja ochii, tatăl său a
aruncat-o deodată în soba aprinsă. Băiatul a rămas locului, mut
de uimire, neînţelegând de ce a făcut tatăl său acest lucru.
- Acum să ştii că eşti pedepsit! a mai spus tatăl. Pleacă din
casa mea şi să nu te mai întorci până nu vei fi şi tu în stare să
câştigi un ban.
Băiatul nu a mai avut ce face şi s-a dus la brutarul din colţul
străzii, rugându-l să-l primească ucenic. O săptămână întreagă
a muncit cărând sacii cu făină, frământând coca şi trebăluind
prin brutărie. Când se împlini o săptămână, brutarul îi dădu o
grămadă de bani.
Fericit nevoie mare, băiatul s-a întors acasă.
- Tată, tată, a strigat el, intrând val-vârtej, am câştigat şi eu
bani. Uite bancnotele astea! Uite ce multe sunt şi doar eu am
muncit pentru ele, nimeni nu mi le-a dat pe degeaba!
- Bravo fiule, i-a zis tatăl. Ia dă-mi-le şi mie să văd câte sunt...
După ce le cercetă cu luare-aminte, tatăl le aruncă imediat
în foc. De data aceasta, băiatul a sărit ca ars, băgându-şi mâinile
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în flăcări să scoată banii pentru care muncise atât.
- Vezi fiule, de-abia acum ştii valoarea banilor. Şi doar cine
le cunoaşte valoarea ştie cu adevărat şi cum să-i cheltuiască, îi
mai spuse tatăl cu dragoste.

Viaţa este muncă şi numai munca îi dă omului dreptul la
viaţă. Apa curgătoare dă viaţă, cea stătătoare devine
otrăvitoare.[5]
Puterea pildei

- Mămico – zise un copil de 6 ani către mama sa – aşa-i că
după ce voi fi mare nu trebuie să mai zic rugăciunile „Înger,
îngeraşul meu”, „Doamne, Doamne…”, pe care le zic eu, seara?
- Ba trebuie dragul mamei, căci toţi oamenii cei buni se
roagă. Numai oamenii cei răi nu se roagă.
- Atunci tăticul meu, care e bun, de ce nu se roagă?
Mame creştine, răspundeţi dumneavoastră în locul acestei
mame, căci dânsa nu a găsit răspunsul potrivit pe care să îl dea
copilului. Iar dacă nici dumneavoastră nu aveţi răspunsul,
întrebaţi-i pe soţii dumneavoastră…
Războiul desfrânării

Un frate era în mare război şi supărare de gândurile
desfrânării şi a mers la un stareţ mare şi-l ruga pe el, grăind: „Fă
bine şi te roagă pentru mine, că mă supără foarte mult războiul
desfrânării”. Deci, s-a rugat stareţul pentru dânsul. Apoi a venit
iarăşi a doua oară la stareţ şi acelaşi cuvânt l-a zis. Asemenea
şi stareţul nu se lenevea a ruga pe Dumnezeu pentru dânsul şi
a zice: „Doamne, arată-mi mie şederea fratelui acestuia şi din
ce parte se năvăleşte satana asupra lui, că m-am rugat şi n-a
aflat odihnă”. Şi Dumnezeu i-a descoperit lui despre dânsul. Că
l-a văzut pe el şi pe demonul desfrânării şezând aproape de el
şi bârfind împreună, iar îngerul cel trimis lui spre ajutor, departe
stând şi mâniindu-se asupra fratelui, că nu se îndrepta spre
Dumnezeu, ci se îndulcea cu cugetele şi tot gândul său îl da
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vrăjmaşului. Deci, a cunoscut stareţul că de la fratele este
pricina. Şi i-a zis lui: „Tu te laşi supus, şi te împrieteneşti cu
gândul tău şi, de aceea, pătimeşti.” Şi l-a învăţat pe dânsul, că
se cade a se împotrivi gândurilor. Iar fratele, aşa făcând, cu
rugăciunea stareţului a aflat odihnă.
Linguşirea

Un rege al Persiei, voind să-şi aleagă un sfetnic bun, a
chemat la palat într-o zi cinci dintre cetăţenii cei mai de vază din
oraş şi le-a zis:
- Iată, am cinci inele strălucitoare pe degetele mele; ele vor
fi plata sincerităţii voastre. Spuneţi-mi fără linguşire: ce credeţi
voi despre puterea şi mărirea mea?
Primii patru, uluiţi de frumuseţea diamantelor de pe inele şi
voind să le aibă, răspunseră regelui cu multe laude, pe care nu
se cuvenea să le spună decât lui Dumnezeu.
Regele părea mulţumit şi dădu pe rând câte un inel celor
patru care îl lăudaseră.
Pentru că al cincilea, tăcea, regele l-a îndemnat să-şi spună
părerea.
- Eu cred, zise acesta, altfel decât cred cei care au vorbit
înaintea mea. Eu cred, o rege, că toată puterea o ai de la
Dumnezeu, şi că ţi-a fost dată pentru binele poporului ce-l
stăpâneşti şi odată va trebui să dai socoteală de felul în care ai
întrebuinţat-o.
- Şi eu cred tot aşa, zise regele cu mulţumire. Dar ţie nu-ţi
dau inelul ci încrederea şi prietenia mea. Vei sta mereu lângă
mine, ca sfetnic al meu, căci în tine am găsit omul şi prietenul
sincer pe care-l căutam.
A doua zi cei patru veniră foarte grăbiţi să spună că inelele
cu diamante, pe care le primiseră, sunt false.
Iar regele le zise:
- Ce, credeţi că eu nu ştiu că diamantele sunt false? Eu leam comandat astfel. V-am plătit cinstit. Voi mi-aţi dat laude false,
eu v-am dăruit inele false. V-am plătit cu aceeaşi măsură, de ce
vă mai plângeţi?!
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«Hristos a înviat!

Iubiţi credincioşi,

Astăzi este Paştile Domnului. Astăzi Hristos, Viaţa noastră,
a biruit moartea, iadul şi pe diavolul. Astăzi ni s-au deschis
porţile raiului şi ale Împărăţiei Cerurilor. Astăzi îngerii se
bucură împreună şi preamăresc pe Dumnezeu.
Deci să lepădăm din casele şi inimile noastre toată
răutatea, toată întristarea şi păcatul şi să primim cu bucurie
pe Hristos Cel Înviat. Să ne închinăm Crucii pe care S-a
răstignit Hristos. Să sărutăm mormântul din care a înviat
Domnul. Să urmăm cu credinţă şi nădejde pe Mântuitorul
nostru, împreună cu Maica Domnului, cu Apostolii, cu toţi
sfinţii, cu părinţii şi înaintaşii noştri. Să ne sărutăm
duhovniceşte frate cu frate, să ne împăcăm, să ne iubim unii
pe alţii, căci astăzi am dobândit iertarea şi mântuirea prin
Înviere. Nimeni să nu fie trist, nimeni să nu-şi piardă credinţa
şi nădejdea în necazurile vieţii, căci Hristos Cel înviat este cu
noi. Îl purtăm în noi şi rămâne în veci cu noi, de vom rămâne
în dragostea Lui şi-I vom păzi poruncile.
Cu această credinţă dătătoare de viaţă, care ne dă putere
şi biruinţă, să cântăm împreună cântarea Învierii: „Hristos a
înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi celor din
morminte viaţă dăruindu-le”. Amin.
Hristos a înviat!»
(Predici la Duminicile de peste an - Părintele Ilie Cleopa)
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