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Aho, aho, surori şi fraţi,
Copilaşi, mămici şi taţi,
Înfrăţiţi la cataramă
De-o credinţă, de o mamă,
Oameni harnici şi curaţi
Şi la suflet nepătaţi,
Muncitori, dar şi plugari,
Buni creştini şi gospodari,
Ştim că sunteţi ocupaţi
Şi de griji lumeşti stresaţi,
Dar de staţi, şi ne-ascultaţi,
Şi de nu vă supăraţi,
Vrem, cu încăpăţânare,
Să vă facem o urare,
De Crăciun şi Anul nou,
Ce-o dorim cu mult ecou.
Fraţi creştini, dreptmăritori,
Copilaşi buni şi surori,
Cei ce sunteţi floarea gliei,
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Reazemul Ortodoxiei,
Am plecat azi la urat,
Dar mai mult la semănat,
Îndemnaţi de Cartea Sfântă,
Care,-n psalmi, aşa cuvântă:
„Cei ce seamănă plângând,
Secera-vor mult râzând“.
Deci vă rog să ne-ascultaţi,
Cu răbdare înarmaţi!
Fraţi iubiţi şi surioare,
Ce convieţuiţi sub soare,
Ce sunteţi sau nu amici,
Calfe sau doar ucenici,
Vremurile sunt cumplite,
Încărcate cu ispite,
Cu nevoi, cu supărări
Şi cu multe încercări,
Însă, multe din ispite
Şi necazuri diferite,

Ni le facem singuri, noi,
Aruncându-ne-n război,
Dar există, cum se ştie,
Pentru toate „alifie“.
Leacul cel mai bun, se pare,
E o doză de răbdare.
Mai mult timp administrată,
E cu totul minunată!
Însă, dacă-i slab efectul,
Nu-ntrerupem tratamentul,
Ci îl completăm atent
Cu un altul mai fervent.
Îl dublăm cu răbdărică,
Într-o doză măricică.
E ceva liniştitor,
Un medicament uşor.
Nu produce transpiraţii,
N-are contraindicaţii.
Dacă, totuşi, nici aşa
Nu se schimbă cu ceva
Starea asta de ispită,
Ce apasă şi palpită,
Încercaţi cu răbdăroi,
Un medicament de soi.
Vindecă şi întristare,
Şi oricare supărare.
Garantat e în ispite
Şi în lucruri nedorite.
Aşadar, cum vă spusei,
Nu uitaţi de astea trei:
Răbdărică, răbdăroi
Şi răbdare mai apoi.
(Ordinea nu prea contează,
Pentru cine se tratează).
O triadă minunată,
Sigură şi garantată!

Tratamentul ăsta bun
E un tratament străbun.
E testat pe mulţi creştini
Mai nervoşi sau mai blajini,
Pe mireni şi pe părinţi
Şi în primul rând pe sfinţi…
Ia să-mi spuneţi voi, flăcăi,
Cum staţi cu răbdarea, măi?
Ori nu mai aveţi răbdare
Şi vreţi să strigaţi mai tare,
Să se-audă-n lumea mare?
Ia pocniţi din bice, măi,
Şi sunaţi din zurgălăi!
Hăi!
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De când suntem pe pământ,
Tot mergând pe drumul sfânt,
Multe lucruri am aflat,
Multe am mai învăţat
Despre viaţa creştinească,
Despre calea-mpărătească.
Multe sfaturi am primit,
Multe cărţi am mai citit.
Pentru asta, mulţi din fraţi
Se văd drepţi, se văd dotaţi,
Iar când un prilej apare,
Iau cuvântul şi zic tare,
Să-i audă toată piaţa,
Cum să-şi schimbe lumea viaţa.
Nu e rău că dăm poveţe
Celor ce-i găsim prin pieţe,
Dar o vorbă am în minte,
Ce mi-a spus-o un părinte:
„Vorba, ca o vorba sună,
Însă, fapta straşnic tună!“
Ca un trăznet străluceşte

Şi pe oameni îi trezeşte.
Aşadar, să medităm:
Nu prin vorbe luminăm,
Ci prin pilda noastră vie,
Cu o viaţă în trezvie.
Doar aşa, iubiţi confraţi,
Îi vom folosi pe fraţi,
Fără predici sau cuvinte,
Cum zicea acest părinte.
Ia trăzniţi din bice, măi,
Şi mai luminaţi şi voi!
Mânaţi, măi!
Hăi!

Fraţi iubiţi şi surioare,
Nu e nimenea sub soare,
Nu e nimeni pe pământ,
Să nu aibă şi-un dar sfânt.
Nu-i creştin dreptmăritor
Să nu fie purtător
Şi al unui dar micuţ,
Cât ar fi el de slăbuţ.
Însă cin-se osteneşte
Pentru suflete, primeşte
De la Domnul mare har,
Mare milă, mare dar.
Peste-acela harul plouă
Şi, cu mâinile-amândouă,
Toarnă Domnul daruri sfinte,
Cum zicea un drag părinte.
Dintre daruri, cel mai mare,
Ce nu are-asemănare,
Este dragostea fierbinte
Pentru lucrurile sfinte,
Pentru Domnul, pentru sfinţi,
Pentru vrednicii părinţi,
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Pentru fraţi şi copilaşi,
Pentru semeni şi vrăjmaşi.
Tot un dar, pe calea sfântă,
E smerenia adâncă.
Ea, cu dragostea-njugată,
Mântuieşte lumea toată,
Fără multă osteneală;
Te fereşte de greşeală,
De dezastrele mândriei,
Judecării şi mâniei.
Noi să cerem tot mereu,
De la bunul Dumnezeu,
Dragoste, după poruncă,
Şi smerenie adâncă.
Însă nu doar Domnul Sfânt
Ne dă daruri pe pământ,
Şi cel rău, cu ai săi pui,
Dă şi el din ale lui
Daruri rele şi spurcate:
Vrăjmăşie, răutate,
Pizmă, neorânduială,
Clevetire şi sminteală.
Cea mai bună roadă strânge,
Cel ce-n patimi ne împinge,
Cu mândria diavolească
Şi invidia drăcească.
De la Domnul Atotbun
Noi să cerem tot ce-i bun:
Daruri bune, daruri sfinte,
Pace, dragoste fierbinte.
Jos invidia, mândria,
Răutatea şi mânia!
Sus iubirea cea dorită
Şi smerenia smerită!
Voi ce dar aveţi măi fraţi
De nu ziceţi nu uraţi?

Arătaţi-le băieţi
Câtă dragoste aveţi!
Ia mai uraţi, măi,
Să se sperie cei răi!
Hăi!

Ştim de la Mântuitorul
Şi Ioan Botezătorul,
Ce erau contemporani
Acum două mii de ani,
Că cereasca-mpărăţie
E aproape ca să vie.
Dac-atunci era aproape,
Dar acum, cum e măi frate?
Cum se cade s-aşteptăm?
Câtă importanţă-i dăm?
Dacă ştim c-avem păcate,
Nu ar trebui spălate?
Nu se cade, cu silinţă,
Ca să facem pocăinţă?
Referindu-se odată
La sfârşit, la Judecată,
Într-o scriere a sa,
Sfântul Petru zice-aşa:
Dacă ştim că într-o zi
Cerurile vor pieri,
Toate se vor mistui,
Oare cum s-ar cuveni,
Fraţilor, s-o aşteptăm,
Cum se cade să umblăm?
Dragii mei, dar astăzi noi,
Cei din veacul de apoi,
Cum ar trebui să fim,
Oare cum ne pregătim?
Viaţa asta e un dar
Şi se cade, aşadar,
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S-o trăim în fapte bune,
Cu mai multă-nţelepciune.
Trebuie să o trăim,
Dar să nu ne mocirlim!
Viaţa este, dragă frate,
Cam cum e la facultate:
Trei sau patru ani petreci,
Ori la cursuri, ore-ntregi,
Tot gândindu-te-ncordat
La examenul de stat,
Ori prin bar şi discoteci,
La distracţii sau la meci.
Cel ce-a stat şi-a studiat,
Ia examenul de stat,
Iar cel care s-a distrat,
Va urla nemângâiat;
Conştiinţa nu-i dă pace,
Îns-acum ce poate face?
Dumnezeul nostru sfânt,
Ce-a făcut om din pământ,
Nu ne-a plămădit în van,
Ci, cu noi, El are-un plan;
Vrea, cu noi, să-nlocuiască
Ceata doua îngerească,
Ceata rea şi răsvrătită,
Care e acum căzută.
O ce nobilă chemare
Avem fraţi şi surioare!
Hai, de-acum pân’ la sentinţă,
Toţi să facem pocăinţă!
Spovedanie curată
Şi o viaţă nepătată!
Dar, întâi şi-ntâi de toate,
Stop la pofte şi păcate!
Fraţilor din lumea toată,
Vremea vieţii, ce ni-i dată,

Este timp de pregătire
Pentru cer, pentru sfinţire.
Hai să nu mai pierdem vremea!
Să dăm la o parte lenea!
Să nu mai dorim, nicicum,
De-a ne sătura acum
De plăceri înşelătoare
Şi de cele trecătoare:
De somn mult, comoditate,
De mâncăruri aromate
Şi tot felul de păcate!
Fără jertfă, nu se poate!
Scopul vieţii nu-i, amici,
Să ne săturăm pe-aici.
În Psaltire zice-aşa:
„Eu atunci m-oi sătura,
Când vedea-voi slava Ta“.
Deci să nu uităm, măi fraţi,
Pentru ce am fost chemaţi!
Este timp de veselie
În cereasca-mpărăţie!
Trebuie, acuma, omul
Să se veselească-n Domnul.
Voi, plugarii mei vestiţi,
Spuneţi, cum vă veseliţi?
De ce sunteţi întristaţi,
De ce, măi, nu mai uraţi?
Ia uraţi cu voce tare
Să se-audă-n lumea mare!
Uraţi, măi!
Hăi!
Tare mult ne bucurăm,
Când o predică-ascultăm!
Sufleţelu-n noi oftează,
Ochişorii lăcrimează,
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Dar folosul e infim,
Dacă doar o auzim!
Însă, dacă ce s-a spus,
Şi în practică am pus,
Sfatul ce l-am auzit,
Doar atunci ne-am folosit.
Fraţii noştri ce iubiţi,
Nu se mântuiesc, cum ştiţi,
Cei ce-aud, ascultătorii,
Ci numai împlinitorii!
Un noian de predici sfinte
Şi atâtea-nvăţăminte
Afli astăzi din biserici,
De la bunii noştri clerici,
Sau, mai nou, înregistrate
Pe CD-uri minunate.
O comoară, un tezaur;
Predici ferecate-n aur.
Dacă le aveţi în casă,
O comoară-aveţi pe masă.
Cine-ascultă şi-mplineşte,
Negreşit se mântuieşte!
Sunt o hrană îngerească,
Pentru oastea creştinească.
Deci, hrăniţi-vă cu ele!
Nu cu filme şi manele,
Nu Youtube şi nu Facebook,
Cu programul lor năuc!
Nu cu internet cafe
Sau emisiuni TV!
Timpul vieţii e un dar,
Să nu treacă în zadar,
Căci vom da toţi socoteală,
Pentru orişice greşeală.
În balcon, în maşinuţă,
Pune câte-o predicuţă!

La fel şi-n bucătărie,
Sau când mai lucrezi la vie.
Îţi dai seama, frate bun,
Câtă hrană e acum?!
MP3-uri pe CD-uri
Şi atâtea DVD-uri…
Chiar de nu le-ascuţi zelos,
Şi tot afli un folos!
Dar ce faceţi măi băieţi,
Ce-aţi intrat în sperieţi,
Ce-aţi rămas aşa uimiţi,
Căci sunt lucruri ce le ştiţi!
Ia sunaţi din zurgălăi,
Să se-audă-n munţi şi văi!
Sunaţi, măi!
Hăi!

Cei ce suntem, lume bună,
În Biserica străbună,
Sfântă şi dreptmăritoare
Toţi avem, să ştiţi, chemare
În ogorul creştinesc,
Pentru sporul sufletesc.
De aceea, se impune,
Ca să facem misiune.
Împărţiţi cu mâna voastră,
Hrană sfântă, sufletească!
Daţi la cei neştiutori,
Daţi la cei începători,
Îndreptare, cărţi, CD-uri
Iconiţe, DVD-uri,
Căci materiale-avem,
Noi doar să le-mprăştiem.
Fiindcă azi, luaţi aminte,
Poţi da multe daruri sfinte.
Iar acestea, când le daţi,
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Să vă şi orientaţi.
Pe cei care nu primesc
Darul vostru sufletesc,
Nu-i forţaţi, nu-i judecaţi,
Ci în taină vă rugaţi.
Să lucraţi cu îndrăzneală,
Dar cu dreaptă socoteală!
Faceţi, faceţi misiune,
Că e greu de biata lume!
Folosiţi orice răstimp,
Că nu prea mai este timp.
Nu mai este timp de tihnă.
Nu mai e timp de odihnă.
Iar când lenea te apasă,
Şi îţi zice: stai acasă!,
Sau când crezi că nu ai tihnă,
Nu te saturi de odihnă,
De somn dulce, de mâncare,
De-o dulceaţă trecătoare,
Să zici des, aşa, în minte,
Ale Duhului cuvinte:
Lasă că m-oi sătura
Când vedea-voi slava Ta.
(Este vorba, cum s-a spus,
Despre slava lui Iisus).
Dacă n-o să ascultaţi,
Sigur o să regretaţi,
Fiindcă n-aţi lucrat mai mult,
Pentru fratele căzut,
Pentru cel neştiutor,
Iar tu… la calculator.
Totdeauna întrebaţi
Cum şi ce să mai lucraţi,
Dacă nu, să vezi buclucu’,
Vă dă diavolul de lucru.
Ia să-mi spuneţi, fraţii mei,

Mai ales cei tinerei,
Voi cum staţi cu misiunea,
Sau priviţi emisiunea
Necuratului şiret
La TV sau internet?
Haideţi iute să strigăm
Şi din somn să ne sculăm!
Strigaţi, măi!
Hăi!

Astăzi, partea femeiască
Nu mai vrea să-mbătrânească.
Unele dintre femei
Zic aşa, fără temei,
Vrând s-arate cât mai bine,
Că nu vor a fi bătrâne.
Şi le-ascultă Tatăl Sfânt,
Şi le ia de pe pământ.
Deci nu mai îmbătrânesc
Cum ar fi şi e firesc,
Pentru că aşa au vrut,
Fiindcă asta au cerut.
Cei ajunşi la cărunţie,
Cu recunoştinţă vie,
Domnului să-i mulţumim,
C-am ajuns să-mbătrânim!
Vrând să nu vă întristăm,
Creştineşte vă urăm:
Să trăiţi, să-mbătrâniţi
Şi să fiţi mai pregătiţi!
S-aveţi timp de pocăinţă,
Şi în dreapta, la sentinţă!
Să-l rugăm toţi pe Hristos
Să avem un an mănos,
Să avem roadă bogată,
Cum n-a fost, ea, niciodată!

Să plouă cu bunătate,
Cu iubire şi dreptate,
Cu smerenie şi pace,
Cum şi Domnului îi place!
Anul, ce apare-n zare,
Să ne-aducă împăcare,
Să dea Dumnezeu să fie
Un an plin de bucurie,
Anul sfânt al împăcării,
Al iubirii şi-al iertării!
Să ne împăcăm cu cerul,
Cu toţi fraţii, şi cu clerul,
Şi, desigur, şi cu noi,
Căci şi-n suflet e război.
Hai să dăm mână cu mână
Cei cu inima creştină,
Cei de-o brazdă şi de-o seamă,
De-o credinţă, de o mamă!
Să urăm, grăind vioi,
Ca să vină vremuri noi!
Bucurie, sănătate
Şi iertare de păcate!
Pace multă, fericire
Şi, la capăt, mântuire!
Uraţi, măi!
Hăi!
La anul şi la mulţi ani!
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Scrisoarea unui bătrân către Moş Crăciun

Dragul meu amic şi frate, Moş Crăciun din Betleem,
Cred că-ţi aminteşti de mine şi de vârsta ce-o avem…
Tot bătrân sunt ca şi tine, sunt adult de multă vreme
Şi-am trecut, cum ştii preabine, prin atâtea mari probleme…

Naşterea cea minunată a Pruncuţului Hristos
Îmi aduce iar aminte, cât eram de bucuros
În acele vremi apuse, când copil zglobiu eram,
Când cântam prin sat colinde şi-n zăpadă mă jucam…

De aceea, vin la tine cu o cerere semnată
Şi te rog s-o iei în seamă, şi să o rezovi îndată!
Să nu crezi că este glumă ceea ce acum-ţi cer;
Doar la tine mi-e speranţa, nu mă face să disper.

Subsemnatul Rădulică, îţi aduc la cunoştinţă
O intenţie mai veche, o teribilă dorinţă,
De a-mi da, irevocabil, azi, demisia deplin
Din menirea şi din rangul de adult, ce îl deţin.

Funcţia pe care astăzi subsemnatul o ocupă,
Mi se pare prea stresantă, vrednică de prima grupă;
De când sunt adult, spun sincer, nu mai am în suflet tihnă,
Nu mai am nici timp, nici pace, nici astâmpăr, nici odihnă.
După ce analizat-am cum mă aflu de o vreme,
Situaţia stresantă, nesfârşitele probleme,
Ce mi le oferă zilnic împovărătorul rang,
Hotărât sunt ca dintr-însul eu acum să mă retrag
Şi voiesc, cu insistenţă, să preiau, dar mintenaş,
Atribuţiile simple ale unui copilaş,
Ce le-ndeplineam odată cu atâta iscusinţă
Şi la care renunţat-am cu prea multă uşurinţă.
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Vreau să desenez cu creta colorată, iar, pe stradă,
Sau să fac pe ulicioară un om mare de zăpadă;
Să nu-mi pese de adulţii care trec în mare grabă
Spre serviciu, sau spre piaţă, sau spre altă nouă treabă.

Vreau să merg cu trotineta “tituind” pe trotuare
Şi să nu mai stau în trafic enervat la semafoare;
Să nu mă intereseze, pentru anul următor,
Cât mai e asigurarea pentru vechiul meu motor;

Vreau să cred că,-n toată lumea, bombonelele Tic-tac
Sunt mai bune decât banii, care n-au pe dânşii mac;
Vreau să cred, precum odată, că e totul gratuit
Sau că nu-i mai scump eclerul decât băţul de chibrit.

Vreau să stau întins la umbra unui arbore stufos
Cu-n pahar de suc în mână, stând pe spate tacticos;
Să privesc la norii care nu voiesc să se oprească
Şi să-ntreb: De ce adulţii nu au timp să îi privească?
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Vreau să mă întorc la vremea, când mă bucuram de viaţă
Şi-i sorbeam cu lăcomie minunata ei dulceaţă,
Când a mamei voce caldă mă chema de pe maidane
Să vin repede la masă, fără să mă plâng de foame.

M-am maturizat cam iute, m-a trezit de-odată mare;
Cred că e, cu siguranţă, un abuz şi-mi cer iertare!
Am ajuns să aflu, iată, de războaie şi de drame,
De justiţie coruptă, de copii murind de foame;

Am aflat de vrajbă, ură, prostituţie, avorturi,
Şi de mame criminale, de partaje şi divorţuri,
De ciudata şi parşiva educaţie atee,
De căsătorii de probă şi de droguri în licee;

Am aflat că sunt biserici, ce au clerici cam ciudaţi,
Unde se oficiază cununii între bărbaţi.
Am aflat că sunt în lume oameni fără Dumnezeu,
Ce-şi pun coarne, şi pecete, şi se-nchină celui rău.

Vreau să mă întorc la vremea, când făceam cu grijă tema
Şi la orice disciplină singur rezolvam problema;
Când citeam cu sârguinţă, zilnic, lecţiile toate
Şi nu aşteptam ca net-ul să îmi facă referate;

Vreau s-aud un cor de strană, să privesc trecând fanfare,
Şi nu televiziunea cu emisiuni bizare.
Nu mai vreau nici ştiri cu bombe, terorişti, scumpiri, reclame,
Violenţă, desfrânare şi căderi de avioane.
Vreau să mă întorc la vremea, când, copiii, din tot satul,
Nu ştiau ce este moda, nu ştiau ce e păcatul;
Când mămicile, în taină, le citeau din Sfânta Carte
Şi nu-şi adormeau copiii cu desene animate.
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Vreau să cred, din nou, că omul e creat de Dumnezeu,
Cum m-a învăţat mămica, nu profesorul ateu;
Vreau să cred, din nou, că Moşul îmi aduce jucării,
Şi nu tata, cum aflat-am, mai târziu, de la copii.

Te asigur că în cazul, când voi fi, de-un oarecare,
Întrebat: Ce te vei face, când vei fi, copile, mare?
N-am să mă mai bâlbâi iară, încurcat, timid, umil,
Ci voi spune cu tărie: Vreau să fiu mereu copil!

Aşadar, îţi spun din suflet, că vreau să retrogradez!
Şi-ai aflat ce argumente am să demisionez
Din copleşitoarea treaptă de adult, ce o ocup
De atâţia ani în care, zilnic, am strigat heirup.

Ştiu că nu e cu putinţă să retrogradez total,
Să devin copil la suflet şi trupeşte, integral,
Însă fără doar şi poate, vreau în orice chip şi stil,
Ca de-acuma înainte să am suflet de copil.

Doar aşa, măi, Moş Crăciune, voi putea serba pios
Naşterea cea minunată a Pruncuţului Hristos.
Naşterea, şi nu Crăciunul, cum serbează cei adulţi
Naşterea, nu îmbuibarea, cum observi la cei mai mulţi.
Scrisoarea unui copil către Moş Crăciun
Dragă Moş Crăciun,

Te rog să mă ierţi că nu ţi-am mai scris cam de multă vreme,
de când eram eu mică.
Pentru că se apropie Naşterea Domnului şi ştiu că iar vei
aduce daruri copiilor, m-am gândit să-ţi scriu câteva cuvinte.
După cum am observat eu, nu toate darurile, pe care le-ai
adus în ultima vreme, sunt potrivite pentru noi. Cred că ochii
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dumitale bătrâni şi obosiţi de lumina imaculată a zăpezilor cu
care te lupţi an de an, ca să ne aduci tuturor bucurie, se mai
înşală câteodată. Aşadar, dacă nu te superi, vreau să-ţi dau şi eu
nişte sugestii, ca să te orientezi mai bine.
Aş vrea, pentru fraţii mei şi pentru toţi oamenii, să aduci un
sac de dragoste, aşa cum le aduceai mai înainte. Mai au ei
puţină, dar mi-e teamă că se termină şi rămân fără pic de
dragoste. Poţi să le aduci chiar mai multă, pentru că, nu ştiu de
ce, se epuizează cam repede.
Mai pune în sanie şi un sac de bunătate, căci mulţi au
nevoie, dar nu-şi dau seama.
La acestea mai adaugă ceva. Mulţi au nevoie de răbdare,
de îndelugă răbdare, ca de aer. Să nu uiţi: câţiva saci de
îndelungă răbdare!
Părintelui duhovnicesc aş vrea să-i aduci multă sănătate şi
cât mai multe zile. Şi, dacă se poate, să-i aduci şi un sac cu
bucurii de-alea mai vechi şi să-i mai aduci şi nişte ucenici mai
tineri şi mai vioi, pentru că unii dintre aceştia pe care îi are acum
au îmbătrânit prematur şi se mişcă foarte greu.
Fetelor de la strană vreau să le aduci nişte baticuţe
frumoase, pentru că baticuţele cele vechi, nu ştiu de ce, s-au
uzat foarte repede şi de aceea pun şi ele pe cap ce găsesc prin
magazine. Şi să le aduci şi nişte rochii mai lungi şi simple, pentru
că rochiile cele scurte şi înflorate, pe care le au unele dintre ele,
nu se mai poartă. Şi nici pantalonii nu se mai poartă la fete.
Pentru băieţii de la strană vreau să aduci un diapazon ca să
ia toţi acelaşi ton la cântare şi nişte ochelari din cei speciali prin
care se văd numai catapeteasma şi Sfântul Altar, nu şi
persoanele care vin din spate sau ceasul de pe perete.
Pentru familişti ar trebui multe. Au multe lipsuri... Multe
lipsuri, sărmanii.
Aş vrea să mai aduci şi un sac de ascultare de calitate super,
adică la milimetru. Eu ţi-am mai scris şi data trecută de felul
acesta de ascultare - la milimetru - dar, fiind bătrân, ai înţeles să
aduci ascultare... un milimetru. Şi... aşa ai adus. De aceea mulţi
au acum ascultare un milimetru şi nu la milimetru. Să fii atent,
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Moş Crăciun, să nu mai greşeşti, că se păgubesc fraţii!
Poţi să mai aduci şi un sac cu timp de rugăciune, pentru că
mulţi, cei mai mulţi, n-au deloc timp de rugăciune. În general pe
la noi timpul lipseşte. Timp poţi să aduci cât mai mult, pentru că,
nu ştiu de ce, cei mai mulţi nu sunt atenţi şi pierd timpul, cu toate
că e atât de scump, de preţios.
Să mai pui în sac şi nişte ceasuri deşteptătoare duminicale.
Dar nu din cele care sună la nouă dimineaţa. Din acestea avem
o mulţime.
Pentru tata aş vrea să aduci un pahar mai mic, pentru că
acesta pe care îl foloseşte acum e cam mare şi cam greu şi de
aceea îi tremură mâna când îl ridică. Şi să-i mai aduci şi o
vedere a ochilor mai bună, căci mult se osteneşte când citeşte
ziarul sau când se uită la meci.
Tot pentru tata mai doresc să-i aduci şi o maşină de mustrat
copiii când greşesc, pentru că el e mereu ocupat şi nici măcar nu
ştie pe unde umblă copiii, de când s-a inventat internetul.
Mamei doresc să-i aduci un spray care să nu miroasă până
la parter, dacă se poate cu miros de mir, de miresme, aşa cu îi
aduceai mai înainte, şi un robot cititor automat de Psaltire şi
Ceaslov, căci îi ia tare mult timp gătitul la bucătărie.
Te mai înştiinţez, Moş crăciun, că zona noastră trece printr-o
gravă criză de smerenie. Rar găseşti smerenie. În schimb
găseşti mândrie la tot pasul. Să nu aduci mândrie pentru că...
avem! Cred că este epidemie, pentru că pe mulţi îi vezi ţepeni de
mândrie. Şi mândria asta este mortală dacă nu este tratată. Am
înţeles că se vindecă numai cu smerenie. Avem noi un doctor
bun care ne-a spus-o. De aceea te rog să ne aduci şi un sac, doi
de smerenie.
Ar mai fi nevoie şi de câteva gigacalorii de căldură
sufletescă. Pe la noi suflă cam rece unele vânturi: vântul modei,
vântul îmbogăţirii peste noapte, vântul lenei, vântul nepăsării,
vântul clevetirii şi atâtea vânturi turbate, căci rar mai găseşti
căldură în suflete. O ia vântul.
Vecinilor mei vreau să le dăruieşti măcar un crâmpei de
credinţă şi un CD cu muzică fără tobe, căci îi văd dimineaţa tare
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obosiţi din cauza aceasta, iar ei nici măcar nu-şi dau seama.
Te mai rog ceva! Dacă treci prin Anglia, Italia sau prin
Spania, vezi că am nişte fraţi pe-acolo. Să le dai şi lor, dacă ai
prin sac, nişte clipe de răgaz, o punguţă măcar, ca să-şi
amintească de rugăciunile de-acasă, de Sfânta Liturghie, de
trăirile duhovniceşti...
Aaa! Să nu uit! Să nu ne mai aduci televizoare, căci avem
o mulţime. O mulţime! Îmi pare rău, Moş Crăciun, că trebuie să
te cert, dar cu televizorul ai greşit. O să-i ai pe fraţi pe conştiinţă.
Să nu zici că nu ţi-am spus. La fel şi cu telefoanele cu jocuri.
De asemenea, să nu ne mai aduci tricouri cu poze hidoase
şi inscripţii stranii, pentru că avem.
Să nu ne mai aduci sacoşe de plastic cu poze deocheate pe
ele, pentru că avem.
Să nu ne mai aduci gumă de mestecat şi sucuri cu extract de
surcele, pentru că avem.
Să nu ne mai aduci ghetuţe cu cruci pe talpă, pentru că
avem.
Ne-ar mai trebui, dacă găseşti pe undeva, puţină cumpătare,
un pic de dreaptă socotelă, un dram de chibzuinţă şi o busolă
adevărată, căci suntem cam dezorientaţi...
Ei... Pentru câte am dori noi să ne aduci, cred că... îţi trebuie
un tren.
Pentru mine, nu ştiu ce să cer.
Ţi-aş cere nădejde, dar sunt atâţia oameni dezorientaţi şi
deznădăjduiţi, care ar avea nevoie.
Ţi-aş cere râvnă, dar câţi nu au nevoie de râvnă?
Ţi-aş cere mângâiere, linişte şi pace sufletească, dar ştiu că
sunt atâţia oameni zbuciumaţi şi atâţia copii ce îşi aşteaptă
părinţii să vină acasă, care au nevoie de acestea, încât nu
îndrăznesc să le doresc pentru mine. De aceea, dacă nu m-ai
uitat şi dacă dumneata socoteşti că încă mai merit un dar, adu-mi
ce crezi. Îl primesc pentru fraţii mei.
Te-aştept, Moş Crăciun! Sărut mâna!
P.S. Să nu uiţi de dragoste şi smerenie!
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Un dar de Crăciun

După cum vă spuneam, locuiesc la ţară, lucrez la ţară şi mă
simt bine la ţară, mai ales acum, când o mulţime de fulgi de
zăpadă obraznici au invadat curtea, au dat năvală pe terasă,
vrând parcă să intre şi în casă. Unii au intrat chiar şi pe blog...
Dar nu m-am lăsat nici eu; am pus mâna pe lopată şi m-am
luptat cu ei. Însă ei fiind mai mulţi, şi mai bine organizaţi, au
reuşit totuşi să câştige teren în faţa garajului şi pe celelalte căi
de acces. Am încercat să-i număr, să văd câţi sunt, dar... Mi-a
venit în ajutor soţia; ea pe frontul de vest, eu pe frontul de est...
Ajungând la poartă, am văzut că şi vecinii se luptau de zor cu
zăpada. Unul zice: “Bună este zăpada asta, dar era mai bine
dacă venea mai demult...”. Alt vecin îi răspunde: “Păi dacă nu
l-am rugat mai demult pe Dumnezeu, că ne-ar fi dat-o de
atunci...”.
Aşa este, fraţilor! Oare câţi l-au rugat pe Dumnezeu să ne
trimită zăpada...? Şi totuşi, Bunul Dumnezeu ne-a făcut un dar
de Crăciun. A văzut că suntem prea ocupaţi cu pregătirea mesei
de Crăciun, încât am uitat şi de rugăciune şi mai ales de
Naşterea Domnului... Şi câte daruri ne face Dumnezeu!
- 18 -

Am prins un fulg de zăpadă şi îl ţin ostatec pe terasă. De fapt
acolo se simte el bine. Mi-a zis că-l cheamă Fulg-de-Nea. Şi,
împrietenindu-mă cu el, l-am întrebat: Tu, Fulg-de-Nea, care vii
de sus, din cer, ai putea să-mi spui cam ce dar i-ar place
Domnului Hristos să-i facem noi, pământenii, acum de Crăciun?
Cumva, aur, smirnă şi tămâie. “Nu”, mi-a zis el cu vocea lui
cristalină. Cumva vrea să mai construim în sat o altă biserică,
mai înaltă şi cu turle aurite? “Nu, ajunge aceasta pe care o aveţi;
şi-aşa nu-i niciodată plină”. Vrea să-i aducem jertfe sângeroase:
viţei, ţapi, miei sau hambare cu grâu? “Nu, al Lui este cerul şi
pământul; ale Lui sunt toate acestea”. Totuşi, Fulg-de-Nea, ceva
trebuie să-i dăruim şi noi Domnului. Şi-mi zice: “Ce îşi doreşte El,
e prea uşor pentru om şi totuşi puţini creştini Îi fac darul acesta.
El vrea inima creştinului, o inimă curată, un suflet bun şi blând,
adică o spovedanie sinceră şi o hotărâre temeinică de a vieţui
numai pentru El şi de a nu mai face daruri în fiecare clipă celui
rău”.
Aşa este! Dacă ne-ar fi cerut Dumnezeu să-i dăruim un lucru
oarecare, am fi spus că e greu – criza! Dar aţi văzut ce vrea
Dumnezeu de la noi. Haideţi să începem cu spovedania, ...cât
mai e „ziuă“, că vine „noaptea“...!
La spovedit

A trecut şi Praznicul Sfântului Ierarh Nicolae şi ne îndreptăm
cu paşi repezi către Marele Praznic al Naşterii Domnului.
Unii dintre creştini deja s-au spovedit, s-au împărtăşit, alţii
urmează să o facă în zilele următoare. E bine să o facem mai
devreme pentru că, aproape de Crăciun, preoţii duhovnici sunt
mai aglomeraţi. Nu aşa cum fac unii: le rezolvă mai întâi pe cele
trupeşti, iar cu o zi, două înainte de Naşterea Domnului se duc
în grabă şi la duhovnic. Acolo fiind aglomerat, o parte dintre ei nu
mai apucă să se spovedească, pentru că şi duhovnicul e om, nu
e maşină automată de spovedit. Trebuie să asculte cu răbdare
pe fiecare în parte şi nu poate impune creştinului să spună tot,
ce are de spus, în două minute. De aceea, dacă vrem să ne fie
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de folos spovedania, să o facem când preotul nu e prea
aglomerat.
Şi la spovedit, la uşa bisericii, ca peste tot în viaţa socială,
întâlnim oameni şi oameni, creştini şi creştini, lucruri de
neconceput pentru un creştin ortodox autentic.
Unii, mai ales femeile, că ele sunt mai multe la spovedit,
profită de faptul că s-au adunat mai multe şi o dau pe discuţii
care nu au nimic comun cu scopul pentru care au venit acolo.
Discută vrute şi nevrute, bârfă în toată regula, la uşa bisericii,
nu la uşa cortului.
Alţii nu vor să stea la rând, după cum au venit, ci caută să
intre la spovedit înaintea celorlalţi, invocând diverse motive: unul,
că trebuie să intre la serviciu la ora cutare, altul, că a lăsat copiii
singuri în casă, altul, că n-a venit pentru spovedit, ci vrea numai
să-i spună ceva părintelui, altul se preface că a uitat după cine
este şi se postează în uşă, provocând ceartă cu ceilalţi, altul cere
voie să intre în faţă pentru că termină repede, n-are multe de
spus. Iată pilde de nerăbdare.
Unii, când intră la spovedit, uită să mai iasă. Îl
monopolizează pe duhovnic, provocând o stare de nervozitate în
rândul celorlalţi de afară. Şi stau mult fie că şi-au făcut o listă
lungă de păcate extrase din nu ştiu câte îndreptare, fie că sub
epitrahil deschid îndreptarul de spovedanie şi citesc aproape tot
ce scrie acolo, obosindu-l, evident, pe duhovnic, fie că profită de
ocazie şi doresc să rezolve cu părintele şi alte probleme, care nu
au nimic de a face cu spovedania.
Pe alţii îi vezi ieşind zâmbind, veseli că au mai rezolvat o
treabă.
Pe alţii îi vezi pe la colţurile bisericii, mai în intimitate, cu pixul
în mână, cu ochii pe îndreptarul de spovedanie, făcând
cercetarea conştiinţei, atunci în grabă. Iar alţii intră la duhovnic
total nepregătiţi. Aşteaptă ca duhovnicul să-i întrebe dacă au
făcut păcatul cutare sau cutare. Şi dacă nu-i întreabă, ies afară
fericiţi şi zic: „dacă nu m-a-ntrebat…!”. Şi seria neregulilor e
lungă, iar toate acestea se întâmplă datorită nouă celor înaintaţi
în cunoştinţă duhovnicească, pentru că suntem indiferenţi la tot
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ceea ce se întâmplă în jurul nostru, la degradarea vieţii
duhovniceşti. Să nu uităm că noi suntem trupul Bisericii şi avem
obligaţia, în smerenie, cu blândeţe şi cu dragoste, să îndreptăm
lucrurile atât cât ne este nouă îngăduit ca simpli mireni, în
ascultare de ierarhia Bisericii noastre Ortodoxe.
Vai, vine Revelionul!

Ce este revelionul, ştim cu toţii: cea mai sumbră noapte din
an, noaptea marilor păcate. Ca să mă explic, vă ofer spre
lecturare un articol despre urmările revelionului, luat la
întâmplare de pe net, dintr-o publicaţie ieşeană, care spune aşa
despre revelionul unui an anterior:
De Revelion şi în primele zile ale lui 2009 a fost “puhoi” de
urgenţe la Bârlad. În timp ce ambulanţierii nu au avut timp nici să
respire în noaptea dintre ani şi de Sfântul Vasile, vârful
adresabilităţii la Spitalul Municipal de Urgentă “Elena Beldiman”
Bârlad a fost înregistrat pe 2 ianuarie: beţivi, agresaţi, sinucigaşi
sau oameni cu boli cronice care au stat pur si simplu acasă până
când nu au mai putut suporta durerile.
La spitalul bârlădean, în primele trei zile din an, au fost 330
de urgenţe. Aproximativ jumătate dintre aceştia s-au prezentat
pe 2 ianuarie, zi în care a fost înregistrată o adevărată avalanşă
de bolnavi cronici decompensaţi. Au fost si câteva situaţii în care
oamenii, în urma abuzurilor alimentare, au ajuns la un pas de
moarte, prognosticul de însănătoşire fiind rezervat.
Staţia de Ambulantă Bârlad a lucrat la foc continuu. De
Revelion şi pe 1 ianuarie abia au putut face faţă solicitărilor.
Fiecare ambulanţă care a fost disponibilă în aceste zile a avut
câte 30-35 de solicitări pe tură. În noaptea dintre ani nu au avut
timp nici să respire. Cele mai multe solicitări au venit din partea
bolnavilor cronici decompensaţi (complicaţii ale afecţiunii de
bază). Însă, au fost mult mai multe solicitări şi pe segmentul de
“boli” provocate (agresiuni, come alcoolice, traumatisme).
Şi sinucigaşii au trecut “la treabă” chiar de Revelion. Un
astfel de caz a fost înregistrat în noaptea dintre ani în localitatea
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Hreasca, unde un bărbat a înghiţit în scop suicidar un pumn de
pastile. Deşi ambulanţierii au răspuns solicitării, pacientul a
refuzat să fie transportat la spital după ce cadrele medicale de
pe ambulanţă l-au repus pe picioare. Pe 1 ianuarie, salvarea a
mai fost chemată pentru a interveni în cazul a trei sinucigaşi (doi
dintre ei au ales ştreangul şi unul medicamentele). Din fericire,
niciunul dintre ei nu a reuşit să-şi ducă planul până la capăt,
starea lor de sănătate fiind acum sub control. Tot de Revelion,
ambulanţierii au avut parte de mulţi bătăuşi. Unul dintre aceştia
a fost transportat la Spitalul de Neurochirurgie Iaşi din cauza
unui traumatism cranio-cerebral sever cu otoragie.
La Spitalul Municipal de Urgentă “Elena Beldiman”,
urgenţele au fost “echilibrate” ca şi cazuistică. Au predominat, la
fel ca şi de Crăciun, afecţiunile digestive (colecistite, crize
ulceroase etc.), parte din ele fiind urgenţe chirurgicale. Au mai
fost şi trei ocluzii intestinale grave, diagnosticul de supravieţuire
fiind rezervat din cauză că s-au prezentat la spital prea târziu (ar
fi trebuit să se intervină chirurgical în cel mult şase ore de la
declanşarea crizelor). În rest, au fost numeroase prezentări la
Ortopedie, parte din fracturile contactate de oameni fiind
provocate fie prin agresiune, fie accidental, în ambele situaţii
alcoolul fiind “supliment” agravant. Aproape 20 de oameni au
ajuns la spital în stare avansată de ebrietate sau chiar în comă
alcoolică. La Unitatea Primiri Urgente (UPU) au fost aduşi şase
sinucigaşi (patru dintre ei fiind aduşi cu salvarea, iar doi, direct
de aparţinători).
“Pe lângă bolile obişnuite am înregistrat si un număr mare de
traumatisme, agresiuni, stări de ebrietate. Ne aşteptăm ca şi în
zilele următoare să avem adresabilitate ridicată”, ne-a declarat
Gabriela Danis, directorul medical al spitalului.
Şi când te gândeşti că marea majoritate a acestor oameni
sunt creştini ortodocşi…
Această stare de lucruri a devenit una normală pentru
societatea de astăzi. Pentru ea, anormali sunt aceia care nu
petrec revelionul în halul acesta. Ce frumos ar fi ca în noaptea
de revelion, de început de an, dacă nu se face slujbă la biserică,
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să ne strângem mai mulţi la un loc şi să cinăm creştineşte, cu
pace. Să vizionăm un program duhovnicesc, şi nu toate
scamatoriile oferite de televiziuni. Ce bine ar fi să ne prindă Anul
Nou în rugăciune! Să-l încheiem pe acesta în rugăciune de
mulţumire către Dumnezeu pentru toate câte ne-a dat şi
începem noul an în rugăciune de slavă şi cerere către Vistierul
Bunătăţilor. Iar acolo unde preoţii săvârşesc slujbe la cumpăna
dintre ani, să profităm şi să participăm cu toată dragostea pentru
a-l slăvi pe Dumnezeu.
Cunosc creştini care de ani de zile procedează aşa şi au
mari bucurii duhovniceşti, pe când ceilalţi, aţi citit ce fel de
„bucurii” au. Să nu uităm ce zice Evanghelia: „Intraţi prin poarta
cea strâmtă, că largă este poarta şi lată este calea care duce la
pieire şi mulţi sunt cei care o află. Şi strâmtă este poarta şi
îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt care o
află”. (Mt. 7,13-14)
Vă invit pe toţi ortodocşii din ţară şi de peste hotare, la
cumpăna dintre ani, să ne întâlnim într-o caldă rugăciune către
Împăratul nostru Dumnezeu, spre a-I mulţumi pentru marea Sa
milă, ce o poartă pentru noi şi a-i cere ca şi în anul următor, şi în
toate zilele, şi în vecii vecilor să fie cu noi. Amin!
Sfântul Ignatie

Ştiind că luna aceasta prăznuim pe Sfântul Ignatie Teoforul,
m-am uitat pe net, din curiozitate, după câteva informaţii
referitoare la viaţa Sfântului.
Mai în toate publicaţiile am găsit că «astăzi Biserica
Ortodoxă îl serbează pe Sfântul Ignatie, ziua în care se taie
porcii…», după care se trece la «tranşarea» Ignatului.
Iată ce porcărie am găsit într-o publicaţie electronică :
“Numele de Ignat vine de la sărbătoarea Sfântului Ignatie
Teoforul, cunoscut de toată lumea drept Sfântul Ignat, zi ce
coincide în tradiţia românească cu ziua în care sunt tăiaţi porcii.
După munca de la tăiatul şi tranşatul animalului, urmează cel
mai important moment al zilei, Pomană Porcului, la care participă
toţi cei care au asistat la muncile de până atunci. Cu toate că
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este încă Postul Crăciunului, cei mai mulţi dintre creştini renunţă
la exigenţele impuse de Biserică şi se înfrupta cu câteva bucăţi
de carne aburindă, stropită cu vin din belşug, cinstind că au avut
un animal sănătos, dar şi pentru sănătatea familiei, care se
bucura de şuncile şi muşchiuleţii animalului”.
Iată cum se face, foarte subtil, îndemn la încălcarea postului
şi publicitate păcatului! Iată cum se pregătesc creştinii pentru
Naşterea Domnului. Pomana Porcului este şi o blasfemie, căci
se defăimează, se ia în derâdere un ritual ortodox, adică
parastasul sau pomana care se face pentru un suflet răposat.
Ori, animalul nu are suflet; pentru ce să se facă pomană porcilor,
dacă ei nu au suflet!!!?
Asta e cu… Pomana Porcilor!
Postul bucuriei

Postul Naşterii Domnului este un post de bucurie, este un
post al darurilor, este un post mai blând, un post uşor de ţinut.
Este un post al darurilor pentru că Dumnezeu ne-a făcut un
mare dar, făcându-se om ca şi noi, născându-se din Fecioara
Maria.
Este un post al darurilor pentru că magii care au venit la
pruncul Iisus, i-au adus daruri scumpe şi frumoase. Şi noi trebuie
să-i aducem daruri frumoase Domnului Iisus ca şi magii, însă
daruri care Îi plac lui Dumnezeu.
Este un post mai blând şi uşor de ţinut pentru trup, pentru că
în anumite zile se face dezlegare la untdelemn, vin şi peşte.
Regula e ştiută de majoritatea creştinilor postitori: sâmbăta şi
duminica sau când pomenirea vreunui sfânt cu Doxologie cade
într-o luni, marţi sau joi, atunci se face dezlegare la peşte,
untdelemn şi vin. De asemenea, dacă miercuri sau vineri este
pomenit vreun sfânt în cinstea căruia se face Priveghere, se
dezleagă la peşte, untdelemn şi vin. Deşi până în ziua de 21
noiembrie mai sunt prăznuiţi sfinţi cu Doxologie, din evlavie se
obişnuieşte ca până la praznicul Intrării Maicii Domnului în
Biserică să nu se mănânce peşte. Iar de la 20 până la 25
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decembrie, indiferent dacă va fi prăznuit vreun sfânt cu
Doxologie, nu se face dezlegare la peşte, nici măcar sâmbăta şi
duminica.
De unde ştiu creştinii când e un sfânt cu Doxologie sau
Priveghere? Simplu! În calendar aceşti sfinţi sunt însemnaţi cu
cruce neagră.
E bucurie mare pentru unii creştinii postitori când văd în
calendar că luni, marţi sau joi e vreun sfânt cu cruce neagră. Nu
pentru Doxologie, nu pentru Priveghere, nu pentru viaţa
sfântului, ci pentru că... se mănâncă peşte. Asta e bucuria! Unii
nici nu ştiu ce sfânt este în ziua respectivă. Atâta ştiu, că se
mănâncă peşte.
Apropo, ştiaţi că astăzi se mănâncă peşte? Eram sigur că
ştiaţi! Dar ce sfinţi prăznuim astăzi, ştiţi?
Părinte, mă grăbesc!

Eram odată, cu nişte fraţi, la chilia Părintelui Arsenie
Papacioc, la spovedit. Părintele, aşa cum îl ştim, fiind plin de
dragoste, spovedea cu timp şi fără timp, uneori chiar din zorii zilei.
După ce ne-am spovedit, fiind în jur de 6 dimineaţa, Părintele
le-a zis celor care aveau binecuvântare pentru Sfintele Taine, să
meargă de la chilie, la biserică, pentru a-i împărtăşi. Unul dintre
fraţi, care trebuia să se împărtăşească, i-a zis Părintelui Arsenie:
Părinte, mă grăbesc, trebuie să ajung la serviciu...
Părintele l-a privit o clipă, n-a zis nimic, după care a rupt-o la
fugă spre biserică, strigându-i celui grăbit: „Hai repede frate, ca
să te împărtăşesc...“
Părintele fugea prin curtea mănăstirii, de parcă zbura, deşi
era la o vârstă mai înaintată, iar fratele de-abia se ţinea după
dânsul.
Fără nicio dojană din partea Părintelui, şi fratele, şi noi toţi,
am înţeles că pentru suflet trebuie să ne facem timp. Să nu mai
punem serviciul şi celelalte treburi pământeşti, mai presus de
mântuirea sufletului. Să nu mai facem cele pentru suflet de
formă, din obişnuinţă.
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7

8

9

10

11

12

ORIZONTAL:

1. „Palatul” în care S-a născut Împăratul Hristos – Dar adus
de magi, ca unui Arhiereu.
2. Dar adus de magi, ca unui Dumnezeu – Arie.
3. Lista greşelilor – Frământare sufletească (fig.).
4. Dar adus de magi, ca unui Împărat – Pom fructifer –
Plecate.
5. Ageri – Net!
6. Cămaşă brodată – În capul magilor! – Asalt.
7. Bold – Mesager (fem.).
8. Foaie – Perioadă de timp (pl.) – Pe asin.
9. Titlu de onoare – Odaie.
10. Instrumente muzicale – Au vestit Naşterea Domnului.
11. Simbol al dragostei – Uşiţe – Un fel de cruce.
12. Început educaţional! – Au cântat la Naşterea Domnului
“Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între
oameni bunăvoire!”
VERTICAL:

1. S-a arătat pe cer la Naşterea Domnului – Barbă.
2. Pripon – Se cântă la Naşterea Domnului.
3. Puţin amar – Din inimă.
4. Unitate Administrativ Teritorială! – Oraşul naşterii lui
Hristos.
5. Leagă – Bot – Usturoi.
6. A minuna – Ape!
7. A ovaţiona – Început de august!
8. Martori ai Naşterii Domnului, veniţi cu daruri „de la Răsărit”
(sing.) – Plantaţie de in.
9. Regele care a prigonit naşterea Pruncului Hristos – Asiatic.
10. A te lăsa de ceva – Împreună.
11. Cântă la nai (fem.) – Condiment.
12. Drumul din grădină – Naşterea Domnului (pop.).

(Dezlegarea careului “NAŞTEREA DOMNULUI” o găsiţi la pagina 82)
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Cum serbăm Crăciunul

Pomana porcului

De aceea, unii fraţi
Se-nnoiesc, se spovedesc,
Şi aşa, frumoşi, curaţi,
Naşterea sărbătoresc.

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

Naşterea cea minunată
A Pruncuţului Hristos
Cu iubire-i aşteptată
De poporul credincios.

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

Pentru alţii, ce să spun,
Ştii prea bine şi matale:
Pentru ei, Sfântul Crăciun
Este... oala cu sarmale.

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

Unui fumător

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

Multă lume azi fumează:
Şi copiii, şi tutorii,
Şi femeile de vază,
Ba chiar şi “învăţătorii”.

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

Fum scoţând pe nas, pe gură,
Într-o zi m-ai întrebat:
“Unde scrie în Scriptură
Că fumatul e păcat?“.

Unui slujbaş

Scopul

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

Chiar de-ar scrie, sunt convins;
Tot nu laşi acest păcat,
Căci din cele ce s-au scris,
Spune drept, câte-ai... lăsat?

Spre serviciu, frăţioare,
Tu pleci dis-de-dimineaţă,
Căci pui ceasul să te scoale
Şi nu-ntârzii niciodată.

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

Tu prin asta dovedeşti,
Şi e cel mai bun indiciu,
Că pe Domnul îl iubeşti
Mai puţin decât... serviciu.

Aşadar, în tot ce faci,
Şi ce-auzi, şi vezi, în tot,
De vrei Domnului să placi,
Ţine seama mult de... scop.

La biserică, în schimb,
Tu ajungi, iubite frate,
La vohod, sau heruvic;
Pe la zece jumătate.

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

Adevărata predică

Dacă moare vreun bogat,
Chiar de-a fost necredincios,
Pân’ la groapă e urmat
De-un cortegiu numeros.

Sunt predicatori în lume,
Care predică frumos:
Despre sfânta rugăciune,
Despre rai, despre Hristos.

Cu răbdare-l prohodesc
Mulţi creştini, jelind duios,
Şi cu toţi-l denumesc
“Robul Domnului Hristos”.

Sunt şi alţi predicatori,
Ce se cred că-s oameni grei,
C-au talent de oratori,
Dar... se predică pe ei.

Dacă moare şi săracul,
Bun creştin, smerit, isteţ,
Grabă multă, pun capacul...
Mortul ăsta nu-i de... “preţ”.

Dintre predici, frăţioare,
Cea mai tare, şi mai dreaptă,
Şi cea mai convingătoare,
Este predica... prin faptă.

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

Unii oameni buni de gură,
Cu religia certaţi,
Spun că scrie în Scriptură
“Credeţi şi nu cercetaţi!“

Se întâmplă câte-odată
Să te supere vreun frate;
Nu îl uiţi şi zici îndată:
“Să nu-mi vină... nici la moarte”.

De aceea, fraţi iubiţi,
Eu vă-ndemn să m-ascultaţi:
Nu mai credeţi ce-auziţi,
Ci vă rog să... cercetaţi!

Uitarea

Cercetaţi Scripturile!

Dar de ce nu uită omul
Să înjure, să fumeze,
Cârciuma, televizorul,
Sau la bal să se distreze?
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Nu-i aşa ceva-n Scriptură!
Ba citindu-i filele
Afli altă-nvăţătură:
“Cercetaţi Scripturile!“

Păcatul şi ruşinea

Demografia în România

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

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

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

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

Nu te înşela!

Rugăciunea creştinului

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

Aşadar, în România,
Care e popor ales,
A ajuns demografia
Ca să crească în... regres.

Milostenie de faci,
Dă din munca ta cinstită,
Dar... cei bun, şi la săraci,
Şi-ai s-o afli însutită!

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

Şi te-nşeli crezând, cu fală,
Că eşti tare milostiv
Şi că ai în cer comoară,
Însă... nu prea ai motiv.

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

Însă, tu, cum faci măi, frate:
Dai din pâinea ta uscată,
Dai din hainele uzate,
Sau din brânza ta stricată,

Musulmanul nu discută:
Îşi opreşte-n drum maşina,
Când e ora potrivită,
Şi îşi face rugăciunea.
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Prietenia lumii

Televizorul şi harul

Scrie-n filele Scripturii
Un cuvânt destul de greu:
“Cine e prieten lumii,
E vrăjmaş lui Dumnezeu”.

De la Sfânta Liturghie
Poate omul să lipsească
Numai de-i bolnav, la pat,
Încât alţii sa-l urnească.

Dar de când pe la chilii
A pătruns televizorul,
Cei ce au fugit de lume
Au în casă... tot poporul.

Este drept că pe ecran
Se transmite slujba toată,
Ca oricare alt program,
Însă harul..., niciodată.

Toţi creştinii în vechime
Se ghidau după canoane
Şi ţineau cum se cuvine
Zilele de sărbătoare.

Dacă-ntrebi pe cineva
De biserica cu hramul
“Sf. Gheorghe”, “Sf. Toma”,
Sau “Ilie Tesviteanul”,

De aceea, unii oameni,
S-au retras în mânăstire,
Părăsind părinţi şi rude,
Ca să afle mântuire.

Dar sunt unii din creştini,
Care au televizor,
Ce convingător susţin
Că văd slujba-n casa lor.

Absenţa de la biserică

Dă din umeri

De lipseai consecutiv
De la slujbă-n trei duminici,
Fără binecuvântat motiv,
Nu puteai să te cumineci.

Dă din umeri, se gândeşte,
Parca-ar fi picat din Marte,
Totuşi, el, te sfătuieşte
Să întrebi în altă parte.

Azi creştinii n-au habar
De canoane şi-al lor blam,
Iar la slujbă nu-s măcar...
Trei duminici dintr-un an.

Însă dacă-ntrebi, măi frate,
De hotelul “Juvenil”,
Sau de cârciuma “Cetate”,
Te îndreaptă... şi-un copil.
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Sfântul maslu

Un post şi mai greu

Sfântul maslu-i taină mare,
Căci e pentru sănătate,
E pentru exorcizare
Şi iertare de păcate.

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

Dar, ei, spun din auzite,
După mintea unor babe,
Care-n dogmă-s rătăcite
Şi-n credinţă-s tare slabe.

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

Dar sunt unii mai grozavi,
Ce nu ştiu că-i taină mare,
Şi zic că, la vreun bolnav,
De i-or face maslu, moare.

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

Televiziunea în cablu

Sursă de inspiraţie

Multe case sunt legate
La ăst cablu odios,
Pentru care mulţi, măi frate,
Îşi pierd timpul preţios.

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

Televiziunea-n cablu
E o modă la creştini,
Căci prin ea vezi azi tot globul,
Tot cei rău pe la străini.

Oare cei cu cablu-n spate
Sunt creştini adevăraţi?
Nu ştiu ce să zic, măi frate,
Despre cei ce sunt... “legaţi”.

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

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

Numele de la botez

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

Naşii, spun unii părinţi,
Altădată, la botez,
Puneau nume doar de sfinţi
Şi ştiau cinstitul Crez.

Şi îţi zici: Milos mai sunt!
Şi, grăbit, treci mai departe,
Dar să ştii, ţi-o spun oftând:
Asta nu e milă frate!

N-auzeai în România
Decât nume româneşti,
Precum Gheorghe sau Maria
Şi-alte nume creştineşti.

Dacă sigur e sărac
Şi îl simţi că nu-i escroc,
Dă-i ceva, să pună-n sac,
Şi-ţi va da Domnul la loc.

Astăzi, naşii, celui mic,
Nume-i pun vreo două-trei:
Piky-Rita, Bobi-Dick
Şi-alte nume de... căţei.

Iată că în parlament,
Nu de mult, la noi în ţară,
Într-un chip cam turbulent,
S-a votat Legea Agrară.

Mult se bucură creştinii
Că s-a introdus în şcoală
Iar religia iubirii,
Chiar de e opţională.

Iată, fraţii se omoară
Pentr-un petec mic, stingher,
Şi nu-i nimeni ca să ceară,
Doar atât, un ar de... Cer.

Ce folos c-aud în clasă
De iubire, creştinism,
Iar acasă... sexy, groază,
Violenţă, ateism.

Legea Agrară

Religia în şcoală

Toată lumea vrea pământ
De la mic până la mare:
Unul cere un pogon,
Altul vrea zece hectare.

Dar o oră de povaţă
E puţin, spun adevărul,
Căci, ce preotul învaţă,
Năruie televizorul.

- 34 -

În sărbători

Cine să-i înţeleagă?

Însă azi puţini cunosc
Viaţa sfântului serbat,
Care, blând, pentru Hristos,
Sângele şi l-a vărsat.

Cu materia rămasă,
După ce o terminară,
Mai ridică după casă
Şi o bucătărioară.

Sărbătoarea unui Sfânt
Se serbează, cum se ştie,
La biserică, în cânt
Şi cu Sfântă Liturghie.

Mulţi creştini îşi construiesc
Case mari şi spaţioase,
Pentru care cheltuiesc
Sume mari, chiar fabuloase.

Cei mai mulţi, însă serbează
În beţii, ospăţ, amor;
De e post, nici nu contează,
Şi zic, chiar, că-i... ziua lor.

Şi acolo stau cu toţii,
Fie iarnă, fie vară,
Cu feciorii şi nepoţii,
Ba o au şi de... cămară.

Ciudat

Turişti nu pelerini

O biserică, se ştie,
Ce e-n plan să se zidească,
În mulţi ani, o parohie
De-abia poate s-o clădească.

Mânăstirile sunt vara
Asaltate de creştini,
Care vin din toată ţara;
Ba mai mult, vin şi străini.

Dar un birt, o cârciumioară,
Sau o casă cu balcon,
Peste noapte se ridică,
Finanţată doar de-un om.

Unii vin la mânăstire
De evlavie mânaţi,
Să se-nchine şi s-admire
Pe părinţii consacraţi.

Cam ciudat! Ce poţi să spui?!
Ăsta-i mersu’ pe la noi:
Cârciuma-i pe locu-ntâi,
Iar biserica..., pe doi.

Alţii vin fără credinţă,
Ca turişti, iubind cultura,
Sau ca oameni de ştiinţă,
Să admire doar... pictura.
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N.

CĂRŢI ŞI SLUJBE
BISERICEŞTI

Ghicitoarea N1

Are zeci de acatiste
Pentru sufleţele triste.
Dacă le citeşti, cu dor,
De la sfinţi iei ajutor.

(Răspunsul la pagina nr. 47)

Ghicitoarea N2

Carte sfântă şi iubită,
"Cartea cărţilor" numită,
Care are componente,
Cele două testamente.

(Răspunsul la pagina nr. 47)

Ghicitoarea N3

Carte pentru rugăciune,
Care, sub coperţi, conţine
Imnuri şi cântări sublime,
Împărţite în catisme.

(Răspunsul la pagina nr. 47)

Ghicitoarea N4

În ea afli, lângă ceasuri,
Rugile din zi şi glasuri.
Pentru Creangă, ca şcolar,
Ea a fost abecedar.

(Răspunsul la pagina nr. 48)
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Ghicitoarea N5

Carte care se citeşte
Şi la lume tâlcuieşte
Evanghelia. (O zic
Dascălii, la chinonic).

(Răspunsul la pagina nr. 48)

Ghicitoarea N6

Rânduieli de pomenire,
Ce se fac fără oprire
Pentru morţi, şi pentru vii.
(Patruzeci de Liturghii).

(Răspunsul la pagina nr. 48)

Ghicitoarea N7

E o slujbă de slăvire
Şi un imn de mulţumire,
Închinat Lui Dumnezeu,
Pentru ajutorul său.

(Răspunsul la pagina nr. 49)

Ghicitoarea N8

Masa dragostei frăţeşti,
Masă ce o întâlneşti
La biserici, pe la hramuri,
Când se-adună multe neamuri.
(Răspunsul la pagina nr. 49)
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Suflete pasiv,

Suflete cald,

Ca să fii cu Mine
În ceresc sălaş,
M-am făcut ca tine:
Prunc şi copilaş.

M-am născut pe paie,
Într-o iesle rece;
Mi-a-ngheţat năsucul;
Tremurul nu-Mi trece.

Dacă e calduţă
Inimioara ta,
Mi-aş dori să intru
Şi să stau în ea!

Spune-Mi, vrei cu Mine
Sus, în Cerul Sfânt?
Sau ramâi aicea,
Jos, pe-acest Pământ?

Vezi cât sunt de mic
Şi de drăgălaş?
Am venit din ceruri
În acest sălaş.

Noaptea am venit,
Noapte am aflat.
Iată, omenirea
Cum M-a aşteptat!

Suflete inocent,

Suflete sensibil,

De ţi-e drag de Mine
Şi de mama Mea,
Cheamă-Mă la tine,
În căsuţa ta!
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Ţi-am adus Lumină!
Nu o refuza!
Umple-ţi inimioara
Şi căsuţa ta!

Suflete ostenit,

Suflete dezinteresat,

Bethleemul doarme.
Nimeni nu M-aşteaptă.
Lumea vede steaua,
Dar nu se deşteaptă.

Am venit în lume
Blând şi umilit,
Chip de om luându-Mi,
Fiindcă v-am iubit.

Suflete începător,

Suflete nepăsător,

Tu cum Mă aştepţi?
Stele s-au ivit!
Noaptea e în toi!
Sau... eşti obosit?

Voi veni din nou
La al Meu popor,
Dar de data asta,
Ca Judecător.

Iarna M-am născut
Jos, pe paie reci,
Ca să-ţi fie ţie
Cald şi bine-n veci.

Steaua ne vesteşte,
Nouă, bucuria:
Astăzi S-a născut,
Pe Pământ, Mesia.

Suflete călduţ,

Suflete indiferent,

Ce vreau de la tine,
Ca recunoştinţă?
Pentru tot trecutul,
Sinceră căinţă.

Simţi tu bucurie
Cu adevărat,
Că Stăpânul lumii,
Azi, S-a întrupat?

M-am născut odată
Pentru omenire,
Însă am găsit-o
Rece în iubire.

Dacă e fierbinte
Sufleţelul tău,
Cheamă-Mă la tine,
Să Mă nasc din nou!

M-am născut în iesle
Lângă dobitoace,
Şi-n oraş nu-i nimeni
Foc în sob-a-Mi face.
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Dacă iar M-aş naşte,
Iar M-aş întrupa,
Aş găsi căldură
În cămara ta?

Suflete domol,

Suflete somnoros,

Lângă dreptul Iosif
Am lucrat de mic:
El dulgher şi calfă,
Eu ca ucenic.

M-aţi primit în staul,
M-aţi primit dormind
Şi n-am vrut ca somnul
Să vi-l stric venind.

Suflete neascultător,

Suflete pesimist,

Pentru trup, se cade
Să lucrezi la fel,
Însă mai cu râvnă
Pentru sufleţel.

Dacă voi şi astăzi,
Încă mai dormiţi,
Vă anunţ că-i timpul,
Toţi să vă treziţi!

Dumnezeu fiind,
Chiar de-s Împărat,
De măicuţa Mea
Eu am ascultat.

M-am născut, cum ştii,
În sărac locaş
Şi am fost în lume
Ca un chiriaş.

De aceea-ţi zic:
Să faci ascultare
De cel rânduit,
Chiar de-i mic sau mare!

De ce vrei, aici,
Casă să-ţi ofer,
Când, Eu, pot să-ţi dau
Casă sus, în cer?

De primejdii fugi,
Nu le înfrunta!
Ca să nu te pierzi
Din mândria ta.

N-am venit în lume
Ca un împărat,
Cu alai şi pompă
Şi încoronat.

Suflete îndrăzneţ,

Căci şi Eu cu Maica
M-am ascuns, fugind,
De prigonitori,
Tocmai în Egipt.

Suflete semeţ,
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Am venit cu pace,
Blând şi umilit.
Tu să iei aminte
Şi să fii smerit!

Suflete sincer,

Suflete feciorelnic,

Vin şi anul ăsta
Să vă vizitez
Şi, ca-n orice an,
Tainic Mă-ntrupez.

Mi-am ales cu drag
Mamă pe Maria,
Pentru că în ea-i
Toată curăţia.

Vin cu o dorinţă,
Fii Mei iubiţi:
Să-mi găsesc creştinii
Sincer spovediţi!

Nu M-aş fi născut
Prunc şi copilaş,
Dacă nu găseam
Astfel de locaş.

Suflete aţipit,

Suflete temător,

Răscumpărătorul
Schimb-a lumii soartă.
N-auzi cum mai bate
Şi la tine-n poartă?

Şi pe voi irozii
Azi vă urmăresc.
Însă nu vă temeţi!
Eu îi biruiesc!

Cerul şi Pământul
Astăzi s-au unit.
Taina cea din veacuri
S-a descoperit.

Pricepând Irod
Că o stea răsare,
S-a pornit cu ură
Ca să Mă omoare.

Suflete cinstit,

Suflete generos,

Cât de mult iubeşte
Domnul pe fecioare!
Iată un prilej
Pentru cugetare.

Să te-nchini şi tu
Pruncului Ales,
Domnului din cer,
Dar ceva mai des.

Azi Fecioara-Maică
Naşte o Comoară Pe Mântuitorul Şi e tot fecioară.

Magii se închină
Pruncului Iisus.
Şi, cu bucurie,
Daruri i-au adus.
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Suflete paşnic,

Suflete îndatorat,

Naşterea dorită
De poporul Meu,
Fie pentru tine
Naştere din nou!

Aur ştiu că n-ai,
Smirna este rară;
Dă-Mi tămâia rugii
Ca pe o comoară.

Blând v-am cercetat
Dintru înălţime,
Eu, Mântuitorul,
Unul din Treime.

Eu sunt împărat
Şi arhiereu,
Sunt şi prooroc,
Sunt şi Dumnezeu.

Suflete darnic,

Suflete distrat,

Magii Mi-au adus
Aur mult, curat,
Cunoscând, de Sus,
Că sunt Împărat.

Mama M-a născut,
Mama M-a-nfăşat,
Mama M-a crescut
Şi M-a legănat.

Adu-Mi şi tu Mie
Aurul credinţei,
Aurul iubirii
Şi al umilinţei!

Cum să n-o iubesc,
Eu, pe mama Mea!
Tu cât o iubeşti,
Pe mămica ta?

Smirnă şi tămâie
Magii Mi-au adus,
Aur pe tipsie
Şi, apoi, s-au dus.

Îngerii din cer
Naşterea vestesc;
Prin cântări divine
Mă slavoslovesc.

Suflete mânios,

Vreau şi de la tine:
Smirna curăţiei
Şi tămâia păcii,
Nu cea a mâniei.

Suflete folositor,
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Să vesteşti şi tu
Naşterea, creştine!
Dar prin pilda vieţii,
Vreau, Eu, de la tine.

Suflete melancolic,

Suflete viu,

Îngeraşii cântă,
Fiindcă Mă iubesc
Si,-adunaţi în cete,
Naşterea vestesc.

Pentru omenire,
De al vostru dor,
Eu, ce sunt iubire,
Vin, Mă nasc şi mor.

Vrei să-Mi cânţi şi tu?
Vreau să îţi ascult
Vocea ce ţi-am dat-o,
Care-Mi place mult.

Dacă simţi fiorul
Dragostei divine,
Să te umple dorul,
Să iubeşti ca Mine!

Haină de lumină
La botez ţi-am dat;
Ca pe o mireasă
Te-am încununat.

Magii cunoşteau
C-am să vin în lume,
Însă nu ştiau
Vremea când anume.

Suflete prădat,

Suflete delăsător,

Ori ai fost prădată,
Scumpa mea mireasa?
Căci Te văd pătată
Şi cam zdrenţuroasă.

Dar Mă aşteptau,
Se gândeau la Mine.
Tu te mai gândeşti?
Mă aştepţi, creştine?

Simt, de la un timp,
Că Mă ocoleşti;
Nu mai eşti la fel,
Nu Mă mai iubeşti.

Primii mei apostoli Magii şi păstorii Au vestit la lume
Ziua întrupării.

Suflete împodobit,

Află despre Mine
Că sunt tot fidel:
Mă gândesc la tine,
Te iubesc la fel.

Suflete vestitor,
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Tot ca un apostol
Să vesteşti, cu dor,
Despre Cel ce-ţi este,
Ţie, Salvator!

Suflete evlavios,

Suflete amăgit,

El e păzitorul
Brav al fecioriei.
Să-l chemaţi, de vreţi
Darul curăţiei.

Faci la fel şi tu?
Cercetezi, tu, oare,
Sfintele Scripturi,
Sau numai ziare?

Am venit cu pace,
Ca un fulguşor.
N-am vrut să vă tulbur
Somnul cel uşor.

Naşterea cea sfântă
Şi preaminunată,
A Lui Dumnezeu,
Mult e aşteptată.

Mie, Dreptul Iosif,
Om curat şi sfânt,
Mi-a fost ca un tată,
Copilaş fiind.

Învăţaţii lumii,
Magii din vechime,
Studiau cu râvnă
Tainele divine.

Suflete adormit,

Suflete făţarnic,

Am venit la voi,
Fii mei iubiţi!
Noaptea este rece!
Vreţi să vă treziţi?

Dar vă-ntreb acuma:
Sincer e creştinul?
Naşterea aşteaptă,
Sau mai mult... Crăciunul.

Magii M-au dorit
Şi M-au căutat;
După stea mergând,
Iată, M-au aflat.

M-am născut în iesle,
Lângă dobitoace.
M-au primit voioase
Şi cu multă pace.

Suflete recunoscător,

Dacă n-aveţi stea,
N-o să Mă găsiţi!
Iar de o aveţi,
Să o preţuiţi!

Suflete nestatornic,
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Cu suflarea lor,
Blând M-au încălzit
Şi, nicicând, acestea,
Nu M-au răstignit.

Suflete luminat,

Suflete cumpătat,

Steaua sus răsare,
Falnic străluceşte
Şi cu orice rază,
Naşterea vesteşte.

Am venit la voi,
Numai din iubire,
Să vă chem pe toţi
La desăvârşire.

Să vesteşti ca steua
Ziua asta mare,
Fii, Ortodoxiei,
Stea strălucitoare!

Fiţi desăvârşiţi
Precum Tatăl este!
Nu vă încurcaţi
În lucrări terestre!

Iată că, păstorii,
Oameni fără nume,
Mi-au făcut vestită
Naşterea în lume.

Iată, sunt acuma,
Ce n-am fost mereu.
Sunt, de la-ntrupare,
Om şi Dumnezeu.

Suflete lucrător,

Suflete preţuit,

Nici tu n-ai un nume;
Mulţi te văd codaş,
Însă tu lucrează
Ca un păstoraş!

Om Mă fac, luându-Mi
Chipul omenesc,
Ca să fac din tine
Chip dumnezeesc.

Suflete supărat,

Suflete onest,

Cetele de îngeri
M-au înconjurat
Cu cântări de slavă,
Când M-am întrupat.
Tu de ce nu vrei,
Dragul Meu ostaş,
Ca să Mă slăveşti
Ca un îngeraş?

Eu nu M-am născut
În odăi regale,
Ci-n miros de grajd
Şi de animale.
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Ştii care-i mirosul
Care-Mi place Mie?
E parfumul rugii,
Noaptea, la făclie.

Suflete apărat,

Suflete mâhnit,

Te-aş certa mai des,
Însă nu Mă lasă
Sfânta Născătoare,
Marea-mpărăteasă.

Cere-o dela Mine,
Căci, Eu, sunt Mesia
Şi la Mine este
Toată bucuria.

Pentru cât greşeşti,
Tu, Lui Dumnezeu,
Pentru că nu-ţi pasă
De oftatul Meu,

Bucurie cauţi
Pe acest Pământ?
Dar de ce n-o cauţi
Sus, în Cerul Sfânt?

Suflete nobil,

Suflete însemnat,

Vrei aici în cer,
Veşnic cu Hristos?
Vrei să îţi ofer
Cerul luminos?

Eu sunt Viaţa lumii
Şi izvor de viaţă!
Eu sunt Creatorul
Celor ce-s de faţă!

Vrei, tu, fericire,
Viaţă, vrei să-ţi dau?
Vrei, tu, nemurire?
Zi atâta: “Vreau!”.

Suflete nerecunoscător,

Preacurata mamă,
Care M-a născut,
Este pentru tine
Totdeauna scut.

Ea îmi cere-ntruna
Milă şi-ndurare.
Eşti tu, oare, vrednic
De iubirea-i mare?
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Cel ce Mă urmează,
Nici că va pieri,
Ci, în rai, cu Mine,
Veşnic va trăi.
Suflete luptat,

Eu când văd prezentul
Brav şi hotărât,
Nu mai iau în seamă
Un trecut urât.
Ţine asta minte,
Spre al tău folos:
Fă din orice clipă
Un prezent frumos!

RĂSPUNSURI LA GHIC IT ORI

Ghicitoarea N1
Acatistierul

Ghicitoarea N3
Psaltirea

Acatistele sunt imne de laudă
şi de bucurie ce se citesc în
biserică
şi
în
casele
credincioşilor
în
cinstea
Preasfintei
Treimi,
a
Mântuitorului, a Maicii Domnului
şi a marilor sfinţi din calendar.

“Cartea Psalmilor este o
comoară de învăţături bune,
punând la îndemâna fiecăruia,
după sârguinţa lui, tot ceea ce îi

Ghicitoarea N2
Biblia

“Vă
rătăciţi
neştiind
Scripturile, nici puterea lui
Dumnezeu”. (Matei, 22,29)
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este de folos. Psalmul este
liniştea sufletelor, răsplătitorul
păcii, potolitorul gălăgiei şi al
valului gândurilor”.
(Sf. Vasile cel Mare)

Ghicitoarea N4
Ceaslovul

preţuiesc
rugăciunea
şi
desăvârşirea, a celor ce caută
Împărăţia cerurilor şi dreptatea
lui Dumnezeu”.
(Părintele Patriarh Teoctist în
prefaţa Ceaslovului tipărit în
1992)

Ghicitoarea N5
Cazania

“Limba noastră-i limbă sfântă,
Limba vechilor cazanii,
Care-o plâng şi care-o cântă
Ceaslovul sau Orologiul este
Pe la vatra lor ţăranii”.
cea mai de seamă şi mai
(Alexei Mateevici - Limba
completă carte de rugăciuni a noastră)
Bisericii. Numele acestei cărţi
vine de la "ceas" sau "oră", ea
Ghicitoarea N6
arătându-ne cum trebuie să ne
Sărindarul
rugăm în fiecare ceas al zilei
sau al nopţii.
Sărindarele sunt pomenirile
“Ceaslovul este cartea de care se fac zilnic, timp de 40 de
fiecare zi a tuturor celor ce zile, la Sfânta Liturghie pentru vii
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şi adormiţi şi Parastas, pentru
cei adormiţi.
Pomenirea
la
slujbele
Bisericii Ortodoxe se poate face
pentru toţi cei ce sunt ortodocşi
şi credincioşi, chiar dacă este
cineva păcătos, pentru că nu
este om care să fie viu şi să nu
greşească.

Ghicitoarea N7
Tedeumul

“Pe Tine, Dumnezeule, Te
lăudam, pe Tine, Doamne, Te
mărturisim,
Pe Tine veşnicule Părinte, tot

pământul Te măreşte,
Ţie, toţi îngerii, cerurile şi
toate puterile,
Ţie Heruvimii şi Serafimii cu
neîncetat glas îţi strigă
Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul
Dumnezeu Savaot”.
(Te Deum laudamus)

Ghicitoarea N8
Agapa

“...chemând cei doisprezece
mulţimea ucenicilor, au zis: Nu
este drept ca noi, lăsând de-o
parte cuvântul lui Dumnezeu, să
slujim la mese. Drept aceea,
fraţilor, căutaţi şapte bărbaţi
dintre voi, cu nume bun, plini de
Duh Sfânt şi de înţelepciune, pe
care noi să-i rânduim la această
slujbă. Iar noi vom stărui în
rugăciune
şi
în
slujirea
cuvântului”.
(Faptele Apostolilor)
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Aceste pilde şi istorioare 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!
Minunea Naşterii Domnului

În seara de Crăciun, un tânăr l-a întrebat pe tatăl său:
- Tată, nu înţeleg cum de L-a născut Maica Domnului pe
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Mântuitorul fără durere?
Duminică, la predică, părintele a spus că trupul Maicii
Domnului a rămas neatins de păcat, în mod tainic, atât înainte
de Naştere, cât şi în timpul Naşterii şi după aceea.
- Băiete, i-a răspuns tatăl, pentru Dumnezeu totul este cu
putinţă. Naşterea Mântuitorului este o taină mare, o minune
unică. Mintea omului nu poate cuprinde totul, dar ceea ce spui
nu-i greu de crezut. Uită-te la lumina soarelui, care ajunge la noi
prin fereastra închisă. Lumina trece prin geam, dar strică ea
geamul cu ceva? Tot aşa, Domnul Iisus, Lumina Vieţii, S-a
întrupat pentru noi, trecând prin trupul sfânt al Născătoarei de
Dumnezeu, fără stricăciune. Iar noi, la rândul nostru, Îl putem
primi pe Iisus, în sufletele noastre. Chiar dacă puterile trupului
omenesc nu sunt prea mari, chiar dacă ascuţimea minţii noastre
nu este nici ea infinită, în schimb, dragostea din sufletele noastre
poate cuprinde totul. Poate, chiar, schimba totul.
Maica Domnului nu L-ar fi putut purta pe Cuvântul lui
Dumnezeu în trup, dacă nu ar fi primit mai întâi Cuvântul lui
Dumnezeu în inimă.
Prigoana lui Irod

Dacă Irod împăratul a văzut că a fost înşelat de către magi,
căci nu s-au mai întors pe la el să-i spună că au găsit pruncul, a
poruncit să omoare toţi copiii de doi ani şi mai mici cu gândul că
va omorî şi pe Iisus. Dar îngerul Domnului s-a arătat în vis lui
Iosif, spunându-i să ia Pruncul şi pe Mama Lui şi să fugă în
Egipt. Mergând ei pe drumul spre Egipt, doi soldaţi de-ai lui Irod
veneau în goana mare ca să-i prindă. Fecioara Maria şi Iosif, de
frică s-au rezemat de un pom mare numit sicomor, şi acest pom,
din porunca lui Dumnezeu se deschise şi ascunse Sfânta
Familie într-însul de vederea ostaşilor, tocmai când soldaţii erau
în apropierea lor. După ce soldaţii au obosit căutând, au plecat
întristaţi. Atunci, acest pom s-a deschis şi a ieşit Sfânta Familie,
urmându-şi drumul mai departe spre Egipt.
Şi cum mergeau ei, au intrat într-o cetate mare, şi s-au
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aşezat la poarta unei ospătării care era aproape de capiştea unui
idol. De-abia se aşezase Sfânta Familie să se odihnească, şi se
auzi o alarmă mare. Locuitorii acelei cetăţi alergau uimiţi pe
uliţele ei, scoţând ţipete de spaimă şi deznădejde, căci în minutul
când a trecut Iisus pe poarta cetăţii, idolul cel mare căzu de pe
scaunul său şi se sparse în mii de bucăţi. Tot aşa se întâmplă şi
cu ceilalţi idoli. Auzind bătrânul Iosif acele ţipete, s-a temut să
mai rămână pe loc ca să nu se întâmple ceva Pruncului şi
Fecioarei Maria. Puse şaua repede pe asin, apoi pe o poartă
dosnică, plecă mai departe fără să mai cumpere ceva de
mâncare pentru drum în acea zi.
Când veni vremea prânzului, Mariei îi era tare foame şi sete,
şi se aşeză la umbra unui pom în faţa căruia se aflau o mulţime
de curmale, plin de fructe coapte. Maica lui Iisus zise: „O, cum
aş vrea să mănânc din ele, că tare îmi este foame şi sete.” „Ce
să fac, Marie?…” zise Iosif, „căci sunt aşa de sus, că nu pot da
nici cu băţul într-însele.” Atunci, Sfântul Prunc Iisus porunci
pomului şi zise: „Curmalule, pomule bogat, apleacă-te şi adu
fructele la iubita şi dulcea Mea Mamă.” Şi, o, minune, îndată
pomul se aplecă, şi Fecioara a putut culege fructe câte a voit,
apoi s-a înălţat la loc şi nu se mai cunoştea de unde culesese
Fecioara fructele.
Pe când Măicuţa Domnului culegea fructe, copilaşul Iisus
care era lăsat jos la rădăcina copacului, făcu cu degetul gaură
în pământ din care izvorî apă din destul, şi se adăpă Fecioara
Maria şi bătrânul Iosif, apoi zise dulcele Iisus: „Îţi mulţumesc,
curmalule, că ai dat rodurile tale, să fii binecuvântat, şi din
neamul tău să fie sădit în Grădina Raiului Tatălui Meu.” Şi
deodată se arătă un înger luând o crenguţă cu care se înălţă
spre albastrul cerului ca să fie sădit în grădinile fericirii raiului.
Sănătatea trupească

Un om care era bolnav de o boală cronică cauzată de
dereglarea metabolismului şi manifestată prin crize articulare
dureroase, spre a se tămădui de această neputinţă a sa a
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hotărât să plece într-o plimbare prin pădure. Aici însă, fiind prins
de o bandă de tâlhari, a fost luat prizonier.
Fiind deci închis, şi nedându-i-se lui mai multe zile la rând
decât puţină pâine şi apă, în scurtă vreme s-a şi însănătoşit.
Când ai săi au izbutit să îl elibereze, foarte s-au mirat aflându-l
complet sănătos…
Dar cum de s-a întâmplat aceasta? Evident că postul
prescris de nevoie a fost cel prin care şi-a redobândit el
sănătatea trupească.
Dărnicia unora

Într-un orăşel, trăia odată, demult, şi o văduvă sărmană care
abia îşi mai putea hrăni pe cei trei copii pe care îi avea.
A fost organizată şi o colectă pentru într-ajutorarea ei, însă
fără de vreun rezultat spectaculos. Şi atunci, preotului i-a venit
o idee: a anunţat că numele tuturor celor care o vor ajuta pe
sărmana femeie vor fi date la ziar, la televizor şi pe internet, iar
acum, rezultatul a fost mult peste aşteptări, căci foarte repede
lista s-a umplut cu o mulţime de nume, preotul reuşind astfel să
strângă o sumă frumuşică pentru sărmana văduvă.
Iar atunci, cu un glas mustrător, preotul le-a spus: Îmi pare
rău că trebuie să v-o spun, dar mulţi dintre voi aţi dat numai
pentru a vă face o faimă!...
Astfel, „darnicii” aceia, în loc să fie lăudaţi şi apreciaţi de
către ceilalţi oameni, nu au reuşit decât să ajungă obiect de
critică cu toată dărnicia lor.
Vanitatea

Pe vremuri, când nu se putea face comandă pe internet
pentru a-ţi cumpăra ceva, o doamnă cochetă aflând că un
cunoscut de-al său va călători la Paris pentru o afacere, l-a rugat
ca la întoarcere să îi aducă şi ei o oglindă. Dorea să-şi vadă cât
mai des frumuseţea feţei sale într-o oglindă „de firmă”.
Prietenul, om înţelept, cunoscând înfumurarea doamnei, la
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întoarcere i-a adus un craniu de mort.
Văzând darul, ea s-a speriat, el însă i-a spus:
- Uite, priviţi la acest craniu, este o adevărată oglindă. Să
ştiţi că o alta mai bună nu am găsit ca să vă aduc. Ce-i drept
privind-o nu vă veţi putea aranja coafura, dar vă veţi putea aranja
întreaga viaţă morală. În craniul acesta erau odată doi ochi
strălucitori, acum însă, nu au mai rămas decât două găuri
adânci… Capul acesta, a avut şi el un păr frumos ondulat, acum
însă nu mai are niciun fir… Obrajii, şi ei, erau roşii ca trandafirii,
acum însă nu se mai văd, au dispărut cu totul, nu se mai văd…
Avea dinţii albi ca perlele, buzele roşii întocmai trandafirilor şi o
voce armonioasă îi ieşea din gură. Toate acestea însa, după
cum vedeţi au fost trecătoare, ce a fost cândva ea, sunteţi acum
dumneavoastră, iar ceea ce este ea acum, veţi fi cândva şi
dumneavoastră!
În urma acestor înţelepte cuvinte, tânăra doamnă şi-a
schimbat viaţa, devenind un adevărat model de virtute,
preocupându-se mai mult de frumuseţea sufletească.
Avva Agaton şi ologul

Avva Agaton, pe când mergea odată pe cale spre târg cu
nişte vase, a întâlnit pe un olog.
- Unde mergi, l-a întrebat ologul?
- În oraş - a răspuns avva - să vând lucrul mâinilor mele.
- Te rog, ridică-mă şi ia-mă cu tine.
Atunci, ridicându-l, Agaton la luat cu el la oraş şi l-a aşezat
undeva aproape de locul destinat vânzării produselor sale.
După ce l-a vândut pe primul, ologul l-a întrebat:
- Cu cât l-ai vândut?
- Cu atât, i-a răspuns avva.
- Atunci, cumpără-mi o plăcintă.
Iar Agaton, cu bucurie i-a cumpărat-o.
Peste puţin timp vânzând al doilea vas, ologul iar l-a întrebat:
- Dar pe acela cu cât l-ai vândut?
- Cu atât.
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- Cumpără-mi lucrul cutare.
Şi bătrânul, din nou i l-a luat.
Într-un final a vândut toate produsele, dar a cheltuit şi toţi
banii pe poftele ologului. Iar acum, ziua fiind pe sfârşite, sfântul
Agaton se pregătea să plece.
- Pleci, l-a întrebat îndată ologul?
- Da.
- Fă-mi atunci pe plac şi du-mă în locul de unde m-ai luat.
Iar Agaton, ridicându-l la dus iar în locul de unde îl luase.
Acolo însă, aşezându-l cu mare grijă jos, numai ce aude de la el
vorbele acestea:
- Binecuvântat să fii, Agaton, de Domnul şi în cer şi pe
pământ!
S-a întors bătrânul să-l vadă, numai că ologul s-a făcut
nevăzut.
Era îngerul Domnului care venise să îi încerce RĂBDAREA.
Fapta creştină

Pedagogul elveţian Pestalozzi spunea că îi ridicăm pe ceilalţi
în sfera religiosului, nu prin vorbe, ci prin felul în care noi ne
comportăm. Degeaba spui săracului: eşti un ales al lui
Dumnezeu! Şi orfanului degeaba îi spui: tu ai un Tată în cer!
Dar dacă ajuţi săracului să poată trăi şi el ca un om, atunci
i-L arăţi pe Dumnezeu. Iar dacă îl creşti pe orfan ca şi pe propriul
tău copil, atunci îl faci să-L cunoască pe Tatăl său din cer.
Rugăciunea = vorbirea cu Dumnezeu

Odată, în timp ce stătea în chilia sa, un părinte, privind
icoanele de pe perete, a rămas de-a dreptul îngrozit… În faţa
icoanelor stătea un diavol cu chipul înfricoşător, sub forma unei
nuci de cocos. Stătea şi rostea iute-iute psalmii lui David.
- Ce faci, te rogi?, l-a întrebat mirat părintele stareţ.
- Eu, eu îmi bat joc de rugăciune, a mormăit dracul şi s-a
făcut nevăzut.
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Astfel, după această întâmplare, de fiecare dată, părintele
stareţ îşi atenţiona ucenicii că nu trebuie să se roage oricum,
fără ca măcar ei înşişi să audă cuvintele rugăciunii.
Şi mai spunea părintele:
- Să vă păziţi de împrăştierea gândurilor, ca acestea să nu vă
mai zboare în toate părţile. Rugăciunea nu este o acţiune
mecanică, ci aşezarea în faţa lui Dumnezeu şi vorbirea cu El.
Rugaţi-vă deci cu smerenie şi cu frică de Dumnezeu,
temându-vă ca nu cumva în loc să vă rugaţi, să batjocoriţi
rugăciunea.
Vreţi să biruiţi ispitele? Rugaţi-vă! Vreţi să biruiţi în toate?
Rugaţi-vă! Vreţi să vă mântuiţi? Rugaţi-vă![5]
Secretul sănătăţii

Un rege al Persiei a trimis odată, pentru schimb de
experienţă, pe cel mai vestit medic al ţării sale, la un prinţ dintr-o
ţară arabă. Şi acesta, a rămas mai mulţi ani în Arabia, însă, spre
uimirea lui, nu era chemat la căpătâiul vreunui bolnav… Şi
atunci, l-a întrebat pe prinţ:
- În ţara aceasta se vede că nu sunt bolnavi, cum de este
posibil una ca aceasta?
Şi atunci, prinţul l-a lămurit spunându-i aceasta:
- Da, aşa este! În ţara mea oamenii nu sunt bolnavi, pentru
că nu mănâncă, dacă nu le este foame, şi se opresc a mai
mânca după ce s-au săturat.
- Dacă aşa stau lucrurile, zise medicul, eu va trebui să mă
întorc înapoi în ţara mea, căci aici nu îmi voi mai găsi curând de
lucru…

Cred că acest medic, dacă ar fi venit într-o ţară creştină, cum
e România, ar fi făcut iute mare avere...
Statornicia în credinţă

Sfântul Policarp, Episcopul Smirnei, multă cinste a primit din
partea unui guvernator care îi promitea multe bogăţii dacă se va
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lăsa de legea sa creştinească. Însă, pentru că el a refuzat lucrul
acesta, guvernatorul i-a propus ca măcar în aparenţă să dea şi
el cinste zeilor, iar în inima lui să îşi păstreze credinţa lui, deci a
cugeta într-un fel şi a mărturisi într-alt fel… ca lumea să creadă
că a renunţat la credinţa în Iisus Hristos…
- Una ca aceasta nu pot face - i-a răspuns sfântul - căci la
creştini inima şi gura trebuie să fie de acord una cu cealaltă.
Tot aşa va fi şi când Antihrist îi va pecetlui pe creştini: le va
cere să se lepede doar formal, numai cu limba, şi vor primi multe
onoruri, şi pe toate cele materiale, dar – o, fraţilor! – tot lepădare
este, chiar de te lepezi de Hristos numai cu limba, „căci la
creştini inima şi gura trebuie să fie de acord una cu cealaltă”,
aşa după cum a spus Sfântul Policarp.
Cum arată un elefant

Se povesteşte că, odată, la chilia unui Părinte îmbunătăţit
au venit mai mulţi creştini, care i-au zis:
- Părinte, la noi în lume, pe internet şi pe televiziuni, apar
mulţi predicatori, filozofi şi intelectuali care se complac într-o
continuă dispută, unii spunând că lumea este infinită şi eternă,
ceilalţi că ea este finită şi muritoare; unii spun că sufletul moare
împreuna cu trupul, în timp ce ceilalţi spun că el trăieşte etern şi
aşa mai departe. Unii spun că doar credinţa lor este dreaptă şi
numai la ei este adevărul, alţii spun că toate credinţele sun bune,
şi aşa mai departe…
Ce ne puteţi spune despre starea aceasta de lucruri?
- Ce să vă spun? Nu vă mai ţineţi de... coada lui!
Şi pentru că grupul de creştini, care veniseră la dânsul, nu a
înţeles ce vrea să spună, le-a zis o întâmplare din Pateric.

Un Sfânt Părinte a văzut pe un frate că era târât pe pământ,
prin mărăcini şi toate murdăriile, de un diavol. Şi bietul frate
striga cât îl ţinea gura: “Salvaţi-mă, salvaţi-mă! Ajutaţi-mă că mă
târăşte diavolul!”. Când s-a uitat mai bine Părintele, a văzut că
de fapt fratele se ţinea de coada diavolului, şi i-a zis: “Dă-i
drumul, măi frate, la coada diavolului şi n-o să te mai târască!”
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Aşa se întâmplă şi cu lumea de astăzi, dragii mei! Dacă
oamenii stau toată ziua cu ochii în televizor, prin reviste şi
internet, cum să nu-i târască diavolul, cum să nu-i murdărească
şi să nu-i zăpăcească? Aşadar, daţi-i drumul la coadă! Adică
renunţaţi la uneltele diavolului!
Dar să vă mai spun o istorioară, le-a zis Bătrânul.

Cândva, demult, trăia un împărat, care, chemându-şi
servitorii, le-a spus:
- Adunaţi-vă cu toţii, servitorii mei credincioşi, apoi mergeţi de
strângeţi la un loc pe toţi oamenii născuţi orbi din împărăţie,
pentru a le arăta un elefant.
- Aşa vom face prealuminate împărate, au spus servitorii,
după care fiecare a plecat spre a îndeplini voia împăratului lor.
Când toţi cei născuţi orbi au fost adunaţi în locul ales de
împărat, acesta a venit în mijlocul lor şi le-a spus: “Acesta este
un elefant”. Apoi le-a prezentat capul elefantului, trompa,
urechile şi aşa mai departe, spunându-le că le-a arătat un
elefant.
La urmă i-a întrebat pe aceştia:
- Aşadar orbilor, ai văzut cum arată un elefant? Spuneţi-mi
acum, ce fel de lucru este un elefant?
Cei care au simţit mai bine capul elefantului au spus că
elefantul este ca o oală. Apoi cei care au simţit mai bine urechile
au spus că elefantul este ca un coş de fructe; cei care au simţit
mai bine colţii de fildeş ai elefantului au spus că elefantul este ca
un plug; cei care au simţit mai bine trupul elefantului au spus că
elefantul este ca un grânar; cei care au simţit mai bine picioarele
au spus că elefantul este ca o coloană care susţine o catedrală;
cei care au simţit mai bine coada au spus ca elefantul este ca o
perie.
Apoi toţi orbii adunaţi în acea piaţă au început să se
îmbrâncească şi să ţipe, zicând: “Aşa arata elefantul!”, “Ba nu,
elefantul nu arata aşa!”, “Ba da!”, “Ba nu!”. În curând lucrurile au
scăpat de sub control şi orbii s-au luat la bătaie.
Bătrânul a încheiat, spunând “La fel sunt şi aceşti predicatori,
filozofi şi intelectuali “orbi” care vorbesc la nivel teoretic despre
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lucruri pe care ei nu le cunosc, fiindcă ei nu vin la biserică, nu au
duhovnici, cărora să le ceară sfatul. Prin ignoranţa lor, sunt exact
ca orbii din povestea cu împăratul: certăreţi şi deformând
realitatea într-un fel sau altul. Singurii autorizaţi să vorbească şi
să explice lucrurile sfinte sunt Apostolii Domnului şi urmaşii
acestora. Pe aceştia i-a trimis Hristos în lume şi nu pe alţii. Cine
nu are succesiune apostolică sau binecuvântare de la duhovnic,
nu are voie să vorbească despre cele sfinte, ca să nu ducă
lumea în înşelare, căci zice Sfântul Apostol Pavel în Epistola
întâia către Corinteni: “Oare toţi sunt apostoli? Oare toţi sunt
prooroci? Oare toţi învăţători?”
Dragostea către aproapele

Păgânii, văzând cu câtă dragoste se îngrijeau creştinii unii de
alţii, încât sufereau chiar moartea, deseori plini de uimire
exclamau: „Vedeţi cât de mult se iubesc!”
În dialogul apologetului Minuciu Felix, păgânul Ceciliu
spunea despre creştini: Ei se iubesc de mai înainte de a se
cunoaşte. Şi scriitorul elen Lucian scria urătoarele despre
creştini: „Legiuitorul lor le-a spus că toţi sunt fraţi, şi ei vieţuiesc
după acest principiu”.

Oare în zilele noastre, creştinii simt cu adevărat „că toţi sunt
fraţi”, şi „vieţuiesc după acest principiu”?
Milostenia ascunsă

Pe aleşii lui Dumnezeu îi ştie numai El, Stăpânul. Sunt
creştini simpli, cu viaţă sfântă, pe care îi ştie doar Bunul
Dumnezeu, care se nevoiesc în ascuns şi fac fapte bune, fără să
le vădească lumii. Aşa era odată un frate negustor, care făcea
milostenie ascunsă. Mergea la Iaşi şi lua strugurii cu 18.000 lei
kg. Venea la Tg. Neamţ şi-i vindea cu 16.000 lei kg. Când îl
întreba cineva, ce mai face, cum îi merg afacerile, el răspundea
totdeauna: „Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”. „Ei, ce să-i faci!
Câştig şi eu două mii la kg, plus drumul, osteneala; slavă lui
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Dumnezeu!”.
Aceasta era milostenia lui, lua scump şi vindea ieftin, fără să
ştie cineva ce face el. Aşa ştia el să lucreze ca să câştige
bunurile cereşti.
Unde este Dumnezeu ?

Un vânzător ambulant, care vindea portocale, privea într-o
Duminică un grup de tineri care treceau peste tejgheaua lui.
Apropiindu-se ei mai bine de tejghea, el i-a întrebat:
- Ei, de unde veniţi?
- Venim de la Sfânta Liturghie, i-au răspuns ei.
- Aşa deci? Atunci aş vrea să vă pun şi eu o întrebare…
Apoi, apucând o portocală a continuat:
- Această portocală este a voastră, dacă îmi spuneţi şi mie
unde este Dumnezeul vostru…
Şi atunci, tinerii i-au spus:
- Vă dăm noi două portocale, dacă ne spuneţi unde nu este
Dumnezeu.
Surprins şi făcând ochii mari, vânzătorul a lăsat în jos mâna
în care ţinea portocala şi a aşezat-o iar pe tejghea, repetând:
Unde nu este Dumnezeu?... Unde nu este Dumnezeu?...
Şi tinerii i-au dat deîndată răspunsul:
- În inima necredinciosului nu este Dumnezeu!...
Şi vânzătorul, luând mai multe portocale, a dat câte una la
fiecare.
Dragostea adevărată

În sala de aşteptare, la medicul de familie, un bătrân, cu un
deget bandajat, era vizibil nerăbdător să intre la consult. Îi spuse
asistentei că în cazul lui e vorba de o urgenţă, întrucât peste o
jumătate de oră avea o întâlnire importantă.
Medicul era ocupat cu un alt pacient, aşa că asistenta îl invită
pe bătrân în anticameră să vadă ce are la deget. Era o mică
zgârietură. În timp ce-l dezinfecta şi-l pansa din nou, bărbatul îşi
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ceru scuze pentru insistenţă, şi-i mărturisi asistentei că trebuia
neapărat să ajungă la casa de bătrâni, unde la ora 9 avea
întâlnire cu soţia lui la micul dejun.
De 7 ani, de când femeia era bolnavă de Alzeihmer (tulburări
ale memoriei), el nu lipsise niciodată de la întâlnire. Asistenta îi
spuse: „Vă înţeleg atunci graba. Trebuie să fie tare bucuroasă
soţia dumneavoastră că-i acordaţi atâta atenţie”. Bătrânul, cu o
umbră de tristeţe în ochi, zise: „Nu ştiu ce e în sufletul ei. Oricum
de 5 ani nu-şi mai aduce aminte cine sunt.”
Asistenta se opri din pansat şi-l întrebă consternată: „Şi
dumneavoastră mergeţi zilnic s-o vedeţi, chiar dacă nu vă
recunoaşte?” Bătrânul îi răspunse senin: „Ea nu mai ştie cine
sunt, dar eu ştiu bine cine e ea”.
Bărbatul a plecat grăbit la întâlnire, iar tânăra asistentă a
rămas mult timp cu imaginea ochilor acelui bătrân, care
străluceau într-un mod neobişnuit atunci când vorbea de soţia
sa. Şi a înţeles că dragostea adevărată înseamnă să accepţi
ceea ce a fost, ceea ce este, ceea ce va fi şi ceea ce încă nu s-a
întâmplat.
Sfântul de pe gunoi

Acest sfânt a fost neobişnuit încă de la naşterea sa pe lume.
Însuşi numele lui o arată - Coprie, adică cel de pe gunoi. Căci
Cuviosul Coprie, pe când era încă sugar, a fost găsit de călugării
din obştea Sfântului Teodosie cel Mare pe o grămadă de gunoi.
Mama lui, fiind gonită de barbari, a lăsat copilul pe grămada cu
gunoi din apropierea mânăstirii.
Copilul Coprie a fost luat în mânăstire de către călugări, aici
fiind hrănit cu lapte de capră. Iar capra, pesemne simţea că
acest copil va ajunge sfânt, căci, de fiecare dată când acesta
plângea, ea alerga repede din turma cu care păştea la el, spre
a-l alăpta din nou.
Însuşi Sfântul Teodosie îl iubea foarte mult pe copil, pentru
că era în toate ascultător şi foarte harnic. Coprie, de când era
foarte mititel, îi ajuta pe călugării care împleteau la coşuri
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aducându-le apă de băut. Crescând, a fost făcut la rândul său
călugăr.
Pentru că era smerit şi ascultător, Dumnezeu l-a învrednicit
pe Coprie de mari daruri, pe care nici el însuşi nu ştia a le avea.
Aceasta şi pentru marea sa dragoste pe care o avea pentru
Stareţul Teodosie, căci el credea că pentru rugăciunile sfântului
poate el să facă orice.
Aşa s-a întâmplat că, odată, mergând în pădure după lemne,
un urs năvălind asupra măgăruşului său, i-a sfâşiat un picior. Iar
atunci, tânărul Coprie, apucându-l pe urs de o ureche i-a zis: „De
ce ai făcut aceasta? Părintele Teodosie mă aşteaptă cu lemnele.
Acum o să te înham pe tine şi vei căra tu lemnele în locul
măgăruşului până ce el se va vindeca.
Mare le-a fost mirarea tuturor să vadă cum ursul cară la
lemne în locul măgarului.
Cuviosul Coprie, a trăit în obştea cuviosului Teodosie până
la adânci bătrâneţe, făcând şi mulţimi de minuni. Unele dintre
ele au fost scrise, dar şi mai multe au fost şterse de vreme, căci
de atunci au trecut multe, multe veacuri.[2]
Cămila şi păcatul

Un arab, care locuia într-un cort, se ocupa cu tâmplăria.
Într-o zi, auzind un zgomot la uşa cortului său, a ieşit afară să
vadă ce se întâmplă. Era cămila lui care-i spuse:
- Lasă-mă să-mi încălzesc şi eu nasul în cortul tău, afară
este foarte frig.
- Bine, dar să nu intri mai mult!
Apoi, el şi-a văzut mai departe de lucru. Când s-a întors mai
târziu, a văzut-o pe cămilă cu tot capul în cort.
- Nu ţi-am spus să nu intri?
- Îmi era frig, şi m-am gândit că dacă m-ai lăsat să îmi bag
nasul, mă vei lăsa să intru şi cu capul în cort, dar n-am să mai
înaintez.
- Bine, dar să nu mai înaintezi.
Mai târziu, văzând cămila că arabul era atent la lucrul său, a
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mai intrat şi cu umerii şi picioarele din faţa. Văzând aceasta
arabul, a poftit-o să iasă numaidecât afară. Însă era deja prea
târziu.
Arabul, nici nu se ridicase bine de la scaunul său de lucru,
căci a şi fost azvârlit afară din cort, cămila punând stăpânire pe
cortul său.

La fel şi cu păcatul!... Puţin loc dacă îi faci în sufletul tău,
uşor-uşor, el ţi-l va stăpâni cu totul!...
Împăratul şi filozofii

Deşi ştiu că viaţa aceasta este una trecătoare, unii, totuşi, o
trăiesc ca pe una veşnică. Agonisesc multe bogăţii, adună multe
laude, cuceriri, titluri, toate spre a-şi satisface propriile patimi.
Alexandru Macedon, alergând mai în toată lumea, a
înconjurat-o cu arme biruitoare spre a o supune.
Acest împărat, aflând de oarecare bărbaţi, filosofi iscusiţi
întru toate, a vrut să-i cerceteze. Şi după o atentă şi amănunţită
cercetare încredinţându-se că sunt bărbaţi de o ascunsă şi
adâncă înţelepciune, a zis către dânşii:
- Cereţi un dar de la mine şi îndată îl veţi şi afla.
Şi filosofii, îndată au zis către el aşa:
- Vrem să ne faci nemuritori!
A râs Alexandru Macedon de aceste vorbe ale filosofilor,
spunându-le:
- Eu până acum v-am socotit înţelepţi, dar acum am văzut
neînvăţarea şi necunoştinţa voastră. Mie, ceea ce îmi cereţi să
vă dăruiesc, îmi este cu neputinţă a vă da!... Cum vă voi dărui eu
vouă ceea ce îmi cereţi?!
Şi atunci au grăit aceştia către împărat cu o mirare făţarnică:
- Cum, şi tu eşti muritor?!
- Negreşit, sunt muritor, a răspuns împăratul!
Zis-au aceia iarăşi către dânsul:
- Pentru ce atunci, ca şi când ai fi un nemuritor tulburi toată
lumea şi cu atâta sârguinţă şi sete a inimii tale te sârguieşti să o
supui???
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Iar după ce au înfipt acest cui în sufletul împăratului, filosofii
s-au dus.
Să ne păstrăm haina

Trăia într-o livadă o ciocârlie cu pene frumoase, mari şi
colorate, care zbura până în înaltul cerului şi, de acolo, cânta
aşa de frumos, de încânta urechile oamenilor. Era însă tare
leneşă şi, văzând într-o zi un pescar, care avea strânşi într-un
coş mulţi viermişori pe care îi punea în undiţă la pescuit, merse
la el şi îi zise: “Măi pescarule, nu îmi dai nişte viermişori să
mănânc, că îmi este tare foame şi nu am chef să merg eu să îi
caut”. Iar pescarul îi spuse: “Îţi dau, dacă îmi dai o pană din
aripile tale să o pun la pălărie”. Şi ciocârlia i-a dat.
De acum în colo, în fiecare zi, în loc să mai meargă să îşi
caute hrană, dădea pescarului câte o pană şi primea în schimb
viermişori. Îşi spunea că mai are destule pene, şi încă o să-i mai
crească. Şi aşa încet, încet, până în toamnă a rămas fără pene,
cu aripile goale. A venit frigul şi celelalte surori ale ei au plecat
în ţările calde. Ea însă, nemaiavând pene în aripi nu a putut
pleca, rămânând acolo şi murind de foame şi de frig, căindu-se
că îşi dăduse singură penele - haina cu care o înzestrase
Dumnezeu.
Aşa şi noi, cu fiecare păcat pe care îl facem, îi încredinţăm
satanei o parte din haina de nuntă pe care ne-a dat-o
Dumnezeu. Toţi suntem chemaţi![1]
Leul şi şoarecele

Un şoarece, s-a gândit odată, să sape o gaură aproape de
locul unde locuia un leu, în pădure. Şi mergând la el, şoarecele
i-a spus:
- Permite-mi şi mie să locuiesc aici! Vom fi vecini. Poate,
vreodată, vei avea nevoie de ajutorul meu.
- Pleacă de aici, făptură neînsemnată! - a strigat leul la el.
Cum aş putea eu, cel mai puternic şi mai slăvit între animale, să
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am nevoie de ajutorul unui şoarece?! Afară de aici,
obrăznicătură!
Şoarecele s-a speriat şi a luat-o la fugă pe lângă bârlogul
leului.
Dar în scurt timp, oamenii gândindu-se să prindă leul, au pus
în pădure o capcană, iar în ea - o momeală de carne proaspătă.
Iar leul, plecând în pădure să îşi caute de hrană, a căzut fără să
ia seama în plasă. A început apoi să ragă şi să se zbată, dar nu
putea să facă nimic, ci doar îşi istovea puterile. Atunci, disperat,
leul s-a aruncat la pământ şi a început să sape cu ghearele…
Dar, întâmplându-se ca şoarecele să treacă prin apropiere,
auzind răgetele leului şi făcându-i-se milă de el, s-a apropiat şi
a început să roadă la plasă cu dinţii.
Oamenii, auzind leul urlând au venit cu arme şi suliţe. Leul,
simţindu-i că se apropie, a început şi mai tare a se zbate şi a-l
grăbi pe şoarece să roadă la plasă, cerându-i iertare că nu
demult îl jignise şi îl alungase.
Şoarecele, tăcând, şi-a continuat treaba şi, mai înainte de a
ajunge oamenii, a ros plasa eliberându-l pe leu.
Acesta, văzându-se eliberat, a urlat de bucurie şi a fugit în
adâncul pădurii, uitând să-i mai mulţumească bunului şoarece.
Călugărul care dormea cu leii

În pustia Iordanului trăia demult un călugăr foarte bătrân şi
plin de bunătate, care ajunsese la sfinţenie încă în viaţă fiind. Şi
acest Bătrân iubea într-atât de mult rugăciunea, încât de multe
ori pleca din mânăstire şi petrecea săptămâni întregi în
singurătatea pustiului. Acolo, el vorbea cu Dumnezeu şi cu
îngerii, şi multe lucruri minunate i se întâmplau.
Trebuie să ştim însă, că în pustiu sunt şi multe animale
fioroase precum leii, hienele, dar şi mulţi, mulţi şerpi veninoşi.
Călugărul însă nu se temea de nimic, deoarece Îl avea apărător
pe Cel ce a făcut toate animalele, adică pe Dumnezeu…
Se spunea despre acest călugăr bătrân nu doar că nu se
temea de fiarele sălbatice, ci şi că, atunci când pleca singur în
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pustie, se adăpostea peste noapte în culcuşurile leilor. Odată,
chiar s-a întors la mânăstire cu doi pui de leu înveliţi în haina sa.
Toţi călugării, ştiind cât de fioroase şi rele sunt leoaicele ca
să îşi apere puii, l-au întrebat cum a reuşit să ia puii din culcuşul
lor, iar bătrânul aceasta le-a spus:
- Dacă vom păzi poruncile Domului nostru Iisus Hristos, leii
se vor teme de noi. Căci Dumnezeu i-a făcut, iar animalele nu se
ating de cei care ascultă de Dumnezeu.
Toţi călugării au rămas miraţi, şi de atunci au început să fie
mai buni şi mai blânzi unul cu altul, ca şi ei să ajungă neînfricaţi
ca bătrânul cel sfânt.[2]
Mărinimie

Cu mai mulţi ani în urmă, un preot, trecând dealul de la o
parohie la alta, a văzut căzut în drum pe un nefericit de om, care
era aproape îngheţat. Ridicându-l, preotul l-a pus pe căluţul său,
el continuându-şi drumul pe jos, cu calul de căpăstru până ce a
ajuns în sat. Aici, un creştin cu inima împietrită, apropiindu-se
de ei şi privind pe nefericitul de pe cal, l-a întrebat pe preot de
ce l-a salvat, căci acela este predicatorul sectant din satul vecin.
La aceste vorbe dure ale enoriaşului său, preotul îi replică
urătoarele: „Nu ştiu dacă e sectant sau păgân, ceea ce ştiu însă
e că şi el este zidirea lui Dumnezeu. Pentru faptele sale, fiecare
va da seama înaintea lui Dumnezeu. Nimeni nu este pierdut sau
mântuit, până nu pleacă din viaţa aceasta. Dacă l-aş fi lăsat
acolo pe acest nefericit, şi ar fi murit îngheţat, cu siguranţă se
ducea în iad, dacă murea în erezia lui, dar aşa, mai are vreme
de întoarcere la dreapta credinţă, de pocăinţă, mai ales văzând
mărinimia unui ortodox”.
Semnul bolii

Semnul cel mai evident al unei boli este pierderea poftei de
mâncare; e greaţa de mâncare, iar semnul tămăduirii e
recăpătarea poftei de mâncare.
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Aşa e şi cu sănătatea cea sufletească. Credinciosul, care e
un om sănătos, are poftă de mâncare duhovnicească. Nu poate
trăi fără hrana sufletească şi băutura cea duhovnicească. Dar
păcătosul nu poate suferi cuvântul lui Dumnezeu. Are greaţă de
orice hrană sufletească. Nu-i trebuie, nu-i place, o respinge în
semn că suferă de o grea boală sufletească. Din această cauză,
cei mai mulţi păcătoşi mor în această boală.
Doamne fereşte!
Exemplu rău

Un învăţător al Legii a fost chemat odată la un tânăr grav
bolnav, care se ruinase trupeşte şi sufleteşte prin traiul său
uşuratic.
- Cum ai ajuns în starea aceasta, l-a întrebat uimit
învăţătorul?
- Să fiu sincer - i-a răspuns atunci tânărul - şi dumneata porţi
vină pentru aceasta.
- Cum poţi spune aceasta - continuă indignat învăţătorul oare nu ai auzit în învăţăturile mele numai lucruri bune?
- Adevărat, dar eu te-am văzut odată mergând la o distracţie
nepermisă şi de atunci înainte am început a merge şi eu, şi
aceasta din ce în ce mai des. Însă nu m-am mulţumit numai cu
aceasta şi treptat, treptat, am început a mă simţi atras de locuri
de petrecere din ce în ce mai josnice. Astfel am ajuns să mă
afund în mocirla atâtor păcate.
Acum simţea învăţătorul Legii cât de adevărate sunt
cuvintele apostolului: „Feriţi-vă de orice înfăţişare a răului”. (I Tes.
5, 22) şi „Vai lumii, din pricina smintelilor! Că smintelile trebuie să
vină, dar vai omului aceluia prin care vine sminteala (Mt. 18,17).
Omul

Un frate l-a întrebat, odată, pe un bătrân:
- Părinte, ce este omul?
Şi părintele, zâmbind, i-a răspuns:
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- Fiule, OMUL ESTE CEEA CE MĂNÂNCĂ!
Dacă omul mănâncă Trupul Domnului şi bea Sângele Lui,
va fi asemenea lui Dumnezeu;
Dacă omul se va hrăni cu Cuvântul lui Dumnezeu, va fi
asemenea îngerilor, căci Cuvântul lui Dumnezeu este viaţă
veşnică;
Dacă omul posteşte, mâncând mai mult legume şi fructe, va
fi asemenea Sfântului Ioan Botezătorul, despre care Mântuitorul
a spus că este cel mai mare bărbat născut din femeie;
Iar dacă omul se hrăneşte din carnea porcului, oare ce
însuşiri ar putea să capete?
Datoria santinelei

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, odată, s-a
întâmplat ca o santinelă să nu-i dea onorul cuvenit unui general.
Văzând aceasta, generalul l-a apostrofat pe ostaşul în cauză,
zicându-i:
- De ce nu-ţi faci datoria santinelă, sau nu mă cunoşti?
- Vă cunosc prea bine, domnule general - răspunse soldatul
- dar chiar acum mi-am împuşcat două degete de la mâna
dreaptă şi de aceea nu pot prezenta arma.
- Şi de ce nu mergi să-ţi panseze mâna, a continuat
generalul?
- Deoarece datoria soldatului este de a sta în post. Cum să
plec?!!!
Auzind acestea, generalul, plin de admiraţie, a cerut
soldatului arma şi a stat în gardă în locul devotatului soldat. Dar
soldatul, înainte de a merge să fie pansat, a dat de ştire în toată
unitatea că generalul stă de santinelă în locul lui şi bineînţeles că
a fost numaidecât înaintat în grad.
Citind această istorioară, m-am dus cu gândul la creştinii
care, fiind zgâriaţi la un deget, sau răniţi într-un fel sau altul, nu
mai prezintă onorul Împăratului Ceresc, atunci când trec pe
lângă o biserică sau troiţă, adică să facă semnul Sfintei Cruci.
Însă cei mai mulţi sunt teferi-teferi şi nici nu se gândesc să se
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închine… Ori din nepăsare, ori că s-au trecut în altă oaste şi au
un alt „general”…
Gălăgia şi lumina

Într-o predică, un vestitor al Evangheliei spunea:
„Zilele trecute, am chemat un electrician. Mi se deranjase
soneria electrică.
Sosind electricianul, i-am zis:
- Domnule, odată cu repararea soneriei, te rog să conectezi
acolo şi o lampă electrică de iluminat!
- O, aceasta nu se poate! - a răspuns electricianul. Puterea
electrică de la sonerie este prea slabă pentru a face cu ea
lumină. Curentul electric furnizat de transformatorul soneriei are
putere să facă gălăgie cu clopoţelul, dar nu poate face şi lumină.
Pentru a face lumină trebuie un curent mai mare decât pentru a
face gălăgie.
Iar eu - zicea predicatorul - m-am gândit în mine că aşa e şi
cu lucrurile mântuirii şi cu vestirea mântuirii.
E mai uşor a face «gălăgie» - a ţine predici strigătoare şi a
spune vorbe mari, decât a «lumina» şi prin faptele noastre.“
Să nu uităm cuvintele Mântuitorului: „Aşa să lumineze lumina
voastră înaintea oamenilor, ca, văzând oamenii faptele voastre
cele bune, să-L mărească pe Tatăl din cer!“ (Matei 5, 16).
Nu numai auzind predici şi învăţături se îndreaptă oamenii,
ci şi văzându-le coborâte în viaţa şi faptele noastre.
Grâul vecinului

Doi ţărani aveau o arie comună pe care îşi semănau grânele.
Unul dintre ei era necinstit, iar celălalt era plin de bunătate.
Odată, ambii treierându-şi grânele în aceiaşi zi, fiecare dintre
ei şi le-a lăsat în arie până în ziua următoare. Cel necinstit, vrând
să fure peste noapte din recolta vecinului său, s-a dus de cu
seară în arie şi a acoperit recoltele, pe care urma să le fure, cu
o pătură, pentru ca în întunericul nopţii să recunoască mai uşor
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grămada din care urma să fure.
Întâmplător, venind şi celălalt ţăran la arie şi văzându-şi
grânele acoperite, a pus gândul cel bun şi a zis: „Ce om bun este
vecinul meu, uite a acoperit grânele mele ca nu cumva să le
plouă peste noapte, dar nu vreau nici eu să fiu mai puţin cinstit,
mai bine să se strice grâul meu”, şi luând pătura a pus-o peste
grâul vecinului.
Noaptea, mergând în arie şi pipăind după pătură, hoţul şi-a
umplut sacul din grămada acoperită, care de fapt era grâul lui.
Acest lucru l-a constatat şi hoţul în zorii zilei următoare şi
mult s-a ruşinat.
Acest om, deşi n-a furat din grâul vecinului, rămâne tot hoţ,
deşi nu cu fapta, totuşi, prin intenţie el a păcătuit ca şi cum ar fi
furat de la vecinul său!...
Ce face aurul

Aripert, regele longobarzilor se retrăsese dinaintea goţilor în
Paria. Din cauza acestei nenorocite campanii au izbucnit multe
nemulţumiri în tabăra sa.
Descoperind apoi şi o conspiraţie pusă la cale împotriva sa,
el s-a hotărât să fugă în Franţa. În acest scop, el a luat cu sine
din visteria sa atâta aur cât a putut el duce.
Ajuns la malul râului Tessino, el s-a aruncat în valuri, pentru
ca, înotând să poată ajunge pe celălalt mal al râului. Aurul ce-l
purta la el însă, atârnând greu, l-a tras cu repeziciune la fund, şi
pierzându-şi puterea şi prezenţa de spirit, el a pierit înecat în
adâncurile mării.
Sfântul Conon şi tâlharii înmărmuriţi

Trăia odată, demult, un călugăr bătrân pe nume Conon, care
era foarte iubit de Dumnezeu pentru bunătatea sa. De aceea,
Dumnezeu îl şi păzea întotdeauna ca să nu i se întâmple ceva
rău.
Odată, mergând sfântul prin pustie, a întâlnit nişte tâlhari,
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care, văzându-l, au vrut să îl omoare. Însă, ajungând ei în dreptul
sfântului, şi ridicând săbiile să-l lovească, au înmărmurit, au
înţepenit. Mai mişcă-ţi mâinile dacă poţi… Tâlharii au rămas aşa,
cu săbiile ridicate, petrecând apoi întreaga zi acolo, înţepeniţi în
arşiţa soarelui.
Spre seară, Sfântul Conon, întorcându-se pe acelaşi drum la
mânăstirea sa, tâlharii, când l-au văzut au început a se văieta şi
a striga, zicând: „Omule al lui Dumnezeu, te rugăm, fă ceva ca
să nu rămânem aici înţepeniţi, căci făgăduim să nu mai facem
rău nimănui de acum încolo!”.
Iar sfântului, făcându-i-se milă de ei, şi văzându-i cât de
necăjiţi sunt, cu buzele arse de soare şi cu ochii scăldaţi de
lacrimi, le-a zis:
- Bine, eu mă voi ruga pentru voi, dar voi să vă ţineţi de
cuvânt, căci altfel veţi înţepeni din nou!
Şi făcând sfântul rugăciune, tâlharii şi-au revenit şi plângeau
de bucurie mulţumind Sfântului Conon şi lui Dumnezeu. Iar de
atunci tâlharii aceia nu au mai făcut nimănui niciun rău.[2]
Zgârcenia

În timpul războiului, locuitorii oraşului Posen fiind nevoiţi să
capituleze în faţa duşmanului, au fost impuşi cu o despăgubire
de război atât de mare, încât nu mai ştiau de unde să facă rost
de bani.
În oraş locuia şi o femeie foarte zgârcită, care avea adunate
atâtea bogăţii, încât ar fi putut plăti ea singură întreaga
contribuţie. Când sărmanii locuitori au apelat la ajutorul acestei
doamne ca să-i ajute în nenorocirea lor, ea le-a respins categoric
rugămintea.
Dar, pentru că duşmanii solicitau despăgubirea, locuitorii din
Posen şi-au reînnoit rugămintea către acea doamnă, însă şi de
această dată fără niciun rezultat. Mai apoi, pentru ca locuitorii
să nu o mai deranjeze cu rugăminţile lor, ea şi-a zăvorât toate
uşile şi toate porţile, nu mai lua contact cu nimeni, ci trăia numai
pentru sine şi pentru averea ei.
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Lumea deja o uitase… După mai mulţi ani însă, oamenii
curioşi şi intrigaţi de liniştea ce înconjura casa femeii, au spart
uşa casei acesteia şi intrând înăuntru, au aflat-o pe acesta
moartă în pivniţa casei deasupra unei lăzi pline cu aur.
Şi când te gândeşti că ar fi putut cumpăra Raiul cu atâta
aur… (prin milostenie, bineînţeles).
Superstiţia

Perses, Regele Macedoniei, după nenumărate lupte purtate
cu romanii şi câştigate de el, acum era gata să pornească şi
bătălia decisivă la Pidve. Ivindu-se însă în toiul luptei o eclipsă
de soare, iar el luându-l drept un semn rău, şi-a adunat oastea
şi au rupt-o la fugă, dând astfel romanilor prilejul de a-l învinge
crunt.
Iată cum superstiţia îi poate duce pe mulţi dintre oameni la
fapte nesocotite, făcându-i fricoşi şi încurcându-i!... Şi când te
gândeşti că sunt mulţi oameni care nu cred în Dumnezeu, dar în
superstiţii cred... E o tragedie dacă unuia dintre aceştia îi taie
calea o pisică neagră... Dar problema este mult mai gravă la cei
care sunt creştini şi totuşi mai cred în superstiţii, şi zic: dacă o fi
ceva... sau dacă o fi un semn de la Dumnezeu...
Adânc pe adânc cheamă

Un zgârcit fără pereche îşi îngropase banii în grădină. Însă
într-o zi banii i-au dispărut din ascunzătoare, fiind înlocuiţi de hoţ
cu o piatră mare.
- Offf, nefericitul de mine - se plânse el unui vecin - ce mă voi
face acum?
Vecinul, după ce i-a ascultat cu răbdare văicărelile lui, i-a
spus:
- Tu oricum, nu aveai de gând să te foloseşti vreodată de
comoara ta, de aceea închipuie-ţi că piatra ce o ai în loc e şi ea
tot o comoară şi deci, nu eşti mai sărac decât erai înainte!
- Chiar de-ar fi aşa cum zici tu, zise zgârcitul, totuşi nu am
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linişte când ştiu că hoţul e acum mai bogat decât mine. Gândul
acesta nu îmi dă deloc pace… Mă face chiar să turbez de
mânie…

Omul zgârcit mai are şi multe alte păcate tot la fel de grele,
căci nu în zadar zice Psalmistul David: ”adânc pe adânc
cheamă”, adică păcat pe păcat cheamă.
A ieşit totul la iveală

Odată, cineva a trimis în glumă către trei persoane de vază
din oraş scrisori care conţineau numai aceste cuvinte: „A ieşit
totul la iveală!...”, iar urmările au fost unele surprinzătoare: doi
dintre destinatarii scrisorilor au dispărut, iar al treilea s-a sinucis.
Probabil că avea el ceva pe conştiinţă…
Câţi dintre noi nu poartă însă cu sine păcate ascunse pe
care nimeni afară de ei nu le mai ştiu, iar dacă într-o zi ar ieşi la
iveală unul sau altul dintre ele, cât de greu nu le-ar veni?!
Ce va face însă unul ca acesta la Dreapta Judecată, când
Dreptul Judecător îi va aduce aminte şi îl va întreba de toate
câte a făcut, chiar şi de acelea de care el poate demult a şi
uitat?!
Atunci fiecare va fi nevoit să îşi recunoască păcătoşenia sa,
ca şi dreapta pedeapsă ce i se cuvine.
Nea Gică şi ...scientologia

Un membru al sectei scientologice (sectă care
propovăduieşte că răul, materia, boala şi păcatul nu sunt realităţi
ci doar iluzii şi închipuiri ale minţii) se întâlni într-o zi cu nea Gică.
Pentru că se cunoşteau mai de mult, membrul sectei
scientologice îl întrebă pe nea Gică ce-i face familia.
Nea Gică răspunse că toţi sunt bine, cu excepţia unchiului
său, Matei, care este bolnav la pat. „Unchiul tău nu-i bolnav!”
exclamă membrul sectei.
El doar îşi închipuie că e bolnav!
Două săptămâni mai târziu, cei doi se întâlnesc iarăşi, şi
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membrul sectei îl întrebă:„Ei, ce mai face unchiul tău”?
Nea Gică răspunse, dând din umeri: ”De alaltăieri încoace,
unchiul meu îşi închipuie că a murit, că nu mai respiră deloc!...”
Vulturul şi albina

- Viaţa ta nu prea este de invidiat, i-a spus vulturul albinei.
Întreaga ta viaţă munceşti şi nu te ştie nimeni, pentru că lucraţi
o mie de albine pentru un singur fagure. Cum va putea vedea
cineva munca ta?
- Dar de ce să o vadă? - l-a întrebat albina. Şi ce dacă nu mă
ştie nimeni? În schimb, toţi cunosc şi tuturor le place mierea
noastră, iar eu sunt mulţumită că in fagure este şi picătura mea
de miere.
- Compară acum viaţa ta cu a mea, i-a spus vulturul. Doar
puţin să mă arăt în înaltul cerului şi toţi de pe pământ mă vor
recunoaşte numaidecât: animalele şi păsările, ascunzându-se
speriate, nu-şi vor lua ochii de la mine. Păstorul cu turma sa, nici
acela nu va aţipi zărindu-mă. Iată cum mă ştiu toţi, de la mic la
mare!...
- Te ştiu, pentru că se tem de tine, i-a spus atunci albina.
Oare eu ce sunt: vultur sau albină? Mândria mea îmi zice că
sunt albină. Şi dacă sunt albină şi activez într-un „stup”, zic eu
„mierea noastră” sau „mierea mea”? Şi chiar produc „miere”?
Tocmeală fără plată

Aţi auzit vreodată această conversaţie?
- Să vii azi să-mi lucrezi !
- Cu cât mă plăteşti ?
- Cu nimic!
Aţi auzit pe cineva înţelegându-se astfel? Desigur că nu.
Dacă ai chema pe cineva la lucru cu ziua, spunându-i că nu-i
plăteşti nimic, s-ar indigna şi, uitându-se lung la tine, ar crede
că glumeşti, sau nu eşti cu mintea la loc. Ei bine, când însă e
vorba de a lucra pentru diavol, lucrurile se schimbă; diavolului îi
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slujesc şi îi lucrează oamenii fără nici o plată. Şi încă nu cu ziua,
ci cu anul, cu anii. O viaţă întreagă îi slujesc şi îi lucrează unii
oameni fără nicio plată. De fapt, are şi diavolul o plată foarte
bună pentru slujitorii lui: iadul şi osânda cea veşnică. Ce lucru
dureros! Ce lucru grozav!
Exemplu bun

Într-o ţară occidentală, unde printre albi mai trăiesc şi negri,
refugiaţi de pe pământul african, la un preot a venit odată un
negru, spunându-i că doreşte să se încreştineze.
- Bine, dar eu nu te-am văzut la nicio predică la biserica în
care slujesc, de unde cunoşti dumneata creştinismul, căci în ţara
de unde provii dumneata, aveţi o religie cu totul diferită de
creştinism, l-a întrebat atunci preotul.
- Ce-i drept, nu am auzit nimic despre aceasta - răspunse
negrul - dar am văzut un fapt deosebit. Vecinul meu a fost un
om rău, se îmbăta, fura şi îşi bătea mereu nevasta. Dar de când
el s-a încreştinat, nu mai bea, nu mai fură şi nici soţia nu şi-a
mai bătut-o. Creştinismul, trebuie să fie deci un lucru minunat!…
Pietrele preţioase

O doamnă foarte avută, căreia îi plăceau nespus de mult
pietrele scumpe, cu care umbla mereu împodobită, s-a abătut
odată şi pe la o moară. Văzând-o astfel împodobită, morăriţa, o
femeie cinstită şi evlavioasă, nemaivăzând vreodată astfel de
podoabe, a întrebat-o ce fel de pietre sunt acelea pe care le
poartă şi ce foloase îi aduc ele.
Vanitoasa doamnă i-a spus ca sunt diamante, nişte pietre
foarte preţioase, apoi însă a început a se plânge cum că de fapt
acelea i-ar aduce mai mult cheltuială decât foloase, deoarece
trebuie frecvent curăţate şi stă mereu cu frică, deoarece ar putea
fi oricând atacată de hoţi…
Atunci morăriţa, luând puţină îndrăzneală, i-a spus că şi ea
are două pietre extrem de preţioase, moştenite de la tatăl şi de
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la bunicul ei, şi care le-au adus mari foloase, atât lor cât şi ei.
Atunci, doamna vanitoasă, vrând să afle ce fel de pietre avea
morăriţa a rugat-o să i le arate şi ei, iar morăriţa prinzând-o de
mână i-a arătat cele două pietre ale morii spunându-i:
- Iată, diamantele moştenite de la tatăl meu, cu acestea şi-a
câştigat traiul bunicul şi cu tatăl meu şi tot ele îmi procură şi mie
un trai îmbelşugat!...
Cine-i stăpânul tău?

Într-o seară, pe uliţa unui sat, mergeau doi servitori ai unor
case boiereşti, întrebându-se unul pe celălalt acestea:
- Tu cum o mai duci?
- Foarte bine, de o săptămână mi-am schimbat stăpânul. Am
avut un stăpân foarte rău înainte, un tiran de om. Acum am un
stăpân nou… Mi-am schimbat stăpânul… Şi am dat peste un
om foarte bun, să tot trăieşti în slujba lui… Schimbă-ţi şi tu
stăpânul, căci şi al tău este tot un om rău!...

Întocmai se întâmplă însă şi în lumea noastră sufletească.
Cei mai mulţi creştini slujesc unui stăpân rău şi tiran mare: la
diavolul.
Deci, ia bine seama, că poate şi tu te afli în slujba acestui
stăpân rău. Schimbă-ţi stăpânul! Schimbă-l cât mai degrabă! Ieşi
din slujba diavolului şi slujeşte-L pe Dumnezeu!
Pentru o “mână” de mălai

Doi hoţi fiind prinşi au fost aduşi la curtea regelui pentru a-şi
primi pedeapsa pentru faptele comise. Unul furase o vită din
şopronul unui om bogat, celălalt pătrunzând în casa unui om
sărac, furase o mică traistă cu mălai.
Cel ce furase vita a fost pedepsit să primească 20 de lovituri
de bici, iar cel ce furase mălaiul, 100 de lovituri de bici. După
ce-şi primiră fiecare loviturile, cel care furase vita se îndreptă
spre casa lui, iar cel ce furase mălaiul mai zăbovi, fiindcă el voia
să intre la rege să afle de ce lui i s-a făcut nedreptate. Căci după
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mintea lui, furând de o sută de ori mai puţin ca valoare decât
celălalt, primise o pedeapsă de cinci ori mai mare.
Regele, primindu-l cu îngăduinţă, i-a spus:
- Da, omule! Să ştii că aici, la curte, nu dau pedepsele după
cum îmi vine mie, ci după dreptate.
- Păi ce dreptate este, măria ta, că eu am furat o biată mână
de mălai…
- Am pus oamenii mei să cerceteze – i-a răspuns regele – şi
iată ce am aflat! Cel ce a furat vita, a luat-o de la un om bogat
care nu ştie ce este lipsa. Din 100 de vaci, nici n-ar simţi că-i
lipseşte una. Dar tu, omule, ai furat traista cu mălai a unor
oameni amărâţi, era singura lor mâncare, şi tu, şi pe aceasta
le-ai luat-o. Primul, mult a luat, dar puţin i se socoteşte, iar tu,
puţin furând, ţi se socoteşte într-atât de mult.[3]
Sosirea dirijabilului

În zilele de 15 şi 16 octombrie 1928, era o mare, mare
fierbere în oraşul New-York. Oamenii, cu mic, cu mare, aşteptau
sosirea dirijabilului Zeppelin din Germania.
Apariţia acestuia deasupra oraşului a fost salutată de o
imensă mare de oameni. Pe străzi domnea o animaţie greu de
nedescris. Toate clădirile mai înalte aveau acoperişurile înnegrite
de masele de curioşi. Lucrătorii de prin fabrici, îşi părăsiseră şi
ei lucrul la ivirea dirijabilului şi timp de o jumătate de oră, cât
acesta a survolat deasupra metropolei i-au urmărit zborul cu
respiraţiile tăiate.
Numărul persoanelor sosite pe aerodromul Lakehourst a fost
unul impresionant. Zeci de mii de oameni şi-au petrecut întreaga
noapte pe aerodrom în aşteptarea Zeppelinului.
Iată, şi timpul nopţii şi l-au jertfit unii oameni, numai pentru a
vedea un… balon!
La fel se întâmplă şi astăzi, când e vreun meci de fotbal. Mii
sau chiar zeci de mii de oameni (era să zic creştini), aşteaptă
încrâncenaţi şi îşi pierd nopţile şi zilele pentru a savura mişcarea
unui… balon.
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N-ar fi mai bine, frate creştine, să folosim timpul, atât de
preţios, pentru a pregăti întâlnirea cu Hristos?
Cele patru unelte ale tâmplarului

În atelierul unui tâmplar era gâlceavă mare, care s-a iscat
aşa, din senin. Uneltele se apucară să se acuze reciproc.
Ciocanul spunea despre fierăstrău că este cea mai rea
unealtă, pentru că sfâşie cu dinţii lui ascuţiţi, ca un balaur.
Ruleta zicea despre ciocan că e violent şi zdrobeşte orice.
Fierăstrăul o acuza pe rindea că are lama tăioasă şi muşcă
fără milă ca o fiară.
Rindeaua zicea despre ruleta că e falsă, că nu are măsură
în ceea ce face.
Zarvă mare.
Deodată uşa se deschise şi intră tâmplarul. Se făcu linişte.
Meşterul, care de mulţi ani lucra cu aceste patru unelte, luă
câteva scânduri, le măsură cu ruleta, apoi le tăie cu fierăstrăul.
Le subţie puţin cu rindeaua şi apoi le bătu în cuie, desigur cu
ciocanul.
Tâmplarul construi, în felul acesta, un leagăn de copil.
Uneltele se minunau acum de ce putu să iasă din colaborarea lor
şi din priceperea tâmplarului.
Nu vi se pare că lumea noastră, a oamenilor, e ca un mare
atelier de tâmplărie? Fiecare om îşi are menirea lui, misiunea lui
în lumea aceasta. De aceea trebuie să colaborăm, nu să ne
certăm; mai ales creştinii dreptmăritori, copilaşii aceleiaşi mame,
care suntem “uneltele” tâmplarului din Nazaret…
Sfântul Antonie şi corbul

Sfântul Antonie cel Mare, Părintele tuturor călugărilor, s-a
născut în Egipt în anul 251, trăind în mijlocul unei familii bogate
şi nobile. Încă din tinereţe, el şi-a lăsat toată averea săracilor şi
surorii lui, şi s-a retras în deşert. Aici, el a locuit ani de-a rândul
în pustietate, într-o colibă de crengi.
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O creştină cucernică îi aducea o pâine mică din orz, de două
ori pe săptămână. Antonie, pentru a se feri de acest ultim contact
cu lumea, a intrat şi mai adânc în deşert ducând cu sine numai
o sfântă cruce şi Biblia.
Trăia acolo, în pustie, hrănindu-se cu rădăcini, ceva curmale,
lăcuste şi miere.
După mulţi ani, el s-a dus să viziteze pe un alt sihastru, cu
numele Pavel, care avea faima de a fi un om sfânt.
Sfântul Antonie avea 90 de ani, dar dorea să înainteze mai
mult pe drumul desăvârşirii, de aceea dorea să îl viziteze pe
acest Pavel, care locuia într-o peşteră adâncă. Cei doi călugări,
când s-au văzut s-au îmbrăţişat şi au vărsat lacrimi de bucurie şi
de emoţie.
Pavel şi Antonie aveau bărbile foarte lungi şi ochii foarte
mari, asemănători cu cei ai bufniţei, datorită obiceiului de a
veghea în contemplarea lui Dumnezeu toată noaptea.
Pavel îi spune lui Antonie:
- Tu ai venit la mine datorită renumelui pe care îl are sfinţenia
mea. Dar trebuie să ştii, fratele meu, că eu mă aflu în faţa
Domnului ca şi cum nici nu am început să-I slujesc.
Iar Antonie, îi răspunde:
- Atunci înseamnă că am găsit un tovarăş bun de drum,
fiindcă eu mă aflu cu un pas în urma ta.
Şi, cei doi s-au aşezat pe o rogojină în peşteră, iar Antonie
a întrebat:
- Spune-mi Părinte, are mai multă importanţă să postim sau
iubirea pentru aproapele?
Iar Pavel, îi răspunse:
- Iubirea este de preferat postului. Iubirea este dorită de
Dumnezeu; postul însă, depinde de noi. Cu ani în urmă, am
vizitat o mănăstire unde locuiau mulţi călugări bolnavi. Stareţul
le îngăduia să nu ţină post prea sever, dar ei tot nu se
însănătoşeau. Atunci i-a scutit pe călugări de tăcere şi în fiecare
seară a îngenunchiat înaintea lor. Le-a spălat picioarele, le-a
cerut iertare, i-a servit la masa, aşa cum Hristos a făcut cu
Apostolii. Apoi i-a rugat să se comporte unii cu alţii în acelaşi fel.
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Dialogul frăţesc, serviciile făcute reciproc şi iertarea dată unii
altora au schimbat în întregime toată comunitatea.
La scurtă vreme, călugării s-au însănătoşit. Aşadar, iubirea
este leacul cel mai bun decât orice altă virtute.
În timp ce Pavel şi Antonie vorbeau despre virtuţile sfinte,
veni amiaza. Şi iată că, deodată, un corb intră în peşteră, ducând
în cioc o pâine proaspătă, de parcă atunci ar fi scos-o din cuptor.
Pasărea se apropie de Pavel şi lăsă pâinea să-i cadă la
picioare.
Pavel îi spuse lui Antonie:
- De aproape douăzeci de ani acest corb îmi aduce în fiecare
zi câte o jumătate de pâine. Dar azi, pentru prima dată, aşa cum
vezi şi tu, a adus în cioc o pâine întreagă. Domnul, cu iubirea
Sa nesfârşită, ştie că ai venit să mă vizitezi! S-a gândit şi la tine.
Şi din acest fapt, poţi înţelege Părinte Antonie, că iubirea
frăţească valorează mai mult decât postul.
Cu ochii scăldaţi în lacrimi de duioşie, au început a mânca
pâinea cea binecuvântată. Apoi s-au îmbrăţişat şi s-au despărţit,
pentru a-şi duce pe mai departe viaţa în linişte şi singurătate, pe
drumul spre o viaţă mai sfântă.[3]
Cine-i mai important

Paiele, pleava şi miriştea s-au luat odată la ceartă susţinând
fiecare că ea este mai importantă decât celelalte.
Numai sămânţa, modestă, nu a intrat în gâlceavă cu ele: ea
ştia că va veni şi vremea recoltei şi numai atunci i se va da
fiecăreia dintre ele cinstea cuvenită.
Când spicele s-au copt, a început secerişul. Miriştea a rămas
pe câmp şi curând a fost năpădită de copitele animalelor; după
treierat, vântul a luat pleava, iar paiele au fost arse în foc. Numai
boabele de aur au fost strânse şi duse cu grijă la adăpost în
hambare.
Omul cu adevărat folositor nu se laudă niciodată pe sine, cişi face cu modestie treaba, găsindu-şi încununarea în ceea ce
face şi negândindu-se niciodată la meritele sale.[4]
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Mâhnire din invidie

Un înţelept a fost întrebat odată:
- De ce sunt câteodată oamenii atât de mâhniţi?
Şi înţeleptul a răspuns:
- Oamenii sunt mâhniţi, în general, pentru necazurile şi
problemele lor, dar unii sunt şi mai mâhniţi pentru starea de bine
pe care o au cei din jurul lor.
Prietenia

Prietenia dintre un om duhovnicesc şi un om trupesc este
mai puţin plăcută şi mai puţin trainică decât prietenia dintre o
oaie şi un lup.
Dacă eşti un om duhovnicesc, nimeni nu-ţi poate fi prieten
mai supărător decât omul a cărui plăcere este să vorbească
despre câştigarea bogăţiei şi despre desfătările trupeşti.
Dacă eşti însă un om bogat şi-ţi place cel mai mult să
vorbeşti despre bogăţie şi despre desfătări trupeşti, nimeni nu-ţi
poate fi prieten mai supărător decât omul duhovnicesc, care-ţi
vorbeşte despre Dumnezeu şi despre suflet.
Omul duhovnicesc niciodată, nici în timpul vieţii şi nici pe
patul de moarte, nu va dori prietenia omului trupesc şi nici nu se
va căi vreodată că nu a urmat sfaturile acestuia. Iar omul trupesc
va dori, dacă nu mai devreme, cel puţin pe patul de moarte,
prietenia omului duhovnicesc. Iar pe patul morţii se va pocăi
poate că nu a urmat sfaturile acestuia.
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