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Cu stimă şi recunoştinţă,
Părintelui duhovnicesc,
Acelui ce, cu iscusinţă,
M-a învăţat cum să trăiesc
Şi cum să calc, evlavios,
În căile ortodoxiei,
Spre a petrece cu Hristos
În bucuria veşniciei.





CUVÂNT ÎNAINTE

MMMM
-am gândit că, pentru această ediţie a cărţii, ar fi de
folos să anexez şi o prefaţă semnată de un om al

Bisericii, care l-a cunoscut pe Părintele nostru, Bătrânul Visarion
Iugulescu. Şi nu mi-a fost uşor. Desigur, cel mai bine l-au
cunoscut ucenicii Sfinţiei Sale, STÂLPII LUCRĂRII, pe care şi
prin care a edificat o construcţie atât de măreaţă în interiorul
Bisericii Ortodoxe. M-am gândit mai întâi la Preasfinţitul Părinte
Galaction Stângă, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, ucenic
destoinic al Bătrânului nostru, iubit şi preţuit de mulţimea
creştinilor. Mi-am amintit de atâţia stareţi de mănăstiri care au
învăţat abc-ul credinţei de la Taica Părinte Visarion. M-am gândit
şi la Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu Pop, Arhiepiscop de Alba
Iulia, care, după cum veţi vedea pe parcursul acestei cărţi, după
o slujbă arhierească oficiată în Bucureşti, iese înaintea poporului
ţinându-l de mână pe Taica Părinte. Nu l-am uitat nici pe
Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Serafim Joantă (Mitropolia
Ortodoxă a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord) care, după
cum veţi vedea într-o imagine, din multa-i smerenie şi dragoste,
stă îngenunchiat în faţa Părintelui nostru. M-am gândit şi la alţi
arhierei care l-au cunoscut şi l-au apreciat pe Taica Părinte
Visarion. Dintre toţi aceştia, m-am oprit la cel mai apropiat
Părinte, geografic vorbind, dar şi sufleteşte:  arhimandritul
Hariton Negrea, fără să-l aşez deasupra altora.
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Mărturisesc cu sinceritate că, pe mine, Părintele Hariton m-a
născut a doua oară în Lucrarea dată de Dumnezeu spre
păstorire Bătrânului nostru Visarion. Fiind mai tot timpul în
mijlocul ucenicilor lui Taica Părinte, alături de alţi părinţi tot aşa
de destoinici, Părintele Hariton ne-a amintit mereu de învăţătura
pur ortodoxă primită de la Părintele Visarion şi de chemarea
noastră ca misionari laici în ogorul duhovnicesc.

Într-o înregistrare video (care se află pe internet), l-am văzut
şi auzit pe Înaltpreasfinţitul Teofan, Mitropolitul Moldovei şi
Bucovinei, întrebându-l de trei ori pe Părintele Iustin Pârvu, care
se apropia de plecarea în veşnicie, pe cine să lase în urmă ca
stareţ. Şi răspunsul Părintelui Iustin a fost, de trei ori, acelaşi:
“Pe Părintele Hariton de la Durău”. Ce lucru minunat! Cu toate
că avea foarte mulţi ucenici, Părintele Iustin a considerat că e
bine să preia cârma mănăstirii un ucenic al Părintelui Visarion
Iugulescu, din raţiuni cunoscute numai de Sfinţia Sa. Acest fapt
minunat onorează Lucrarea noastră. Nu i-a fost, nu-i este şi nu-i
va fi uşor Părintelui Hariton, ca stareţ, într-o lume atât de
tulburată, căci tulburări sunt peste tot, inclusiv în mănăstiri şi în
tot spaţiul ortodox.

De ce au loc aceste tulburări în lumea ortodoxă? Pentru că
aici e “frontul”, aici se dă lupta.

După cum ştiţi, şi la nivel naţional creştinii s-au tulburat pe
marginea Sinodului din Creta, iar nişte “oi mai înţelepte” au
început să-i judece pe “păstori”. Unii preoţi n-au mai vrut să-i mai
pomenească pe arhierei în rugăciunile Bisericii. Dar, spre
ruşinea acestor “oi”, în toamna acestui an s-a întâmplat un lucru
demn de luat în seamă. La Sărbătoarea Sfântului Dimitrie,
Ocrotitorul Bucureştilor, a fost prezent şi Preafericitul Părinte
Patriarh Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii, care nu a participat
la Sinodul din Creta, dar, cu toate acestea, s-a rugat şi s-a
împărtăşit împreună cu Patriarhul nostru şi cu ceilalţi arhierei din
Sinodul Bisericii Ortodoxe Române. “Să stăm bine, să stăm cu
frică, să luăm aminte!”

Tulburări au loc şi la nivel de eparhie, şi în parohii, şi în alte
comunităţi creştine. Nici noi, ucenicii Părintelui Visarion, nu
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suntem scutiţi de aceste tulburări. Când auzim de astfel de
neînţelegeri între creştini trebuie să ne dăm seama, ca nişte
înţelepţi, că acolo ceva îl deranjează pe vrăjmaşul nostru comun,
pe diavolul. Căci dacă i-ar conveni starea creştinilor, i-ar lăsa în
pace, nu i-ar mai lătra şi nu i-ar mai întărâta pe unii împotriva
altora. Zice o vorbă: „Atunci când toate merg bine, ceva nu e în
regulă”. Adică vrăjmaşul zice: „Să-i lăsăm în pace, pentru că
merg în căile noastre!”. Iar dacă mergem în căile Domnului,
porneşte război pe toate fronturile. Dar unde e SMERENIE,
vrăjmaşul nu se apropie. Şi ne mai trebuie şi multă RĂBDARE.

Şi în timpurile mai vechi, după cum ştiţi, înşelaţi de vrăjmaşul
sufletelor noastre, creştinii s-au războit între ei. Tulburarea cea
mai mare a avut loc la anul 1054, când biserica creştină de Apus
s-a rupt de cea de Răsărit. Şi au fost multe asemenea tulburări
în cadrul Bisericii creştine. Nici noi, cei din zilele noastre, nu
suntem lipsiţi de asemenea tulburări şi schisme. Viaţa creştinului
este o luptă continuă, dar şi o cernere continuă.

Crescut între doi munţi ai Ortodoxiei – Părintele Visarion
Iugulescu şi Părintele Iustin Pârvu –, adesea fiind văzut în
compania Preafericitului Patriarh Daniel, de pe vremea când era
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, dar şi în compania actualului
Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, Înaltpreasfinţitul Teofan,
Părintele Hariton a reuşit să devină o persoană marcantă a
Bisericii Ortodoxe, dăruindu-se jertfelnic Bisericii lui Hristos.

Cu toate că este tot timpul ocupat cu problemele mănăstirii
şi cu încercările vremurilor în care trăim, Părintele stareţ
arhimandritul Hariton Negrea şi-a găsit timpul necesar şi a
binevoit să prefaţeze această carte, pentru zidirea sufletească a
celor ce o vor citi.

Mulţumim din suflet Părintelui Hariton şi Îl rugăm pe Bunul
Dumnezeu să-i răsplătească toată dragostea şi bunăvoinţa.   

Autorul 
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PREFAŢĂ

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

SSSS
imt o mare recunoştinţă şi Îi aduc slavă şi mulţumire lui
Dumnezeu pentru faptul că m-a învrednicit să-l cunosc

pe Părintele Ierodiacon Visarion şi să trăiesc aproape de
cuvioşia sa, începând cu anii 1989 şi până în zilele noastre.  Şi
acum, după trecerea sa la Domnul, îl simt ca un mijlocitor şi
ocrotitor pentru Biserică, pentru ţară şi pentru sufletul meu. Nu
îndrăznesc să-l numesc părintele meu duhovnicesc, este un
mare curaj să fac această afirmaţie, deşi eu îl consider ca părinte
al meu duhovnicesc, deoarece i-am simţit dragostea faţă de
mine, atunci când l-am întâlnit, am simţit că se roagă pentru
mine, am simţit că suferă alături de mine. Ştiu că nu-i semăn
întru nimic, gândind la viaţa duhovnicească pe care el a dus-o,
pentru că alta este micimea sufletului meu, în care regăsesc
deseori patimi, decăderi, greşeli, răutăţi şi alta era starea
duhovnicească a Părintelui Visarion, purificat de patimi, curat,
plin de credinţă, un cristal prin care se putea vedea lumina
Sfântului Duh. Cuvioşia sa Îl avea neîncetat pe Dumnezeu
înlăuntrul său şi pot să-l consider ca un om purtător de
Dumnezeu, aşa cum numeşte Biserica, un teofor, pentru că
prezenţa lui Dumnezeu se observa prin vorbele  pe care le
rostea, în gesturile, privirile şi sfaturile pe care le oferea. 
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În momentul când l-am întâlnit am fost foarte mângâiat
sufleteşte;  trăiam un fel de extaz, de beţie duhovnicească, fără
să pierd relaţia şi contactul cu lumea din jur, cu lumea materială.
Simţeam în prezenţa lui o putere care susţine totul în viaţă,
atotprezentă, dar neînţeleasă de nimeni, afară de orice fel de
percepţii. Puterea aceasta o primeam atunci când simţeam că se
roagă pentru mine, atunci când rostea cuvântul lui Dumnezeu,
atunci când îmi insufla curajul de a trece peste toate greutăţile
personale şi peste toate problemele care frământau lumea. Şi
eu trăiam în această lume şi această trăire a mea nu a avut la
bază pe Dumnezeu. A trebuit ca prin bunătatea divină să-l
întâlnesc pe Părintele Visarion şi aşa să ajung, măcar câteodată,
să privesc aspectele profunde, să simt lucruri importante şi
frumoase. Puteam, uneori, să particip dintr-o dată şi la lumea
materială şi la cea spirituală. Aşa îmi închipuiam eu că erau
oamenii şi creştinii cândva, când duceau o stare duhovnicească
identică cu cea a lui Adam, după cum ne arată Sfânta Scriptură.
Adică ei Îl auzeau pe Dumnezeu, vorbeau cu El şi aceasta se
transforma într-o hrană pentru sufletul lor, le lumina timpul şi le
întreţinea dorinţa de a cunoaşte şi mai mult tainele lui
Dumnezeu. 

Prezenţa Părintelui Visarion mi-a modificat total imaginea
despre lume; am simţit cum toate certitudinile mele, toate
cunoştinţele mele, toate ideile mele erau de multe ori false.
Trăiam la momentul acela mult bazat pe cunoştinţele laice, pe
cunoştinţele pe care le primisem în şcoală. La întâlnirea cu
Părintele Visarion, parcă în momentul acela, pământul îmi fugea
de sub picioare, eram suspendat în aer şi neputincios să mă
gândesc că aceste cunoştinţe ale mele erau în stare să rezolve
problemele sufleteşti care mă frământau. Din momentul acela
mi-am dat seama că Sfântul este un lucru minunat şi dragostea
sfinţilor este ca o mare fără de sfârşit, un ocean de smerenie, o
lumină cerească; din această lumină am avut ocazia să mă
împărtăşesc şi eu, prin prezenţa Cuvioşiei sale în viaţa mea. 

Dacă Părintele Visarion a fost pentru mine o lumină
cerească, m-am gândit atunci cu cât mai mult Dumnezeu, Care
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este Adevărul şi Care luminează întru totul ce este pe pământ şi
între oameni. Am văzut în momentul acela că Părintele era ca o
scânteie, ca o rază de lumină, care în comparaţie cu soarele
avea o dimensiune mai mică, dar eu de această scânteie şi de
această rază de soare aveam nevoie. Am văzut atunci cât de
importantă şi cât de mare este dragostea Sfântului şi cât de
importantă şi cât de mare şi cu totul deosebită este iubirea pe
care mi-o arăta Dumnezeu prin sfinţii Lui.

În prezenţa Părintelui Visarion simţeam o permanentă topire
a cunoştinţelor mele şi lipsa de teamă în legătură cu viitorul
familiei din care proveneam, cu soarta lumii în care trăiam, a ţării
în care mă născusem. Simţeam atunci o bucurie pentru viaţa
veşnică, pe care ne-o doreşte Dumnezeu. Simţeam bucurie
pentru că este atât de bun şi ne iubeşte atât de mult. Bineînţeles
că această stare duhovnicească, în zilele noastre, s-a mai răcit,
pentru că şi ispitele au fost pe măsură, iar plecarea Părintelui
Visarion din mijlocul nostru a dus la o scădere sufletească; de
aceea mă adresez tuturor cititorilor: să faceţi rugăciuni şi pentru
mine, ca să mă reîntorc la evlavia cea dintâi, la dragostea cea
dintâi, la momentul în care Părintele Visarion mi-a vorbit despre
Dumnezeu şi despre importanţa sufletului meu. Întotdeauna am
fost mişcat de starea duhovnicească a Părintelui Visarion, de
experienţa lui duhovnicească, de darul pe care mi l-a făcut atunci
când am stat de vorbă cu dânsul. Mă atrăgea ca un magnet spre
el, mă făcea să dau o mare importanţă cuvintelor lui, iar cuvintele
lui erau duh, erau viaţă, mă făceau să tânjesc după Dumnezeu,
după lucrarea sfinţilor. Îmi doream să am şi eu parte de
acoperământul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Darul
duhovnicesc pe care mi l-a arătat Părintele argumenta pentru
mine faptul că omul se poate mântui şi mai mult, că omul se
poate îndumnezei. Părintele Ierodiacon Visarion descoperea pe
Hristos în ochii credincioşilor care-l priveau. Iar în ochii mei a
dobândit un caracter cu totul deosebit, pentru că înţelegeam că,
cu cât cineva este mai sfânt şi mai evlavios, mai tare în credinţă
şi mai dedicat Bisericii, cu atât mai mult primeşte har si putere
pentru a-L arăta pe Hristos în suflet. Din acest motiv consider că
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mulţi dintre creştinii care au trăit aceeaşi experienţă ca şi mine
l-au simţit pe Părintele Visarion în duhul şi în adevărul lui Hristos. 

Aş putea spune că Părintele era un transmiţător al harului
lui Dumnezeu. Faptele lui argumentau lucrul acesta. Oamenii
căutau acest izvor de har şi printre aceşti oameni m-am regăsit
şi eu; pot să spun că întotdeauna sufletul meu a fost, după cum
se aminteşte în predicile sale, tot mai înfometat şi mai însetat
după Hristos, Mântuitorul lumii. Mi-am dorit urcuşul vieţii
creştinului adevărat, vrednic de a contempla faţa lui Dumnezeu.
Pot spune că, aşa cum o persoană se apropie de o sobă
încălzită, tot aşa se simţea şi sufletul meu, încălzit de dragostea
şi de harul care veneau de la Părintele, care emanau atunci când
ne apropiam de el; de aceea eu căutam, aproape prin orice
mijloc, să fiu în apropierea sfinţiei sale. De multe ori, acest har
sfânt care ieşea de la dânsul parcă se manifesta într-un mod
neobişnuit, atunci când predica, când vorbea despre Sfânta
Treime şi despre toată aşezarea sfinţilor din cer şi parcă se
simţea o mireasmă ieşind de la sfinţia sa. Apoi faptul că sufletul
meu se pornea uşor spre pocăinţă, spre a dori pe Hristos cât
mai autentic, spre a dori cât mai mult să meargă pe calea sfinţilor
m-a adus la concluzia că şi în zilele noastre sunt sfinţi, şi în zilele
noastre sunt oameni drepţi care oferă binecuvântări şi prin ale
căror mijlociri trăim şi noi. Rugăciunile şi privegherile lor înaintea
lui Dumnezeu şi înaintea sfinţilor Lui ţin lumea şi stihiile ei în
armonie. 

Părintele Visarion, din dragoste faţă de Dumnezeu, se jertfea
pentru alţii, uitând aproape cu totul de sine însuşi, pentru că
dorea împlinirea voinţei lui Dumnezeu, pentru slava lui
Dumnezeu şi nu pentru că îşi dorea laude de la oameni. Dânsul
a vorbit simplu şi a iubit simplu, pentru că aşa L-a simţit pe
Dumnezeu. Dragostea lui faţă de oameni a făcut ca să se lase
pe sine, fără să părăsească rânduielile specifice lui ca monah şi
ca ierodiacon şi să se ofere oamenilor care veneau şi-i cereau
sfatul. Se oferea oamenilor cu mângâiere, pentru că aceşti
oameni erau necăjiţi, erau întristaţi, erau răpuşi de greutăţile
necazurilor. Părintele cunoştea durerea lumii şi de aceea s-a
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jertfit pe sine. Fiecare zi a fost pusă în faţa oamenilor. Când
asculta durerea sau problema cuiva, suspina adânc, iar durerea
omului sau problema acestuia devenea durerea lui sau
problema lui pe care dorea să o rezolve. Îi sprijinea pe oameni,
le oferea perspective, dădea răspunsuri şi sfaturi pe care
credincioşii puteau să le înţeleagă cu uşurinţă, le puteau
îndeplini, descoperind în Părintele un ocrotitor şi un salvator
pentru încercările lor. Părintele Ierodiacon Visarion s-a străduit,
mai presus de orice limită omenească, să se minimalizeze pe
sine, s-a nevoit şi a trudit să-şi pună propriul eu în locul omului
suferind, a celorlalte persoane care erau răpuse de durere şi
suferinţă; oricare ar fi fost acea persoană, el o mângâia şi o
sfătuia. N-a făcut niciodată diferenţe între oameni, nici de etnie,
nici de cultură, nici de stare materială, nici de funcţii, Cuvioşia sa
a privit sufletul, a înţeles că omul are nevoie de mângâiere, de
sprijin total, iar acest sprijin pe care i l-a oferit omului a făcut ca
orice persoană să se simtă legată de Dumnezeu, să aibă
cunoştinţe despre faptele sfinţilor şi despre modul cum ei şi-au
dus viaţa. 

Cred că secretul dragostei Părintelui, al iubirii lui faţă de
aproapele şi faţă de toţi oamenii pe care i-a întâlnit, a fost
dăruirea sa totală. N-a păstrat pentru sine nimic din ceea ce a
simţit că a primit de la Dumnezeu. A primit în dar şi le-a dat în dar
oamenilor. Din acest motiv, lume peste lume îl vizita; se aşezau
la rând şi căutau cu răbdare să primească sfaturi de la Părintele,
să fie povăţuiţi, şi apoi să pună începutul cel bun. Noi ştim că, din
clipa în care omul se pune în locul celuilalt, poate atinge iubirea
totală faţă de lume, îi aduce pe oameni la sine, iar el le oferă
dragoste şi compasiune în toate problemele şi greutăţile lor. Deşi
multă lume care-l vizita pe Părintele prezenta nu numai
problemele sufleteşti, dar şi problemele din viaţa aceasta
trecătoare, Părintele avea răbdare sa ofere explicaţii despre
toate cele puse înaintea lui. Sfinţia sa ştia că mai presus de toate
sunt rânduielile duhovniceşti, sfinţirea sufletului şi unirea cu
Dumnezeu, dar a oferit răspunsuri exacte şi pentru problemele
materiale ale oamenilor. 
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La Părintele Visarion am înţeles, toţi cei care îl înconjuram,
pentru ce lucruri minunate a fost creat omul de către Dumnezeu
şi cu ce nimicuri ne ocupăm, cât de multă importanţă dăm
lucrurilor trecătoare, preocupărilor de moment şi nonvalorilor.
Părintele Visarion ne spunea că toţi putem ajunge sfinţi, dar nu
ştiam cum să fim, cum să dăm sens corect şi teologic vieţii
noastre. Chiar dacă Sfinţia sa oferea răspunsuri şi pentru
problemele trecătoare, nu uita ca, de fiecare dată, să ne atragă
atenţia asupra mântuirii sufletului, asupra dobândirii sfinţeniei şi
smereniei pe care trebuia să le avem în faţa lui Dumnezeu. 

Foarte mult m-a impresionat faptul că mulţi dintre ucenicii pe
care-i avea şi-au schimbat viaţa în urma predicilor pe care
dânsul le-a rostit în biserică şi care, apoi, au fost scrise în
volume. Mulţi dintre ucenicii dânsului au început viaţa în Biserică
datorită predicilor scrise, fără să fi avut un dialog profund, o
discuţie amănunţită, aşa cum eu am avut în binecuvântatele
ocazii de la Comarnic sau când am vorbit cu sfinţia sa in
Bucureşti: la biserica din cartierul Broşteni, apoi la biserica
Sfântului Marelui Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon şi lângă
biserica de pe strada 11 iunie. Au fost dialoguri pe care   n-am
să le pot uita vreodată, pentru că şi-au pus amprenta asupra
sufletului meu şi asupra importanţei lui Dumnezeu în conştiinţa
mea, până la sfârşitul vieţii mele.

Părintele Visarion cunoştea caracterul şi interiorul oamenilor
cu care dialoga, deşi nu-i mai văzuse vreodată şi nici nu avusese
ocazia să-i întâlnească undeva. Era de ajuns să-i cunoască o
dată pentru a le oferi răspunsuri la problemele lor de viaţă şi de
suflet. Întotdeauna aceşti oameni au recunoscut că au primit
răspunsul potrivit, au primit ceea ce îşi doreau ca să poată
merge mai departe. Părintele îi ajuta în situaţiile cu care ei
trebuia să se confrunte, chiar dacă ţineau de domeniul
profesional, de cultură, de etică, de morală, probleme din viaţa
de zi cu zi. Aceşti oameni s-au folosit de învăţăturile Părintelui
Visarion şi au putut ajunge la cea mai înaltă concluzie:
comuniunea cu Dumnezeu reprezintă idealul cel mai important.
Părintele putea cu multă uşurinţă să vadă interiorul inimii
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oamenilor, caracterul lor şi ideile care stăteau la baza vieţii pe
care ei o duceau. Abia după ce le dezvăluia gândurile cele
ascunse şi ideile din suflet şi din inimă, Biserica devenea pentru
ei partea cea mai importantă din mulţimea de preocupări.
Descoperirile lui erau atât de uimitoare, încât oamenii puteau
primi cu uşurinţă sfatul care le schimba viaţa pe drumul Bisericii,
pe drumul care ducea la Dumnezeu. 

Părintele a ştiut să vorbească omului cuvântul lui Dumnezeu,
care atinge inima, iar cuvântul său întotdeauna a atins chiar şi
inimile cele mai împietrite. Ştia să aline orice suflet aflat în
suferinţă şi necaz. Spre sfârşitul vieţii dânsului vorbea rar, dar
ochii lui sclipitori aveau multe lacrimi. Numai privindu-i, chiar şi
aşa, oamenii aflau uşurare în necazurile şi în suferinţele lor.

Dacă privim profilul lui ca Părinte rugător, descoperim că
Sfinţia sa s-a rugat pentru oamenii din lumea aceasta, pentru
clerul bisericesc, pentru monahii si  monahiile din toate
mănăstirile ortodoxe, s-a rugat pentru oamenii care nu ştiau
despre Dumnezeu, care-L căutau pe Dumnezeu. În mod sigur
nu a uitat niciodată să-şi plângă şi propriile păcate; a ştiut să se
smerească în faţa lui Dumnezeu, a ştiut să se smerească în
Biserică şi să caute, din această smerenie, să cuprindă toată
lumea în rugăciunile zilnice pe care sfinţia sa le făcea. Când se
ruga pentru o anumită persoană, pentru o anumită problemă,
pentru un anumit eveniment, aceste rugăciuni ale lui sufereau o
transformare care înainta într-un lanţ spiritual, încât, de la o
persoană, de la o problemă, de la un eveniment putea să ajungă
să se roage pentru mai multe persoane, pentru toată lumea,
pentru depăşirea mai multor evenimente dramatice care sunt în
lume. Părintele a cuprins cu rugăciunea sa şi omul şi întreaga
lume, pentru că aşa L-a îndemnat Duhul Sfânt. Părintele se
folosea în repetate rânduri de rugăciunile aşezate de Sfinţii
Părinţi în Biserică, pentru că viaţa de rugăciune a cuvioşiei sale
a început în Biserică; şi-a dat seama că Biserica cuprinde sub
aripile ei lumea aceasta întreagă, botezată în numele Sfintei
Treimi. Când un tânăr îi cerea Părintelui să se roage pentru
dânsul, atunci Părintele făcea rugăciuni şi pentru toţi tinerii din
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lumea aceasta; când o mamă cerea rugăciuni de la Părintele, el
se ruga pentru toate mamele din lumea aceasta; tot la fel şi
pentru bătrâni, săraci, necăjiţi, îndureraţi. Toţi erau cuprinşi, în
întregime, în rugăciunile Părintelui Visarion. 

După ce Sfinţia sa şi-a însuşit rugăciunile Bisericii, eu am
putut vedea, mai ales în predicile pe care le rostea, rugăciunea
proprie, rugăciunea izvorâtă din inima Sfinţiei sale, rugăciunea
creată ca slujitor al Bisericii, rugăciunea omului smerit în faţa lui
Dumnezeu. Părintele Visarion îşi crea rugăciuni din propria lui
evlavie, din dorinţa de a-i ajuta pe oameni, şi mai ales din
dragostea lui faţă de Biserică şi faţă de Dumnezeu. Considera
rugăciunile sale pentru lume nu numai ca o datorie părintească,
ca o datorie clericală, dar şi ca pe o binecuvântare pe care o
simţea că vine de la Dumnezeu. Înţelegea că Însuşi Mântuitorul
Iisus Hristos îi dă putere ca să se jertfească pentru lume, aşa
cum El, ca Dumnezeu, S-a răstignit pentru noi. De multe ori,
Părintele se înjosea pe sine, se smerea pe sine, se asuprea pe
sine, considera că nerealizările şi greutăţile şi relele din lumea
aceasta veneau din cauza greşelilor lui. De multe ori zicea că
nu este vrednic să fie ascultat de Dumnezeu, iar noi vedeam
cum de fiecare dată Dumnezeu îi asculta rugăciunile şi împlinea
dorinţele credincioşilor care îl vizitau. 

Mulţi au mărturisit că, în mod miraculos, rugăciunile
Părintelui i-au ajutat pentru redobândirea sănătăţii, pentru
câştigarea unui examen, pentru izbăvirea de patimi şi de păcate,
pentru luminarea unor confuzii şi, mai ales, pentru curăţirea
sufletească. Dânsul a putut oferi rugăciunea şi milostenia ca
două aripi care înalţă sufletul către Dumnezeu. Nu şi-a uitat
niciodată pravila şi canonul şi de rânduială călugărească,
atribuţiile lui ca ierodiacon si liturghisitor, dar s-a putut vedea că
rugăciunea pentru sine era doar o pregătire pentru rugăciunea
pe care urma să o facă pentru întreaga lume, pentru oamenii
care-l vizitau şi, mai ales, pentru cei care-i scriau şi care doreau
de la distanţă rezolvarea problemelor lor sufleteşti sau împlinirea
unor dorinţe frumoase. În rugăciunile sale Îl implora pe
Dumnezeu pentru nevoile oamenilor şi de multe ori s-au
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observat lacrimile care-i curgeau pe obraz, compasiunea pe care
o arăta şi modul cum era plecat spre a rezolva greutăţile şi
nevoile atâtor oameni care-l înconjurau. 

Lucrarea teologică a Părintelui Visarion a fost statornicită
întotdeauna pe respectarea teologiei confirmate de cele şapte
Sfinte Soboare Ecumenice. Părintele nu a publicat lucrări
teologice, dar a dovedit prin viaţa lui că a fost un adevărat teolog
şi un împlinitor al întregii patristici ortodoxe. El transmitea
cuvântul lui Dumnezeu care se năştea în inima lui ca urmare a
rugăciunii, a smereniei sale, a dorinţei de a-L cunoaşte pe
Dumnezeu în modul lui de monah simplu, cât mai curat şi mai
autentic. Putem spune că Părintele era un teolog empiric; el
avea şi transmitea harisma teologiei, nu teoretiza şi nu căuta să
facă discuţii avocaţioniste, ci transmitea prin viaţa lui, prin
cuvântul lui, o adevărată teologie empirică. Părinţii bisericeşti
contemporani vorbesc şi teologhisesc cele pe care le-au trăit,
iar dogmele ortodoxe izvorăsc întotdeauna din experierea lui
Dumnezeu, în Duhul Sfânt. Cuvioşia sa a avut întotdeauna
această experiere în har, pentru că la el s-au întâlnit, mai întâi,
trăirea şi evlavia, acrivia şi bunăvoinţa, după aceea dogma.
Experierea Părintelui Visarion în Duhul Sfânt a fost descrisă de
dragostea lui nemărginită faţă de Dumnezeu şi de dragostea faţă
de oameni. Acestea au fost credinţa şi dogma lui adevărată.
Părintele a dovedit prin viaţa sa, prin însăşi experienţa sa,
veridicitatea dogmei ortodoxe. Din acest motiv nu s-au găsit la
dânsul abateri de la rânduielile Bisericii, pentru că el a trăit
bisericeşte; nu s-au găsit în viaţa lui înşelări sau presupuneri,
confuzii si îndoieli, pentru că dânsul, prin rugăciune şi prin
smerenie, s-a arătat simplu, curat, un împlinitor al poruncilor lui
Dumnezeu. 

Ştim că sfinţii sunt temelia învăţăturii ortodoxe, pentru
motivul că ei au căuta-o şi au materializat-o prin viaţa lor.
Învăţătura ortodoxă a devenit respiraţia lor, împlinirea poruncilor
lui Dumnezeu a devenit idealul lor. Putem considera că sfinţii
sunt marii învăţători ai lumii acesteia şi printre ei îl găsim şi pe
Părintele Ierodiacon Visarion Iugulescu, care a ţinut făclia
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aprinsă în rânduiala teologică şi dogmatică pe care Biserica ne-a
dat-o de la Sfinţii Apostoli până în zilele noastre, prin lucrările
bisericeşti, prin rânduielile sinodale. 

Când gândesc la teologia Părintelui Visarion, observ că a
fost un om practic prin excelenţă. Făcea totul cu mult suflet şi cu
multă acrivie faţă de Dumnezeu, iar în relaţiile cu oamenii era
blând, milostiv, simplu şi direct în situaţiile care trebuia să fie
rezolvate. Sfinţia sa le cunoştea pe toate, fără ca să se ocupe în
mod deosebit de toate, cunoştea cele ale lumii, locuind lângă
biserică, cunoştea greutăţile oamenilor, deşi acele greutăţi nu
erau specifice lui, cunoştea greutăţile familiilor, greutăţile
mamelor, greutăţile tinerilor, deşi el se prezenta doar ca o mamă
duhovnicească, ca un tânăr cu nobleţe în faţa lui Dumnezeu.
Duhovniceşte era împreună cu toţi, îi iubea pe toţi, dar avea grijă
să se retragă în intimitatea lui cu Dumnezeu. A preluat cu bucurie
greutăţi imense si se străduia cu timp şi fără timp să uşureze si
să mângâie sufletele oamenilor şi să aibă şi el încredinţarea de
la Dumnezeu că a devenit util Bisericii şi proniei pe care
Dumnezeu a lăsat-o pe faţa pământului. La Cuvioşia sa am
văzut, în repetate rânduri, că evita folosirea deasă a cuvântului
„teologie”, vorbind întotdeauna cu mai multă putere despre
evlavie, despre trăirea creştinului în Biserică, despre atenţia pe
care s-o avem la rugăciune, despre viaţa sfântă pe care trebuie
să o ducem. „Evlavia”, „mila” şi „dragostea” erau cuvinte care se
repetau cel mai des în rostirea predicilor sale, în sfaturile pe care
le dădea credincioşilor şi, mai ales, în atitudinea lui pe care o
avea faţă de Însuşi Mântuitorul nostru Iisus Hristos. 

Deşi Părintele a trăit vremurile de tristă amintire, dar şi în anii
de după revoluţia din decembrie 1989, am putea spune că a
cunoscut amândouă formele de globalizare, atât pe cea cu
ideologie comunistă, cât şi globalizarea pe temeiul modernist
secularizat. Ceea ce s-a observat la sfinţia sa este că nu a căzut
niciodată victimă acestor forme de globalizare. Dânsul a trăit şi
şi-a exprimat în alt mod unitatea lumii, doar privind-o în legătură
cu Dumnezeu. Unitatea lumii acesteia era privită doar în
Biserică, după învăţătura pe care au lăsat-o Sfinţii Apostoli şi
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Sfinţii Părinţi. Părintele a trăit această universalitate sfântă
îmbrăţişând cu dragostea şi cu rugăciunile lui întreaga lume, aşa
cum şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos a îmbrăţişat lumea când
a fost răstignit pe Golgota şi după Învierea Sa. Cu alte cuvinte,
deşi Părintele Visarion a cunoscut fenomenul globalizării,
niciodată nu a fost atins de el şi nu l-a lăsat să pătrundă în
învăţătura, în viaţa sau în sfaturile pe care le oferea. A fost cu
adevărat un rugător pentru lume şi a privit unitatea lumii acesteia
doar în Hristos şi în împlinirea poruncilor Lui. Sfinţia sa a
observat că acest fenomen de globalizare este dorit din afară şi
promovat împotriva voinţei omului. Globalizarea aceasta a putut
fi explicată de sfinţia sa şi prin faptul că nu atingea interiorul
omului. 

Părintele ştia că în oameni se poate găsi Împărăţia lui
Dumnezeu, nu în exterior, că nu are nimic în comun cu alte
elemente care ţin de economie, de mijloace financiare sau de
comunicarea facilă; ştia că această globalizare îi nivelează pe
oameni şi-i consideră drept materie pusă la dispoziţia intereselor
celor puternici din lumea aceasta. Părintele a fost întotdeauna
monahul care s-a interiorizat şi, fiindcă din interior venea
dragostea lui faţă de oameni, acesta a fost modul său de a privi
universalitatea în creaţia lui Dumnezeu. Dânsul ştia că
universalitatea în Biserică nu se construieşte cu indivizi
globalizaţi, ci cu persoane universale care sunt dedicate
ajutorării aproapelui şi salvării omului de la căderea lui. Oamenii
Bisericii, aşa cum a fost Părintele Ierodiacon Visarion, au avut
această trăsătură de a-i îmbrăţişa, cu dragostea lor, nu numai
pe toţi oamenii care între ei sunt duşmani şi prieteni, ci şi
întreaga creaţie, pentru că dânsul a fost un mare admirator a tot
ceea ce a făcut Dumnezeu. Părintele Visarion a fost universal
prin rugăciunea pe care o făcea pentru oameni şi pentru toată
creaţia lui Dumnezeu. Niciodată nu a îngăduit vreo formă de
globalizare sau orice formă de secularizare a omului. A trăit
mistic, dar a fost dedicat şi tuturor oamenilor; a trăit Împărăţia
lui Dumnezeu în interior, dar şi-a exprimat şi ajutorul lui faţă de
credincioşi; a trăit rugăciunea în suflet, dar s-a rugat pentru
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creştinii aflaţi în necazuri şi greutăţi. Prin aceasta ne dăm seama
că inima lui rugătoare pentru toată lumea era universală, pentru
că în ea încăpea toată lumea suferindă. 

A fost un mare rugător, iar în prezent rămâne un mare
mijlocitor pentru Biserică şi pentru toţi creştinii de pe faţa
pământului. Nu a fost un fals rugător, nu a fost un fals făcător de
minuni, dintotdeauna a fost recunoscut ca om al lui Dumnezeu
şi ca slujitor adevărat al Bisericii, un creştin adevărat, un cleric
sfinţit, om al dragostei şi al jertfei, care-şi oferea, în adevăratul
sens al cuvântului, întreaga lui putere, întreaga viaţă, întreaga
fiinţă lui Dumnezeu şi spre ajutorul aproapelui. În mod sigur a
fost atletul lui Hristos, slujitor pentru Biserică, slujitor oamenilor
şi, mai ales, ucenicilor lui care l-au ascultat şi i-au urmat sfaturile.
Multe sunt minunile şi realizările frumoase din viaţa slujitorului lui
Dumnezeu, Părintele Ierodiacon Visarion. Unele deja sunt
cunoscute şi  amintite cu multă evlavie de ucenicii dânsului.
Există încă multe alte  lucruri minunate şi minuni care au rămas
şi vor rămâne necunoscute, pentru că celor care l-au simţit ca
mijlocitor şi l-au chemat în rugăciuni întotdeauna le-a fost de
folos, de mângâiere şi de întărire pe calea mântuirii, până când
se vor regăsi cu dânsul în Împărăţia lui Dumnezeu. 

Cuvioşia sa a pus lumină şi adevăr în omul autentic, în omul
credincios, în omul care aspiră spre Dumnezeu. Părintele
Visarion  ne-a arătat, prin prezenţa sa, ce a dorit dintru început
Dumnezeu de la oameni şi cum doreşte ca învăţăturile Lui să fie
întotdeauna urmate, iar poruncile Lui să fie îndeplinite. Faptul
că Părintele Ierodiacon Visarion este mărturisit de mulţi
credincioşi  şi de toţi cei care îi vizitează mormântul şi îi cer
mijlocirile lui către Dumnezeu, faptul că dintre ucenicii şi
credincioşii Bisericii îi cunosc minunile pe care le făcea prin
lucrarea rugăciunii îi confirmă acum locul printre sfinţii si drepţii
lui Dumnezeu. 

Nu putem şti cât de mare este sfinţenia la care a ajuns
Cuvioşia sa, dar pentru mine este mare, iar înălţimea
duhovnicească a sfinţiei sale a atins înaltul cerului, unde si
privirea noastră se îndreaptă atunci când îi cerem mijlocirile si
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rugăciunile pe care le face înaintea tronului lui Dumnezeu. Se
poate observa că sfinţia sa este recunoscut drept Sfânt de
conştiinţa pleromei Bisericii noastre; nenumăraţi pelerini din
diverse ţări vizitează cu evlavie mormântul său de la Mănăstirea
Cernica. Acolo mulţi dintre rugători au simţit uşurare şi
mângâiere în dorinţele lor frumoase pentru lumea în care ne
găsim şi, mai ales, pentru aspiraţiile care ne duc în Împărăţia
cea veşnică, unde Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne aşteaptă
să fim împreună cu toţii: şi părinţi duhovniceşti, şi ucenici, şi
creştini care în toată viaţa lor au căutat să-L iubească pe
Dumnezeu. 

Poate cele pe care le-am spus şi le-am scris despre
Părintele Ierodiacon Visarion Iugulescu vor părea în ochii
multora ca exagerări, însă pentru mine sunt foarte puţine în
comparaţie cu ceea ce a fost şi este Cuvioşia sa în faţa lui
Dumnezeu. Aşa cum eu l-am privit, am văzut doar vârful unui
măr înflorit, dar fără să ştiu cu adevărat adâncimile lui teologice,
trăirile, evlavia, smerenia şi acrivia lui în Dumnezeu. Nu voi uita
niciodată privirea sfinţiei sale… Ce putere, ce strălucire, ce
sfinţenie, ce măreţie duhovnicească şi ce lumină sfântă
străluceau din faţa lui atunci când îl întâlneam! Întotdeauna îl voi
păstra în sufletul meu şi în amintirile mele ca pe Sfântul lui
Dumnezeu, care s-a rugat şi se roagă pentru întreaga lume.

Autorul acestei cărţi, fiind un bun creştin şi un lucrător al viei
duhovniceşti, moştenite de la Părintele Ierodiacon Visarion, m-a
impresionat prin intensitatea trăirilor expuse în aceste capitole.
Dânsul a nuanţat în această carte latura sensibilă a sufletului
Cuviosului Visarion. Iar sufletul Părintelui eram şi suntem chiar
noi înşine, toţi cei care-l preţuim, ascultându-l în toate.

Cartea de faţă este o chemare la smerenie şi dragoste, o
aducere aminte a Sfântului nostru Părinte Visarion şi un îndemn
de urmare a Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Aşa să ne ajute Dumnezeu! Amin!

Arhim. Hariton Negrea,
Stareţul Mănăstirii „Petru Vodă”
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CAPITOLUL 1

NAŞTEREA DIN NOU

Mama sufletească

SSSS
fântul  Apostol Pavel, în Epistola întâi către Corinteni,
zice: „…de aţi avea zeci de mii de învăţători în Hristos,

totuşi nu aveţi mulţi părinţi. Căci eu v-am născut prin Evanghelie
în Iisus Hristos. Deci vă rog să-mi fiţi mie următori, precum şi eu
lui Hristos. Pentru aceasta am trimis la voi pe Timotei, care este
fiul meu iubit şi credincios în Domnul. El vă va aduce aminte
căile mele cele în Hristos Iisus, cum învăţ eu pretutindeni, în
toată Biserica“. 

Precum Sfântul Apostol Pavel le-a fost mamă de suflet
creştinilor din vremea aceea, tot aşa şi Părintele nostru Visarion
de la Cernica ne este mamă sufletească, pentru că ne-a născut
duhovniceşte la o viaţă nouă, întru Hristos, Domnul nostru. De
aceea, se cuvine cu prisosinţă să-i zicem „mamă“, căci ca o
mamă s-a îngrijit de mântuirea copiilor săi, pe care i-a dat
Dumnezeu. Acesta este şi motivul (dar nu singurul) pentru care
am subintitulat această lucrare: „Mărturia unui simplu ucenic
despre mama duhovnicească“.

În regimul opresiv de tristă amintire, în care mulţi părinţi ai
ortodoxiei noastre au fost urmăriţi şi anchetaţi de securitatea
comunistă, din motive religioase, şi Părintele nostru a avut de
suferit. De aceea, noi, ucenicii, Când vorbeam despre dânsul în
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public, mai ales în convorbirile telefonice, nu-i pronunţam
numele, ci un pseudonim – „Mama“. Chiar şi în anii de libertate,
de după 1989, Părintele duhovnicesc era tot „Mama“.

Părintele duhovnicesc

DDDDacă în mănăstire se face deosebirea între părintele
duhovnic şi părintele duhovnicesc, în lume această

deosebire este cunoscută mai puţin. De regulă, părintele
duhovnic este şi părinte duhovnicesc. Dar care ar fi această
diferenţă?

Părintele duhovnic (preot sau arhiereu) este cel care ne
spovedeşte şi ne este ca un tată, care cu dragoste ne
pedepseşte atunci când greşim.

Părintele duhovnicesc este acela care se ocupă de
catehizarea noastră, de educaţia noastră religioasă, pentru a ne
forma buni creştini în spiritul dogmelor ortodoxe, aşa cum se
ocupă într-o familie o mamă, cu multă dăruire, de educaţia
morală a fiilor ei.

Într-un articol din „Ziarul Lumina“, din 6 octombrie 2012,
părintele profesor Constantin Coman scrie: „Personal, aş face
diferenţa clară între spovedania propriu-zisă şi paternitatea
duhovnicească, deşi ambele se întâlnesc în persoana preotului.
Mărturisirea păcatelor şi dezlegarea lor ţin de lucrarea preoţiei
sacramentale. Paternitatea duhovnicească, deşi asociată
preotului duhovnic, se poate desfăşura şi în afara lucrării
preoţeşti. Istoria Bisericii ne oferă argumente în direcţia acestei
disocieri. Marii părinţi ai patericelor nu erau în mod necesar şi
preoţi. Avva îşi întemeia autoritatea duhovnicească în faptul
însuşi al îndrumării duhovniceşti a fraţilor. În istoria recentă a
Sfântului Munte întâlnim aceeaşi imagine. Gheron Iosif, mare
isihast atonit al secolului al XX-lea, a fost un simplu monah şi,
prin cei şase ucenici ai săi, a populat multe din marile mănăstiri
atonite. Unul dintre ucenicii săi, tot Iosif, Vatopedinul, simplu
monah şi el, a fost părintele duhovnicesc al obştii vatopedine
până la trecerea la cele veşnice, deşi nu era nici preot şi nici
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stareţ al mănăstirii. Preoţii din obşte erau ei înşişi în ascultarea
părintelui.

Apelativele „avva“ şi „gheron“ sunt sinonime, indicând nu pe
preot, ci pe părintele duhovnicesc şi se traduc în româneşte prin
„bătrân“. Tot în tradiţia patericelor şi a monahismului aflăm şi
disocierea între mărturisirea păcatelor la Spovedanie şi
mărturisirea totală a fiului duhovnicesc către părintele
duhovnicesc, în vederea îndrumării duhovniceşti. Astăzi, în
mănăstirile atonite şi în alte mănăstiri se practică mărturisirea
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zilnică a păcatelor şi a gândurilor către părintele duhovnicesc,
fără ca aceasta să fie însoţită de dezlegarea preoţească. Scopul
acestei mărturisiri este deplina încredinţare către părintele
duhovnicesc a fiului duhovnicesc.

În afara monahismului, lucrurile au evoluat diferit. În lume nu
poate exista o relaţie atât de strânsă între părintele duhovnicesc
şi fiii duhovniceşti, de aceea accentul cade pe spovedania
propriu-zisă. Preotul preia şi sarcina îndrumării duhovniceşti, atât
cât este. Acesta este motivul care a condus la o diminuare a
rolului părintelui duhovnicesc, înţeles în termenii asumării
îndrumării deplin responsabile a fiilor duhovniceşti, care se
leapădă de voia proprie. Părintele duhovnicesc nu a dispărut,
dar se identifică aproape complet cu preotul hirotonit. Dar să
recunoaştem că, deşi toţi preoţii sunt chemaţi să fie părinţi
duhovniceşti şi toţi sunt numiţi cu apelativul „părinte“, nu toţi
ajung în postura reală de părinte duhovnicesc. În acelaşi timp, să
consemnăm faptul că niciun preot nu-şi este sieşi părinte
duhovnicesc, ci se raportează, fie şi numai prin Taina
Spovedaniei, la un părinte duhovnicesc.

Aş puncta încă o diferenţă între preotul-duhovnic şi părintele
duhovnicesc. Primul ţine de o instituţie bisericească formală,
convenţională, controlabilă exhaustiv la nivel instituţional, în timp
ce al doilea constituie o instituţie bisericească neconvenţională,
nepredictibilă instituţional, dar foarte importantă în iconomia
eclesială. Preotul-duhovnic îşi împlineşte lucrarea sa în temeiul
instituţional al harului primit prin Taina preoţiei, în timp ce
părintele duhovnicesc ajunge la această condiţie pe căi
necontrolate instituţional. Ucenicii recunosc pur şi simplu în el
autoritatea duhovnicească necesară şi intră liber în ascultare de
el. Autoritatea duhovnicească este dată nu de un reper
instituţional, ci de statura duhovnicească personală“.

Pe lângă cele afirmate de părintele profesor Constantin
Coman, aş aminti şi de lucrarea duhovnicească a Sfântului
Paisie Aghioritul. De ce mergeau oamenii la el şi nu la altcineva?
Cărturar nu era, făcuse doar patru clase primare. Un fizic
impunător nu avea, era de statură mijlocie, spre scund. Vreo
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vrednicie preoţească nu avea, nu era nici preot, nici ierarh. Şi
totuşi mergeau la el să-i ceară sfatul călugări, stareţi, preoţi,
ierarhi, senatori, generali, miniştri, deputaţi, bogaţi şi săraci,
militari, profesori universitari şi studenţi, intelectuali şi inculţi,
consumatori de droguri şi familişti. Oameni de toate categoriile!
Ce era acel ceva care-i atrăgea pe oameni ca un magnet?  Era
Harul lui Dumnezeu!

Lucrarea duhovnicească

PPPP
entru noi, ucenicii Părintelui Visarion, care trăim în lume,
este un mare dar de la Dumnezeu că avem, pe lângă

părintele duhovnic, şi un părinte duhovnicesc. De fapt, pentru
cei mai mulţi dintre noi, părintele duhovnic a pătruns în viaţa
noastră după ce l-am cunoscut pe părintele duhovnicesc, Taica
Părinte Visarion, în urma catehizării primite de la dânsul. 

În modestia Sfinţiei Sale, Părintele Visarion a acceptat să i
ne adresăm cu acest apelativ smerit - „Taica Părinte“-, pe care
îl vom folosi cu dragoste pe parcursul acestei cărţi.

Lucrarea duhovnicească a Părintelui Visarion a fost
revigorarea credinţei ortodoxe prin cunoaşterea şi împlinirea
poruncilor Evangheliei, prin atragerea tineretului la credinţă,
folosind programe şi metode adecvate vremurilor în care trăim.

Ortodoxia românească foloseşte termenul „lucrare“ pentru a
desemna două realităţi care se întrepătrund, atât pe pământ, cât
şi în veşnicie: energie (ἐνέργεια) şi făptuire (πρᾶξις).

Noi, ucenicii Părintelui Visarion, care ne-am strâns din
dragoste, ca într-o familie, în jurul Sfinţiei Sale, în sânul Bisericii
Ortodoxe, am folosit şi folosim termenul „Lucrare“ şi cu sensul de
comunitate de creştini care are un scop comun: mântuirea
sufletelor noastre. Mai mult decât atât, Părintele nostru ne-a
cerut să facem misionarism laic, adică să nu ne gândim doar la
mântuirea noastră, ci să-i ajutăm şi pe cei din jurul nostru, care
nu cunosc credinţa. Lucrarea noastră s-a ocupat şi se ocupă de
cei care nu frecventează biserica, de cei care nu cunosc credinţa
ortodoxă, având ca faruri de orientare Sfintele Canoane. Noi nu
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ne-am ocupat şi nu ne ocupăm de cei care sunt deja în biserică
şi au duhovnic. Rolul pe care ni l-am asumat, în virtutea preoţiei
universale, este de a aduce sufletele până la uşa bisericii, iar de
acolo, preluându-i preoţii, cei ce au rătăcit pe căile neştiinţei vor
intra în turma cea binecuvântată.

De ce ne-am strâns în jurul Părintelui nostru? Oare nu erau
îndeajuns slujbele şi predicile din biserică? 

Ca şi în viaţa trupească, în care unii mănâncă mai mult, iar
alţii mai puţin, tot aşa este şi în viaţa spirituală. Pentru unii, a se
hrăni doar duminică dimineaţa la Sfânta Liturghie e prea puţin,
de aceea, vrând mai multă hrană spirituală, au căutat şi, cu
ajutorul lui Dumnezeu, au găsit.

Spicuiri din viaţa şi activitatea Părintelui Visarion

DDDD
upă cum cunoaşteţi şi din alte lucrări apărute întru
pomenirea Părintelui, precum şi din datele oferite de

site-ul www.ierodiaconvisarion.ro, Părintele Visarion Iugulescu
s-a născut în data de 28 octombrie 1922, la Brăneşti, judeţul
Dâmboviţa, primind la botez numele de Vasile. Încă din copilărie
a avut înclinaţii spre activitatea misionar-duhovnicească. Iubea
foarte mult biserica, era aprins în credinţă, se instruia citind
operele Sfinţilor Părinţi, fiind animat de dorinţa de a cunoaşte
cât mai multe învăţături pentru mântuirea sufletului.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Părintele
Visarion Iugulescu este luat militar la Braşov, la cavalerie, unde
este impresionat de disciplina din armată. În duminici, când
ostaşii mergeau la biserică împreună cu ofiţerii, cânta la strană
şi, cu învoirea preotului, predica în prezenţa ofiţerilor şi a
ostaşilor. 

Pleacă pe front în Rusia unde, în timpul luptelor, este luat
prizonier împreună cu soldaţii companiei. În drum spre lagărele
din Siberia reuşeşte să fugă printr-o minune, cu ajutorul lui
Dumnezeu, şi se întoarce în ţară.

Între anii 1948-1950, Părintele Visarion a făcut misionarism
împreună cu părintele Damaschin (fost stareţ al Mânăstirii
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Lainici), până ce autorităţile vremii le-au interzis să mai predice.
Apreciindu-i activitatea şi plăcându-i hotărârea şi starea sa
sufletească, Părintele Damaschin l-a recomandat mitropolitului
Irineu Mihălcescu şi, astfel, primeşte hirotesia de ipodiacon
misionar, pe când avea vârsta de 28 de ani, la moaştele Sfintei
Cuvioase Parascheva de la Iaşi.

Simţind nevoia de linişte şi dorind viaţă pustnicească,
Părintele Visarion Iugulescu se retrage în munţii Răteiului, dar,
printr-o descoperire dumnezeiască, este trimis iar în ogorul
duhovnicesc, să semene învăţătura mântuitoare.

Revenind în lume, tânărul Vasile este hirotonisit ierodiacon,
cu numele Visarion, pentru Mănăstirea Balaciu, de către Prea
Sfinţitul Episcop Antim Angelescu al Buzăului, pe data de 25
decembrie 1950, la catedrala episcopală din Buzău. 

La Balaciu a desfăşurat o amplă activitate de întărire
sufletească, făcându-şi mulţi ucenici. O parte dintre aceştia au
devenit călugări, diaconi, preoţi, stareţi de mănăstiri. Îl amintim
aici pe Părintele Protosinghel Ilarion Lupaşcu, fost stareţ al
schitului românesc „Prodromul“ de la Sfântul Munte Athos.

Pe când era vieţuitor al Mânăstirii Balaciu, Părintele Visarion
Iugulescu este cerut de către mitropolitul Efrem Enăchescu la
Mănăstirea Cernica, unde vine cu un număr însemnat de
ucenici, revigorând astfel viaţa duhovnicească a sfântului locaş.
Urmează cursurile de ghizi şi e repartizat ca ghid la Mănăstirea
Snagov.

Scos din mănăstire în urma odiosului decret din anul 1959,
prin care se dispunea închiderea unor mânăstiri şi alungarea
călugărilor tineri, Părintele Visarion Iugulescu funcţionează pe
post de cântăreţ la mai multe biserici, stabilindu-se în anul 1973
la biserica Sfântul Nicolae-Sârbi din Bucureşti, unde timp de 10
ani a desfăşurat o neobosită activitate duhovnicească, vestind
cu timp şi fără timp cuvântul lui Dumnezeu.

Părintele Visarion Iugulescu a fost înzestrat de Dumnezeu
cu multe daruri, printre care şi cu darul picturii. Multe din icoanele
pictate de dânsul împodobesc şi astăzi casele creştinilor sau
diferite biserici unde au fost donate. 
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Două dintre icoanele pictate de Părinte („Dulcea Sărutare“ şi
„Împăratul Creştinilor“) au vărsat lacrimi de mir în data de 23
noiembrie 2003, în casa unor creştini din Braşov. După ce au
fost purtate prin mai multe oraşe, icoanele făcătoare de minuni
au fost depuse în Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul“ din cartierul
Craiter - Braşov.

După evenimentele din luna decembrie 1989 s-a creat mai
mult spaţiu de lucru pe plan duhovnicesc. Părintele Visarion
Iugulescu a avut astfel posibilitatea să facă o catehizare vastă,
procedând cu abilitate şi răspândind cuvântul lui Dumnezeu în
mase mari de auditori. 

Este invitat de mulţi preoţi, atât din Bucureşti, cât şi din
provincie, şi ţine predici în multe biserici, care au fost apreciate
cu superlative, în multe biserici, având menirea de a lumina
mintea, de a întări voinţa şi de a sensibiliza sufletele pentru
primirea lui Hristos.

Istovit de munca de o viaţă pusă în slujba lui Dumnezeu şi a
aproapelui, într-o suferinţă nearătată şi o neputinţă accentuată,
Părintele Visarion Iugulescu îşi petrece ultimii ani ai vieţii
pământeşti la Comarnic, unde este vizitat zilnic de mulţi oameni,
care veneau pentru rezolvarea problemelor lor trupeşti sau
spirituale. 

Deşi Părintele nu mai putea vorbi, totuşi cu privirea
răspundea celor necăjiţi, mângâindu-i în necazurile lor.

Învăţăturile Părintelui Visarion Iugulescu, care au fost de
mare folos celor ce le-au ascultat, pot fi citite în cărţile cu predici
apărute în ultimii ani şi în revistele „Pâine şi apă pentru suflet“.
Ele au apărut şi în format electronic, în mii şi mii de exemplare,
şi pot fi ascultate sau vizionate de pe casete, CD-uri, DVD-uri
sau stick-uri, precum şi de pe internet, fiind traduse în mai multe
limbi.

De un real folos sunt şi îndreptarele de spovedanie şi alte
învăţături tipărite, împărţite în dar de Părintele Visarion şi de
ucenicii Sfinţiei Sale.

În seara zilei de 24 mai 2008, Părintele Visarion Iugulescu
şi-a încredinţat sufletul în mâinile Mântuitorului, pe Care L-a iubit
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şi pe Care L-a slujit întreaga viaţă.
Este înmormântat la Mănăstirea Cernica, lângă stejarul cel

falnic. La slujba de prohodire au fost prezenţi mii şi mii de ucenici
şi un sobor numeros de clerici, în frunte cu Preasfinţitul Galaction
Stângă, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului. 

Stejar lângă stejar!

Să-l odihnească Domnul
În Raiul Său cel sfânt
Şi să-i primească jertfa
Făcută pe pământ!
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Preasfinţitul Părinte Galaction Stângă, Episcopul
Alexandriei şi Teleormanului, împreună cu actualul Părinte
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, Preasfinţitul
Timotei Prahoveanul,  la slujba de înmormântare a Părintelui
Ierodiacon Visarion Iugulescu.



„De când te-aştept!“

PPPP
e Părintele Ierodiacon Visarion Iugulescu l-am cunoscut
în toamna anului 1984. Eram încă tânăr, dornic de

afirmare, însetat de cunoaştere. Aveam anumite realizări în plan
profesional şi material; totuşi, îmi lipsea ceva. De mai mulţi ani
un glas lăuntric nu-mi dădea pace. Viaţa şi mediul în care trăiam
nu îmi plăceau. Voiam o trăire mai curată, un mediu duhovnicesc
mai înalt. Din când în când mai treceam şi pe la biserică, dar
felul de a se comporta al ortodocşilor, în general, nu-l
înţelegeam, nu era convingător. Nu puteam să accept că păcatul
e compatibil cu sfinţenia. Mă refer la cei ca mine, nu la cler.
Credeam că aşa este credinţa ortodoxă. Căutam ceva mai curat
decât acea ortodoxie pe care o întâlneşti, la tot pasul, la cei mai
mulţi dintre semeni. Ştiam că sunt mai multe religii, mai multe
credinţe, confesiuni şi secte. Doream să cunosc acea credinţă
care să dea pace sufletului meu. Mergeam pe stradă şi ziceam
în gând, mai ales când treceam pe lângă o biserică ortodoxă:
„Doamne, descoperă-mi Tu care este credinţa cea adevărată!“. 

Şi Dumnezeu n-a întârziat. Mi-a descoperit credinţa cea
adevărată – ORTODOXIA. Tot ortodoxia, dar cea adevărată,
adică ortodoxia moşilor şi a strămoşilor noştri. Am aflat mai târziu
că, în alt loc, Părintele Visarion se ruga lui Dumnezeu să-i trimită
sufletele care nu cunosc credinţa cea adevărata, sufletele
rătăcite. Astfel, rugăciunile noastre s-au întâlnit la Dumnezeu,
Care ne-a dat posibilitatea, în scurt timp, să ne întâlnim, să ne
cunoaştem. Când ne-am văzut prima dată – ce bucurie! -
părintele şi-a deschis larg braţele, m-a îmbrăţişat şi mi-a zis: „De
când te-aştept!“. Am simţit că o face cu adevărat, din dragoste
sinceră (pur şi simplu). I-am simţit căldura sufletească. Cred că
aşa a procedat cu toţi, aşa ne-a aşteptat pe toţi. Cine te mai
întâmpină în ziua de azi cu atâta duioşie? Pot spune, cu
sinceritate, că mi-a fost ca o mamă care m-a născut la o viaţă
nouă, m-a hrănit cu laptele cel duhovnicesc şi m-a crescut cu
grijă, jertfindu-şi libertatea şi sănătatea pe altarul dragostei. De
aceea, eu şi toţi fraţii mei îi ziceam adesea „mamă“. Căci mamă
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ne-a fost. Alteori îi ziceam Taica Părinte, căci multora ne-a fost
şi tată. 

În vremurile noastre, era imperios să se nască în Ortodoxie
un far călăuzitor, un bărbat, de talia Părintelui nostru, care să
revigoreze viaţa duhovnicească a celor care i-au fost încredinţaţi
de Dumnezeu spre păstorire. Cine l-a cunoscut mă înţelege şi
simte la fel ca mine. Dar de ce l-am iubit şi îl iubim noi aşa de
mult pe Taica Părinte? Iată de ce. Pentru că ne-a făcut
cunoscută credinţa cea adevărată, credinţa ortodoxă, ortodoxia
practică, pentru că ne-a arătat calea sigură care duce la
Dumnezeu, la mântuire. Pe mine, până să-l cunosc pe Taica
Părinte, nimeni n-a reuşit să mă convingă să merg la sfânta
biserică, să mă spovedesc, să mă împărtăşesc. Îmi pare rău că
trebuie să o spun, şi nu vreau să jignesc pe nimeni, dar aceasta
este realitatea. De aceea îi port o mare recunoştinţă Părintelui
nostru Visarion, cel care de la vârsta de 15 ani a fost un neobosit
misionar al creştinismului ortodox. Cea mai mare perioadă a
activităţii Sfinţiei Sale a desfăşurat-o în anii grei de dinainte de
Revoluţie, când Biserica era persecutată, când dogmele
creştineşti erau considerate concepte retrograde. A fost o
persoană incomodă pentru regimul ateu de atunci. Pentru că a
făcut misionarism laic, mergând prin sate şi oraşe cu filme
religioase şi predicând cuvântul Lui Dumnezeu, (pentru a fi
stopat) i s-a cerut  ori să înceteze activitatea, ori să intre în
mănăstire. A ales mănăstirea.  Dar nici în mănăstire nu s-a oprit,
ci şi-a continuat activitatea, fiind căutat, pentru folos
duhovnicesc, de mulţi creştini.

Decretul 410

CCCC
ei mai mulţi oameni apreciază activitatea duhovnicească
a Părintelui Ierodiacon Visarion Iugulescu, dar îşi pun

întrebarea, firească de altfel, de ce Părintele, călugăr fiind, a trăit
o perioadă de timp în afară de mănăstire? Pentru aceasta
trebuie să aducem câteva lămuriri.

Părintele Visarion şi-a desfăşurat activitatea într-o perioadă
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grea pentru creştinătate, când ţara noastră a fost guvernată de
un regim politic totalitar, ostil vieţii creştine. Acest regim emite în
1959 Decretul 410 prin care sunt luate mai multe măsuri faţă de
mănăstirile ortodoxe. Pregătirea punerii în aplicare a acestui
decret a fost făcută cu câţiva ani mai înainte, când, pe baza de
tabele sau liste alcătuite sub diverse motive, culese din locuri şi
de la persoane necunoscute, monahii şi monahiile sub 50 de ani
erau scoşi forţat din mănăstiri şi obligaţi să se încadreze în fabrici
şi uzine ca „forţă de muncă în opera de construire a societăţii
comuniste“. Monahismul, în special, şi Biserica, în general, au
devenit ţinta criticilor şi luării în bătaie de joc  ca „instituţii
anacronice şi corupte“.

Decretul este motivat de un amplu referat semnat de
ministrul de interne de atunci şi datat: 6 octombrie 1958. În acest
referat se vorbea despre o amplă conspiraţie a legionarilor care
s-ar fi infiltrat în cadrul bisericii, în special în mănăstiri, de unde
ar fi continuat activitatea legionară. Acesta a fost pretextul.
Realitatea însă a fost alta: mănăstirile  deveneau o forţă de care
se temea regimul, dar care nu se manifestau deschis ca fiind
ostile statului, ci pur şi simplu duceau o viaţă religioasă corectă,
iar călugării nu ezitau să răspândească credinţa.

Decretul 410 din 1959 a dat o grea lovitură monahismului;
aproximativ 75% din vieţuitorii mănăstirilor au fost expulzaţi şi
„integraţi“ în viaţa socială. În momentul părăsirii mănăstirilor,
călugărilor li s-au dat de către unităţile monahale 500 de lei şi
îndemnul dureros de a pleca. Unii au mers în localităţile de
origine, în familiile lor, s-au căsătorit, alţii au intrat în servicii de
pază, lucrători în fabrici, s-au înscris la învăţarea unor meserii,
iar alţii s-au ataşat de câte o biserică, unde au funcţionat ca
îngrijitori, paraclisieri sau cântăreţi. Mănăstirile, în acea perioadă,
au fost transformate în depozite de cereale, în C.A.P. -uri sau în
tabere de copii.

Decretul 410 este un act clar de represiune religioasă,
deoarece a vizat restrângerea unor activităţi pur religioase şi a
afectat, într-un fel sau altul, ierarhia şi structura de organizare a
Bisericii; aceasta fără a mai pune la socoteală sutele de preoţi
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sau călugări arestaţi în aceeaşi perioadă.
Preasfinţitul Gherasim Putneanul, Episcop Vicar al

Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, trecut la Domnul, a publicat
o carte denumită „Tămâie şi exil“ şi subintitulată „Dialoguri
despre pribegia fraţilor“, dedicată unui moment sumbru din
istoria vieţii monahale româneşti. Autorul mărturiseşte că a primit
îndemnul pentru scrierea acestei cărţi de la Părintele Petroniu
Tănase, egumenul schitului românesc „Prodromu“ din Sfântul
Munte Athos, care-i spune: „… bine aţi face să adăugaţi (…) la
consemnarea amintirilor, şi perioada anilor cu evenimente
monahiceşti la care aţi luat parte din plin, date privind (…)
izgonirea monahilor din mănăstiri. S-a scris mulţime de cărţi
despre cei arestaţi, despre lagăre, despre închisori şi nimic
despre scoaterea călugărilor din mănăstiri, despre ce s-a
întâmplat cu cei izgoniţi, cu bunurile mănăstireşti etc. Fireşte,
tăcerea asupra acestui capitol îşi are tâlcul ei. Veţi avea un merit
deosebit împlinind acest gol în istoria monahismului
românesc…“ încheie Părintele Petroniu.

Preasfinţitul Gherasim precizează că decretul comunist nr.
410 din 1959 a dus la o „tragedie de neînchipuit: călugări şi
călugăriţe, scoşi din mănăstiri la vârsta de 50 – 55 de ani, deja
rupţi de lume, de casă şi de tot ce a fost mirenesc, erau obligaţi
să devină civili din nou; … (şi) nici celor rămaşi în mănăstiri,
bătrâni ori infirmi, şi mai puţin cu studii teologice nu le-a fost
uşor“.

Din cauza acelui decret, astăzi, o parte din mănăstirile
ortodoxe – reînfiinţate sau întemeiate din 1990 încoace – duce
lipsă de duhovnici, de personal mai vârstnic care să-i sfătuiască
şi să-i îndrume pe cei tineri care caută să îmbrăţişeze viaţa de
mănăstire.

Observăm, din cele arătate mai sus, că monahii şi monahiile
nu au plecat de bunăvoie din mănăstiri, ci obligaţi de autorităţile
statului şi cu acordul Bisericii care s-a supus Decretului 410.

Aşa s-a întâmplat şi cu Părintele nostru Visarion Iugulescu:
a fost scos forţat din mănăstire, dar a rămas călugăr prin trăirea
Sfinţiei Sale. Ba mai mult, în lume fiind, a putut să facă
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misionarism, cu toate că a fost prigonit în continuare.
Aşadar, cu îngăduinţa Lui Dumnezeu, Taica Părinte a fost

obligat să părăsească mănăstirea, ca mulţi alţi monahi,  pentru
a ne fi nouă, mirenilor, de folos, pentru revigorarea vieţii
religioase în popor. Ştim că Dumnezeu nu îngăduie ispita dacă
nu iese ceva bun, de folos. Greu i-a fost Părintelui nostru acest
moment, dar prin jertfa Sfinţiei Sale s-au născut mii de ucenici.
Dacă n-ar fi fost dat afară din mănăstire, s-ar mai fi adăugat o
floare la buchetul mănăstirii, un câştig prea mic pentru
Ortodoxie, dar aşa s-au născut la o viaţă nouă mii şi mii de
suflete. Vedeţi judecăţile Lui Dumnezeu!

Vocile potrivnice

AAAAu fost şi voci potrivnice Părintelui nostru, prin care
diavolul îşi arăta teama că îşi va pierde controlul asupra

celor care făceau rele, ce nu cunoşteau dreapta credinţă. Unii
oameni au afirmat că sperie lumea prin predicile dânsului, atunci
când vorbeşte despre Rai, Iad, diavoli şi Judecată. Alţi potrivnici
au contestat faptul că nu stă în mănăstire, că acolo e locul lui,
fără să cunoască viaţa Părintelui şi felul cum a ajuns în lume. Alţii
au spus sau scris fel de fel de minciuni, pentru că „aşa au auzit“,
aşa li s-a spus.

Că Taica Părinte a fost păcătos sau drept nu ştim, numai
Dumnezeu ştie, dar, recunoscători ca Orbul din naştere,
îndrăznim să spunem că Sfinţia Sa ne-a deschis, cu darul lui
Dumnezeu, ochii sufleteşti şi acum vedem. Ce vedem? Vedem
mocirla păcatelor în care am trăit. Vedem că deşertăciune este
viaţa aceasta fără Dumnezeu. Vedem Împărăţia lui Dumnezeu
că se apropie, iar noi nu suntem pregătiţi. Vedem şi simţim că
Dumnezeu e dragoste. Vedem dincolo de lumea materială.
Vedem ce, din păcate, mulţi nu văd, ori că nu pot, ori că nu vor
să vadă.

Vocilor potrivnice Părintele nostru niciodată nu le-a dat
replica, ci şi-a văzut de creşterea copiilor săi, ca o mamă fidelă,
chiar dacă a fost înjurată şi jignită de necunoscuţi. Ca şi Sfântul
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Nectarie şi alţi plăcuţi ai lui Dumnezeu, a suportat totul în
smerenie, de dragul nostru. Numai pomul plin de roade este
bătut cu beţe şi bolovani. Şi el ce face? Îşi oferă în tăcere roadele
sale bogate celor ce îl bat, pe când pomul fără roade este lăsat
în pace.
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Noi, care am fost şi suntem ucenici ai Părintelui Visarion,
ştim bine pe cine am avut şi avem, tot aşa după cum s-a
întâmplat şi cu Sfinţii Apostoli care L-au urmat şi propovăduit pe
Învăţătorul lor. Chiar dacă a fost dat la moarte, ei, pentru că L-au
cunoscut şi ştiau Cine este Domnul Hristos şi câte minuni a
făcut, nu L-au părăsit. Ba chiar unii dintre ei şi-au dat şi viaţa
pentru Învăţătorul lor.

Aceşti vrăjmaşi care au grăit neadevăruri despre Părintele
nostru, fie pe internet, fie prin cărţi, fără să-l cunoască, fără să
se documenteze, n-au făcut decât să ne apropie şi mai mult de
dragul nostru Părinte.

La nivel macro, această vorbire de rău trebuie să o
înţelegem ca pe o campanie de denigrare la adresa Bisericii şi
a clerului, căci nu numai Părintele nostru a fost denigrat, ci şi alţi
părinţi ai ortodoxiei noastre, fie din exterior, fie din interior. Şi
astăzi vedem, la diverse posturi de televiziune sau în media
scrisă, ştiri despre părinţii Bisericii, chiar arhierei, care sunt
vorbiţi de rău sau anchetaţi de autorităţi, sub diverse motive.

De aceea noi, ortodocşii, trebuie să fim uniţi, să ne
respectăm unii pe alţii, ca să nu râdă vrăjmaşii de noi. Când
Ortodoxia este atacată din exterior, înţelegem şi ne e milă de
aceşti vrăjmaşi, dar când Ortodoxia este atacată din interior,
pericolul este mult mai mare.

Mai trebuie să amintim aici şi faptul că Lucrarea noastră - şi
Ortodoxia în general - a avut şi are de suferit din cauza
diversioniştilor, adică a acelora care se dau drept creştini
autentici sau ucenici ai Părintelui Visarion, dar în realitate nu au
nicio legătura cu Biserica sau cu Lucrarea, acţionând sau
vorbind după capul lor, afirmând lucruri neadevărate, pe care
le-au auzit nu ştiu pe unde, despre cutare sau cutare. Aceştia îi
smintesc pe mulţi! De fapt îi smintesc tot pe unii ca ei, care
umblă în neorânduială, urând supunerea şi ascultarea de un
părinte duhovnicesc. Odată, vorbindu-mi despre sminteală,
Taica Părinte mi-a zis că se smintesc doar cei smintiţi, adică
aceia care denotă lipsă de judecată, care îşi doresc să audă
lucruri negative.
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Şi în zilele noastre am avut (şi avem) părinţi duhovniceşti cu
viaţă sfântă, în jurul cărora s-au grupat creştinii. Aceşti părinţi
s-au făcut iubiţi de ucenici pentru viaţa lor curată, pentru
jertfelnicia lor în „ogorul“ Domnului. Ca exemple putem da pe
Părintele Cleopa Ilie, Părintele Arsenie Boca, Părintele Calciu
Dumitreasa, Părintele Sofian Boghiu, Părintele Iustin Pârvu,
Părintele Teofil Părăian, Părintele Arsenie Papacioc, Părintele
Visarion Iugulescu, Părintele Ioan Iovan, Părintele Nicodim
Măndiţă, Părintele Iosif Trifa, Părintele Ciprian Grădinaru şi pe
mulţi alţii.

Fiecare creştin, care-şi doreşte mântuirea, a înţeles credinţa
mai bine, de la unul sau de la altul dintre aceşti părinţi. Acela a
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reuşit să-l „cucerească“ pentru Domnul.
Din păcate, ca şi pe timpul Sfinţilor Trei Ierarhi, când creştinii

se porecleau între ei zicându-şi „ioanieni“, „vasilieni“, „grigorieni“,
şi astăzi îi auzi pe unii creştini zicând despre alţii că sunt
„nicodimişti“ sau „calcişti“ sau „visarionişti“ sau „trifişti“ sau
„ciprianişti“. Aceste etichete sunt date în chip defăimător şi
iresponsabil de cei care se consideră „pur ortodocşi“, vrând să
arate lumii că unii părinţi duhovniceşti, cu ucenicii lor, sunt mai
slabi în credinţă sau chiar rătăciţi, judecând ei înainte de a
judeca Hristos. De ce aşa? Oare judecăţile lui Dumnezeu se
potrivesc cu ale oamenilor? Câtă neînţelepciune! Ce mai râde
vrăjmaşul de noi!

Aţi auzit cumva ca autoritatea noastră bisericească, Sfântul
Sinod, să fi ridicat în slăvi sau să fi caterisit sau afurisit sau
anatematizat pe vreunul dintre aceşti părinţi ori pe ucenicii lor?
Eu n-am auzit. Aşadar, atâta timp cât Sfântul Sinod nu s-a
pronunţat în vreun fel sau altul cu privire la aceşti părinţi ai noştri,
haideţi să procedăm la fel ca şi în cazul Sfinţilor Trei Ierarhi şi
să-i cinstim deopotrivă pe toţi părinţii duhovniceşti ai Bisericii
noastre, care au făcut şi fac roade şi să defăimăm pe
defăimătorul sufletelor noaste, pe diavolul, cel care vrea să ne
învrăjbească. 

Copil fiind, mă jucam adesea cu vărul meu la poarta din
grădină, unde se învecinau ogrăzile noastre. Şi ne jucam
frumos. Dar când vorbeam despre mămicile noastre care,
evident, erau surori, joaca noastră se transforma în ceartă şi
chiar în bătaie. Ne băteam cu nuielele ca doi spadasini. Motivul:
fiecare susţinea că mama lui e mai frumoasă. Atunci nu puteam
să înţelegem că două mămici surori erau la fel de frumoase.

Din păcate, lucrul acesta se întâmplă astăzi şi între creştini.
Fiecare susţine că părintele lui duhovnicesc (mama
duhovnicească) e mai înţelept şi mai bun şi mai duhovnicesc
decât alţi părinţi. Şi din cauza aceasta se iau la bătaie, se
vorbesc de rău, se jignesc etc. Şi răul nu se termină aici, căci în
această ispită sunt antrenate şi „mamele“ lor. Şi ce se mai
bucură vrăjmaşul!
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N-ar fi mai înţelept să ne respectăm reciproc „mamele“ care
ne-au născut duhovniceşte? Orice părinte, care a născut fii
duhovniceşti, este o floare în grădina ortodoxiei, cu specificul ei,
cu parfumul şi coloritul propriu. Şi să fim bucuroşi că ţara
aceasta e plină de „flori“. Am întâlnit „flori“ şi la oraş, şi la ţară, şi
unde nu te aştepţi. Şi ierarhi, şi preoţi, şi diaconi, şi călugări, şi
mireni. Suflete înmiresmate, care m-au hrănit cu darurile primite
de la Dumnezeu. Unele „flori“ le avem aici, pe pământ, cu noi.
Altele au fost culese şi sunt acum în glastra Împăratului florilor.

Dacă privim bine în grădină, o să observăm că florile nu
vorbesc, nici nu se vorbesc, ci doar ne veselesc sufletele cu
parfumul lor.

E bine ca fiecare creştin să stea în ascultare faţă de părintele
său duhovnicesc. Taica Părinte care s-a jertfit, aici pe pământ,
pentru noi, a făcut-o din dragoste; nu ne-a cerut nimic în schimb,
nimic material sau vreo favoare. Doar atât ne-a cerut: să
ascultăm, de bună voie, pentru binele nostru.

Zice avva Ruf în Peteric: „cel ce şade în ascultare de un
părinte duhovnicesc, mai multă plată are decât cel ce petrece
singur în pustie. Şi spunea acesta că a povestit unul dintre
părinţi, zicând: am văzut patru cete în cer. În cea dintâi era omul
care este bolnav şi mulţumeşte lui Dumnezeu. În a doua ceată
era cel ce umblă după iubirea de străini şi în aceasta stă şi
slujeşte. În a treia ceată era cel ce umblă după pustie şi nu vede
om, iar în a patra ceată era cel ce şade în ascultare de un părinte
şi i se supune lui pentru Domnul. Şi purta cel pentru ascultare
lanţ de aur şi pavăză şi mai multă slavă avea decât ceilalţi. Iar
eu am zis celui ce mă povăţuia: cum acest mai mic are slavă
mai multă decât ceilalţi? Iar el, răspunzând, mi-a zis: fiindcă cel
ce umblă după iubirea de străini, cu voia sa face şi cel ce este
în pustie cu voia sa s-a dus, iar acesta care are ascultare, toate
voile sale lăsându-şi, atârnă de Dumnezeu şi de părintele său.
Pentru aceasta mai multă slavă a luat decât ceilalţi“. 

Eu, care am fost, într-o oarecare măsură, mai apropiat de
Taica Părinte, am avut ocazia, mai mult decât alţii, să-i cunosc
viaţa, comportarea. Am văzut cum se îmbrăca, cum şi ce mânca,
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cum dormea, cum se ruga, cum primea oaspeţii şi toată jertfa
pe care o făcea pentru ucenici. Ca psalmistul David, pot afirma:
„Precum am auzit, aşa am şi văzut, în cetatea Domnului
puterilor, în cetatea Dumnezeului nostru“. Dacă Taica Părinte ar
fi avut un alt stil de viaţă decât cel pe care îl recomanda
ucenicilor, l-aş fi părăsit de mult. Ba mai mult, eu, beneficiind de
anumite oportunităţi şi citind operele Părinţilor Bisericeşti
(Filocaliile, Vieţile Sfinţilor, Pidalionul etc.), am avut posibilitatea
să verific concordanţa învăţăturilor Părintelui nostru cu cea a
Sfinţilor Părinţi. 

Pescarul iscusit

DDDD
ar de ce a reuşit Taica Părinte să-şi facă atâţia ucenici,
de ce atâta priză la mase? Aceasta pentru că, fiind plin

de dragoste şi smerenie, Dumnezeu i-a dat har. Pentru că a
vorbit lumii cu inima, pentru că a predicat cu scopul cel bun:
întoarcerea oamenilor la Dumnezeu, la Biserică. Nu s-a predicat
pe dânsul, ci L-a predicat pe Dumnezeu. Predicile Sfinţiei Sale
sunt simple, pe înţelesul tuturor. Şi nu trebuie să uităm nici
metodele folosite de Părinte, pentru a pescui sufletele, ţinând
cont de vremurile în care trăim.

Au fost şi voci care au spus că Părintele Visarion a adus,
într-adevăr, mult tineret în biserică, dar a folosit metode
„neconvenţionale“, adică nu a lucrat strict după Lege, după
Canoane, ci a folosit, pentru atragerea tineretului, metode
străine de duhul ortodox, cum ar fi cântările din instrumente,
adunările duminicale etc. Numai cine luptă să aducă suflete la
Dumnezeu ştie cât e de greu să faci aceasta în zilele noastre. Îţi
trebuie multă abilitate şi strădanie. Dacă spui cuiva, străin de
biserică: „Vino şi tu mâine la slujbă!“, şansele de a veni sunt
minime. Trebuie altfel lucrat. Trebuie o momeală, ca la pescuit.
Trebuie să ne adaptăm vremurilor. La vremuri noi, metode noi!
Şi aceasta a făcut Taica Părinte, cu înţelepciunea pe care i-a
dat-o Dumnezeu. Spune o vorbă: „Scopul scuză mijloacele“. Tot
aşa spuneau şi fariseii şi cărturarii despre Hristos: de ce face
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vindecări în ziua sâmbetei, căci legea lor nu permitea aşa ceva.
Orbiţi de invidie, nu vedeau binele pe care îl făcea Mântuitorul
pentru bieţii oameni, aşa cum, şi în zilele noastre, unii au criticat
modul de a lucra al Părintelui nostru, care a reuşit să aducă în
sfânta biserică mii de suflete, prin dragoste, folosind o tranziţie
specifică. Ori de câte ori l-a căutat un suflet pe Taica Părinte,
dânsul nu l-a întrebat dacă fumează, dacă merge la ştrand sau
la mare; ca femeie, dacă îşi tunde părul sau poartă pantaloni, ci
l-a întâmpinat cu dragoste părintească, iar în timp fiecare ucenic
şi-a dat seama ce e bine şi ce e rău să facă. Eu, când l-am
cunoscut pe Taica Părinte, lucram în Constanţa, dar şi pe plaja

Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar
patriarhal şi Preasfinţitul Galaction Stângă, Episcopul
Alexandriei şi Teleormanului, la Parastasul de şapte ani întru
pomenirea Părintelui Ierodiacon Visarion Iugulescu.

În stânga, arhimandritul Hariton Negrea.
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din Mamaia, cu nişte jocuri (aparate electronice) de noroc sau
sportive (boxing, scanderberg), realizate de mine, la care unii,
din păcate, şi-au rupt mâinile. Părintele nu mi-a spus că nu e în
regulă cu aceste aparate, cu acest mod de a câştiga bani, ci m-a
lăsat pe mine, în timp, să-mi dau seama că activitatea pe care o
desfăşuram nu era compatibilă cu demnitatea de creştin.

Dacă în zilele noastre vom aplica strict litera Canoanelor,
riscăm să rămânem fără creştini în biserică. Nu Canoanele sunt
de vină, ci secularizarea, depărtarea oamenilor de Dumnezeu.
Atât de necunoscători ai credinţei strămoşeşti au devenit creştinii
de astăzi, încât, de le vei spune direct despre comportarea
creştinească, mulţi se vor sminti, ne vor spune că suntem
fundamentalişti sau sectari. Nu vor înţelege că toate prevederile
învăţăturii creştine, primite de la Sfinţii Părinţi, sunt spre folosul
sufletesc şi trupesc al omului. 

Călătorind odată cu trenul prin anii ‘80, fiind mai tânăr şi mai
puţin iniţiat în cele duhovniceşti, le spuneam celor din
compartiment câte ceva din ale credinţei noastre. Dar n-a durat
mult şi cineva m-a apostrofat, zicându-mi: „Nu vă supăraţi, din ce
sectă sunteţi?“ Şi asta pentru că abordasem un subiect sensibil,
despre nunta creştină. 

Cu mulţi ani înainte, pe când lucram la Constanţa,
duhovnicul de atunci, vrednicul de pomenire Părintele nostru
Arsenie Papacioc, mi-a dat să citesc „Cârma Bisericii
(Pidalionul)“, dar cu ascultarea de a nu mai da aceasta carte şi
altor creştini. La început n-am înţeles de ce, dar mai târziu am
înţeles că unii, dacă vor citi Pidalionul, în loc să se zidească, se
vor dărâma. 

Da, într-adevăr, Sfintele Canoane ale Bisericii aşa spun: că
e păcat cutare sau cutare lucru, dacă îl faci. Dar ce vom face,
cum vom proceda cu cei ce merg la mare, la ştrand, ca să facă
plajă, ţinând cont de ceea ce spun Canoanele?

Am înţeles de la Taica Părinte că tactica, în orice situaţie de
genul acesta, este cea a paşilor mărunţi, alimentarea cu
„linguriţa“ şi alegerea, dintre două rele, a răului celui mai mic.
Pentru a ajuta pe cineva să meargă drept pe calea lui
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Dumnezeu, ne trebuie multă dragoste, răbdare, rugăciune şi
dibăcie. „Alegem răul cel mai mic“, aşa îmi spunea şi duhovnicul.
Decât să-l pierdem pe un frate, mai bine îi îngăduim la început
şi unele lucruri nepermise. Coborâm ştacheta. Întotdeauna
trebuie să îi explicăm şi de ce este păcat cutare sau cutare lucru,
ca să nu creadă cineva că Ortodoxia noastră este doar o sumă
de interdicţii.

Unii afirmă sus şi tare că trebuie să respectăm strict
Canoanele Sfinţilor Părinţi. Sunt de acord, numai că ele trebuie
aplicate în spirit şi nu în literă, pentru că nu omul a fost făcut
pentru Lege, ci Legea pentru om. Şi spune Mântuitorul:
„sâmbăta a fost făcută pentru om, iar nu omul pentru
sâmbătă“ (Marcu 2, 27).

În faţa legii trebuie să primeze dragostea. Într-o frumoasă
poezie (Legea si Dragostea), autorul Costache Ioanid spune:

„Unde-i teamă, nu-i iubire.
Unde-s legi, nu-i fericire.
Legea dă ce se cuvine,
dragostea se dă pe sine.
Legea dă o zi din şapte,
dragostea le dă pe toate…

Unde-i teamă, nu-i cunună.
Unde-s robi, nu-i voie bună.
Legea dă viţei pe-altare,
dragostea dă tot ce are.
Legea dă a zecea parte,
dragostea le dă pe toate…

Unde-i teamă, nu-i iertare.
Unde-s legi, nu-i îndurare.
Legea iartă, dar vrea sânge,
dragostea pe ea se frânge.
Legea iartă prin dreptate,
dragostea le iartă toate…
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Legea are zile sfinte,
dragostea-i mereu fierbinte.
Legea ţine slujbi divine,
dragostea tot anul ţine.
Legea-i trudă cu simbrie,
dragostea-i împărăţie“.

Un învăţător de Lege, ispitindu-L pe Iisus, L-a întrebat care
poruncă este mai mare în Lege, iar El i-a răspuns: „Să iubeşti pe
Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi
cu tot cugetul tău. Aceasta este marea şi întâia poruncă. Iar a
doua, la fel ca aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine
însuţi. În aceste două porunci se cuprind toată Legea şi
proorocii“. (Mt. 22, 37-40)

Darul discernământului

CCCC
anoanele Bisericii, emise de Sinoadele Ecumenice,
Apostolice sau Locale, au apărut în primul mileniu de

creştinism, când trăirea întru Hristos era mult mai profundă. De
aceea ele au fost însuşite de mare majoritate a creştinilor, fără
probleme. Şi să ne amintim că până acum 50-100 de ani creştinii
noştri ţineau rânduielile Bisericii cu sfinţenie. Când era post, mai
ales în Postul Mare, urcau lingurile „de dulce“ în pod, ca nu
cumva să se „spurce“ în vreun fel. Şi sunt multe asemenea
exemple. Astăzi lucrurile sunt diferite şi trebuie să ne gândim
intens cum să procedăm pentru a reveni pe făgaşul iniţial, căci
e o diferenţă uriaşă între trăirea primilor creştini, care se
împărtăşeau săptămânal, care nu-şi cruţau nici viaţa când era
vorba de credinţa lor, şi nepăsarea celor din zilele noastre.
Diferenţa aceasta a făcut-o şi o face păcatul.

Zice Sfântul Cuvios Antonie cel Mare, referindu-se la
vremurile din urmă: „Va veni vremea ca oamenii să
înnebunească şi când vor vedea pe cineva că nu înnebuneşte
se vor scula asupra lui, zicându-i că el este nebun, pentru că nu
este asemenea lor“.
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Dacă vom spicui Sfintele Canoane, vom găsi lucruri greu de
înţeles pentru unii dintre creştinii de astăzi. Un prim exemplu ar
fi mersul la mare.

Desigur, a face baie în mare sau în râu nu este păcat, dacă
suntem singuri sau în compania unor persoane de acelaşi sex,
dar cu discernământ. În niciun caz nu este permis să facă baie
bărbaţii şi femeile la un loc. Dar ce spun canoanele? Iată ce
spune Canonul 77 de la Sinodul VI: „Nu se cuvine ca persoanele
sfinţite, sau clericii, sau asceţii să se scalde în baie cu femeile,
şi nici vreun creştin laic, deoarece această prihănire este cea
dintâi la păgâni. Iar de se va dovedi cineva în aceasta, de va fi
cleric să se caterisească, iar de va fi laic să se afurisească“.

La fel spune şi Canonul 30 de la Sinodul din Laodiceea din
343: „Nu se cuvine a se scălda în baie cu femei cei ieraticeşti,
sau clericii, sau asceţii şi nici orice creştin sau laic. Pentru că
aceasta este cea dintâi învinuire la neamuri“.

Sfinţii Părinţi au rânduit aşa pentru că nu face nimeni baie
îmbrăcat, ci cu trupul gol sau sumar îmbrăcat, ori lucrul acesta
nu este cuviincios mai ales când sunt la un loc bărbaţi şi femei,
deoarece se ajunge uşor la păcatul desfrânării, cel puţin cu
gândul, care e tot desfrânare. Iar dacă cineva ar spune că el nu
se sminteşte când merge la mare, deoarece e întărit în credinţă
şi stăpân pe el, trebuie să se gândească la faptul că însuşi el
poate fi pricină de sminteală pentru alţii mai neputincioşi, şi e
acelaşi păcat. Aşadar, nu scăldatul în sine este un păcat, ci
sminteala. 

În legătură cu mergerea la Sfânta Biserică, Canonul 80 de la
Sinodul VI spune aşa: „Dacă vreun episcop, sau presbiter, sau
diacon, sau din cei ce se numără în cler, sau laic, ar lipsi de la
Biserica sa mai mult, fără absolută nevoie sau greutate, stând în
oraş şi nu s-ar duce cu credincioşii la Biserică în trei zile de
Duminici din trei săptămâni; de va fi cleric să se caterisească, iar
de va fi laic să se depărteze de la cuminecare (afurisească)“.
Adică nu putem lipsi de la biserică în trei duminici consecutive,
una după alta.

Celor începători în ale credinţei nu le putem spune lucrul
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acesta direct, mai ales că, dacă nu vin la biserică, vor fi afurisiţi…
Ce vom spune tinerilor de astăzi, în epoca internetului,

referitor la imaginile imorale? Într-adevăr, Canonul 100 al
Sinodului VI spune aşa: „Ochii tăi să vază drepte şi cu toată paza
fereşte-ţi inima, porunceşte înţelepciunea“, (Proverbe 4, 23-25),
căci simţirile trupului lesne introduc în suflet pe ale lor. Deci
poruncim ca, de acum înainte, în niciun chip să nu se mai
zugrăvească picturi care amăgesc vederea şi strică mintea şi
aprinderile îndulcirilor ruşinoase, nici pe tablouri şi nici în alt chip;
iar dacă cineva s-ar apuca să facă aceasta să se afurisească“.

Ce vom face cu aceia ce privesc imagini imorale fie prin
reviste, ziare, fie la televizor, fie pe internet sau în altă parte? Ce
vom spune despre jocurile de pe internet, gen „Balena albastră“,
jocuri care ucid copii şi adolescenţi? Vom putea spune că le
interzic Canoanele?

Şi aici trebuie, din partea noastră, multă abilitate şi multă
jertfă pentru a mai diminua efectele devastatoare ale publicităţii
comerciale criminale, care ucide mii şi mii de suflete.

Într-adevăr, în legătură cu travestirea în bărbat, Sfinţii Părinţi
de la Sinodul din Cangra, în Canonul 13, au spus destul de clar:
„Dacă cineva dintr-o aparentă nevoinţă schimbă îmbrăcămintea,
şi în loc de obişnuita îmbrăcăminte femeiască ar îmbrăca
bărbătească, să fie anatema“. Iar în Canonul 17 al sinodului din
Cangra, au zis: „Dacă vreuna din femei, din cauza unei aparente
nevoinţe, şi-ar tunde părul, care L-a lăsat Dumnezeu pentru
amintirea supunerii, să fie anatema ca una ce calcă această
poruncă“.

Oare ce vedem astăzi atât la ţară, cât şi la oraş? Mai toate
femeile poartă pantaloni, pălării şi sunt tunse. Ar fi o mare
greşeală, în zilele noaste, să ne legăm de aceste aspecte şi să
spunem vreunei femei că e păcat că s-a tuns sau că poartă
pantaloni.

Mi-aduc aminte de o întâmplare de prin anii ’80. 
Am mers într-o duminică la slujbă, la o biserică din Bucureşti,

unde erau prezenţi mulţi ucenici de-ai Părintelui nostru. Eram şi
eu mai începător în ale credinţei. Acolo se cânta la două strane:
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fete şi băieţi. Fetele cântau foarte frumos şi erau îmbrăcate
cuviincios, cu baticuţe pe cap, într-o ţinută simplă, aşa cum ne-a
povăţuit Taica Părinte. La un moment dat, intră în biserică o altă
creştină „de-a noastră“ cu o tânără „din lume“, care era cam
stângace în mişcări, îmbrăcată „lumeşte“, în pantaloni şi cu un
sacou maroniu. După ce s-au închinat pe unde s-a putut,
„creştina noastră“ a introdus-o pe cea nou-venită în grupul de
fete de la strană. Acolo, cea nouă părea ca o „oaie neagră“ în
grupul „oiţelor“ frumoase şi la chip şi la suflet. Nici creştina care
a adus-o, nici celelalte surioare nu i-au spus de la început: „Vezi,
să ai fustă lungă, batic de mătase, să nu te rujezi…!“ Nu! A fost
adusă aşa cum se găsea şi a fost tratată firesc, cu multă
dragoste, de parcă se cunoşteau de când lumea. Nou-venita,
deşi era puţin jenată, era copleşită de dragostea celor din jur.

După un timp am fost la slujbă la aceeaşi biserică din
Bucureşti. Fără să vreau, am remarcat-o pe fata nou-venită, care
acum nu mai era „oaia neagră“, ci era îmbrăcată la fel ca şi fetele
de la strană şi cânta în rând cu ele. Ce frumos! Aşa a lucrat Taica
Părinte, fie direct, fie prin ucenicii Sfinţiei Sale. 

Aşa să procedăm şi noi cu cei din jur, cu multă dragoste şi
prin exemplul personal. Să nu ne legăm de aspectele exterioare.
Lucrurile se vor îndrepta pe parcurs, în mod firesc.

La Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi din Toată Lumea, de la
Bucureşti, din anul 2016, mai toate fetele erau îmbrăcate în
blugi, şi nu s-a legat nimeni de acest aspect. Important e că au
venit să-L mărturisească pe Hristos. Ba mai mult, tinerilor li s-a
oferit şi un concert de muzică pop-rock. 

Nu trebuie să legăm de aceste aspecte pe care le întâlnim la
creştinii neiniţiaţi în ale credinţei. Ei se manifestă astfel, pentru
că aşa au văzut în societate şi pe toate canalele de publicitate
ale diavolului. Dacă nu le-a explicat nimeni de ce nu e bine să ne
manifestăm într-un fel sau altul, ei de unde să ştie? Şi mai ales
să nu judecăm, uitând cum arătam şi noi altădată.

Sfântul Paisie Aghioritul spunea că, atunci când vedem pe
cineva păcătuind, nu numai că n-avem voie să-l judecăm, ci să
ne acuzăm pe noi înşine a fi vinovaţi de păcatele aceluia, pentru
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că nu ne-am făcut datoria, nu am făcut lumină în jurul nostru.
Să nu înţeleagă cineva că noi, cei ce am cunoscut credinţa,

cu darul lui Dumnezeu, putem să revenim la o vestimentaţie
„lumească“ şi la un stil de viaţă mai „lumesc“. Nu! Pogorăminte
facem numai cu „începătorii“, iar cu noi trebuie să fim aspri, după
darul pe care l-am primit!

Nu despre vestimentaţie şi ţinută am vrut să vorbesc mai
sus, ci despre metodele cunoscute de la Taica Părinte în
atragerea sufletelor la calea plăcută lui Dumnezeu. Pentru că
aici mulţi greşesc atunci când vor să aducă la biserică un suflet,
în zilele noastre, şi în loc să-l apropie de Dumnezeu, mai mult îl
rănesc şi îl îndepărtează de credinţă.

La fel trebuie să procedăm şi cu cei ce fac parte din alte
culte. Să le oferim dragoste, fără a ne amesteca, în vreun fel, cu
ei. Dacă îi vom jigni, dacă îi vom porecli, dacă îi vom huli, oare
îşi vor lăsa rătăcirea lor? Nu! Trebuie să urâm rătăcirea lor şi nu
pe oameni. Ei trebuie să vadă în Biserica Ortodoxă o comunitate
a dragostei şi să dorească a reveni la biserica strămoşească, de
unde s-au desprins ei sau părinţii lor. Dumnezeu pe toţi ne
iubeşte!

Cântările duhovniceşti

MMMM
i-amintesc de o legendă a vechilor greci în care se
istorisea despre un uriaş, Argus, care avea o mie de

ochi. Duşmanul său de moarte, Apollo, a găsit o metodă foarte
ingenioasă pentru a-l distruge. L-a rugat pe Orfeu să cânte din
harpă. Sunetele melodioase l-au încântat pe uriaş care,
uşor-uşor, a început să adoarmă: la început cu doi ochi, apoi cu
patru, până când au adormit toţi cei o sută de ochi. Astfel a reuşit
Apollo să-l omoare, folosind o armă pe care a împrumutat-o şi
duşmanul mântuirii sufletelor noastre: muzica. Cunoscând
efectul sensibilizator şi modelator al acesteia, mai ales asupra
tineretului, la Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi din Toată Lumea, de
la Bucureşti, din anul 2016, pe lângă programele duhovniceşti
autentice, s-a folosit, ca metodă de atragere a tineretului spre
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biserică, pe lângă cântările duhovniceşti, şi muzica pop-rock. Tot
aşa şi Părintele nostru, cu mult mai înainte, s-a folosit în Lucrare
de muzică, de cântări, dar de nişte cântări, putem să le zicem
unora şi pricesne, cu o melodie mai profană, însă cu mesaj
curat, ortodox, prin care creştinii sunt îndemnaţi să vină la
biserică, să trăiască în pace, să-L iubească pe Dumnezeu, pe
Maica Domnului şi pe sfinţi. Aceste cântări au fost fie preluate de
la Asociaţia Creştină Oastea Domnului, fie compuse de ucenicii
Părintelui nostru, fie din folclorul atât de bogat al poporului
nostru. 

Aici vă pot face o mărturisire de suflet. Eu m-am întors la
Dumnezeu şi am fost atras de Lucrarea Părintelui Visarion,
ascultând cântecele interpretate la chitară de regretatul frate
Marian Moncea. Aceste cântece mi-au cucerit inima, m-au
sensibilizat şi m-au determinat să doresc a fi ucenic al Părintelui
Visarion şi să urmez calea lui Dumnezeu. Acesta a fost „cârligul“.
După aceea a venit şi catehizarea, prin ascultarea predicilor
Părintelui, şi mai târziu l-am cunoscut şi pe Taica Părinte.
Aşadar, prin „momeala“ cântărilor frumoase m-am întors la
Dumnezeu.

Referitor la aceste cântări (pricesne), criticate mai înainte de
unii confraţi ai Părintelui nostru, Taica Părinte mi-a zis odată:
„Pentru că am fost criticat de unii pentru cântările folosite în
Lucrare, m-am decis să renunţ la ele. Şi eram hotărât s-o fac,
numai că într-o noapte am avut un vis, care m-a pus pe gânduri.
Eram pe un cal, îmbrăcat ostaş, aşa cum apare Sfântul
Gheorghe în icoane. În mâna stângă aveam un cârlig, iar în
dreapta o suliţă. De-aici mi-am dat seama că nu trebuie să
renunţ la aceste cântări plăcute prin mesajul lor“. Eu, fiind mai
tânăr, mai necunoscător al celor duhovniceşti, n-am înţeles nimic
din ce mi-a spus Taica Părinte. Însă dânsul, dându-şi seama că
n-am priceput mare lucru, a adăugat: „Frate, cârligul reprezintă
instrumentul prin care prind sufletele – cântările, iar cu suliţa,
adică predicile, pătrund hotărât în adâncul sufletelor. Aşa
cuceresc inimile!“. 

Mărturisesc că aşa a făcut Taica Părinte şi cu mine.
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Aceste cântări nu au fost un scop în sine, ci reprezintă doar
o metodă de a atrage tineretul în biserică. Prin ele s-a făcut
tranziţia de la muzica lumească, chiar drăcească, am putea
spune, cu mesaj asemănător, la muzica bisericească, paşnică,
duioasă, care ne mângâie sufletele. Personal, astăzi eu le ascult
mai rar, căci mă gândesc că prioritare sunt pocăinţa, rugăciunea
şi tot ceea ce ne-a învăţat Taica Părinte.

Întâlnirile duhovniceşti

OOOO
altă metodă prin care Părintele nostru a putut să
administreze o comunitate de mii de ucenici o reprezintă

întâlnirile duhovniceşti duminicale.
Strângându-se în jurul Părintelui atâtea mii de suflete din

toată ţara (şi nu numai), la un moment dat a fost cu neputinţă ca
Taica Părinte să se îngrijească personal de fiecare suflet în
parte. Era imposibil să-ţi vină la chilie câteva mii de oameni, în
mod haotic, ca să le dai sfaturi, să-i mângâi, să-i ajuţi, mai ales
în regimul trecut. De aceea a fost nevoie de o organizare
specială a Lucrării. Printre darurile pe care i le-a dat Dumnezeu
lui Taica Părinte a fost şi acela de a fi un bun organizator, dar şi
un bun psiholog. Aşadar, s-a gândit că e mamă sufletească şi că
trebuie să-i mulţumească pe toţi. Şi apoi, ce fel de mamă este
aceea care naşte copilul şi după aceea îl abandonează? În
aceste condiţii, Părintele a găsit de cuviinţă că e bine să ţină
legătura cu ucenicii din ţară prin fraţii şi surorile mai vechi din
Lucrare şi prin ei să trimită cele de trebuinţă: sfaturi, răspunsuri
la întrebări, casete cu predici, rugăciuni scrise, îndreptare de
spovedanie şi tot ce ţine de hrana spirituală. Pe aceşti oameni
de legătură, pe aceşti îngrijitori, Taica Părinte i-a numit epitropi,
un termen uzitat în biserica noastră ortodoxă, care înseamnă
îngrijitor de averea bisericii. Nu i-a numit nici şefi, nici locotenenţi,
nici conducători, nici dirijori, nici căpetenii, nici comandanţi, nici
directori, nici administratori, ci simplu: epitropi sau îngrijitori.

Aceşti epitropi, pe lângă faptul că aduceau ucenicilor din
fiecare sat sau oraş „traista“ cu merinde duhovniceşti de la
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„mama“, au mai avut şi rolul de a se întâlni cu creştinii în
duminici, după-amiaza, pentru programe duhovniceşti, care
includeau ascultarea predicilor şi cuvintelor de învăţătură din
duminica respectivă, vizionarea unor filme duhovniceşti,
organizarea unor acţiuni caritabile la azile, orfelinate, bătrâni,
săraci, sprijinirea preoţilor în diverse acţiuni, învăţarea cântărilor
de la strană, pelerinaje pe la mănăstiri şi tot ce ne sfătuia
Părintele.

Această organizare gândită de Părintele nostru, o spun cu
toată convingerea şi responsabilitatea, a dat roade bogate şi am
fost mult îndrăgiţi de preoţii şi enoriaşii din parohii.

Totodată, Taica Părinte, împărţindu-şi ucenicii pe grupe şi
epitropi, a fost mai uşor să lucreze, să ne mobilizeze la diverse
acţiuni duhovniceşti, mai ales în regimul comunism, când
securitatea comunistă era cu ochii pe noi.

Inspirat de stilul de lucru al Părintelui nostru şi eu, ca familist,
având mai mulţi copii, toţi băieţi, la un moment dat a fost necesar
să-mi organizez mai bine activităţile în familie. De exemplu, fraţii
mai mari aveau în îngrijire câte un frate mai mic, iar duminica,
prin rotaţie, cineva rămânea acasă cu „cel mic“; îl schimba, îi
făcea lăpticul, ca noi toţi, ceilalţi, să putem participa la Sfânta
Liturghie. La curăţenie fiecare îşi avea sectorul, la masă fiecare
îşi avea locul, iar unii dintre ei chiar găteau foarte bine. Şi o
făceau cu bucurie.

Să ştiţi că, dacă undeva nu merg treburile bine, fie în lume,
fie în familie, fie în Biserică, fie în Lucrare, acolo e lipsă de
organizare. Dar poate vor spune unii că nu se pricep la
organizare. Oare Taica Părinte a avut studii superioare în
management, în planificare, organizare, conducere şi control?
Şi chiar dacă cineva chiar nu se pricepe cum să-şi organizeze
activitatea, nu poate să întrebe? Dacă e smerit, întreabă. Cine
vrea să se mântuiască (şi pe el, şi pe cei din jur), cu întrebarea
să călătorească.

Să nu uităm cazul acelui frate din Pateric care, deşi s-a rugat
lui Dumnezeu timp de cinci săptămâni pentru ca Domnul să-i
descopere înţelesul unui cuvânt din Scriptură pe care el nu-l
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pricepea, rugăciunea lui a rămas fără niciun răspuns. Dar când
acest frate s-a hotărât să meargă la un călugăr bătrân ca să-i
ceară o lămurire, atunci, chiar în clipa în care a pus mâna pe
clanţa uşii, mintea i s-a luminat de sus şi fratele a înţeles textul.
Mirat, el L-a întrebat pe Domnul, în timpul rugăciunii, de ce nu i-a
descoperit acest adevăr timp de cinci săptămâni cât s-a rugat.
„Pentru că, i-a răspuns Domnul, timp de cinci săptămâni cât te-ai
rugat, nu te-ai smerit, dar când te-ai smerit şi te-ai ridicat ca să-l
întrebi pe părintele tău duhovnicesc, ţi-am descoperit locul pe
care nu-l înţelegeai.“

Această metodă a întâlnirilor duhovniceşti duminicale, prin
care ucenicii au fost ţinuţi fierbinţi, a fost criticată de unii,
spunând că nu e canonic şi că e de ajuns să mergem duminica
la Sfânta Liturghie. Prevăd cumva canoanele că muzica
pop-rock e permisă? A criticat cineva acest aspect? Oare nu
toată lumea se adună în ziua de astăzi? Unii se adună pe şanţ,
la bârfă, alţii în discoteci (unde mai iau şi foc), alţii urlă şi înjură
pe stadioane, alţii în case de desfrânare. Câte critici virulente aţi
auzit la adresa acestora?

Adunările duhovniceşti au ţinut vie Lucrarea, iar plecarea lui
Taica Părinte la cer nu a însemnat sfârşitul ei, ci a continuat,
având ca povăţuitori pe fraţii mai mari care au ajuns părinţi
sporiţi, stâlpi ai ortodoxiei româneşti, fie în lume, fie în mănăstiri,
fie în Sfântul Sinod.

Aceste întâlniri duhovniceşti duminicale, pentru mine, cel
puţin, au fost şi sunt o sursă de necontestat de completare şi
fixare a învăţăturilor primite duminica dimineaţa la Sfânta
Liturghie. Un fel de seminarii.

Îmi aduc aminte că prin anii ’70, pe când eram student, la
facultate venea profesorul la curs, în amfiteatru, unde eram
adunate mai multe grupe, şi ne preda 2 ore, alteori 4 ore, după
care pleca. Uneori mai înţelegeam ceva la curs, alteori nu
înţelegeam nimic din ce a predat profesorul şi nu prea puteai să
pui nici întrebări. Dar lucrurile nu rămâneau aşa. Urmau
seminariile, care sunt partea aplicativă/explicativă a cursului,
unde se fixează şi se adâncesc noţiunile predate la curs. La

- 52 -



seminar venea profesorul de curs sau un asistent universitar,
căruia puteam să-i punem întrebări, să avem discuţii, ne
spuneam părerile, fiindcă acum eram doar o singură grupă.

Şi la biserică se întâmplă cam tot aşa. La un moment bine
stabilit iese preotul, predică 15-30 de minute, timp în care nu poţi
deranja cu întrebări. Uneori înţelegi mai bine, alteori mai puţin,
dar noi, ucenicii Părintelui Visarion, întâlnindu-ne după-amiaza,
reascultăm predica şi „seminarizăm“ cele auzite dimineaţă la
biserică. 

Răvaşele

PPPP
entru a-i ţine aproape pe ucenici, Taica Părinte a folosit
fel de fel de metode, cu scopul de a nu-i lipsi pe tineri de

bucuriile fireşti ale vieţii, dar nici de a-i lăsa pradă ispitelor de la
tot pasul.

Ştim cu toţii că la trecerea dintre ani, la Revelion, mai toată
lumea nu doarme, ci chefuieşte şi se distrează, mulţi într-un mod
necuviincios; mai ales tinerii.

Ţinând cont de vremurile în care trăim, Taica Părinte s-a
gândit că bine ar fi să organizeze un aşa-zis revelion creştinesc.
Adică o întâlnire în biserică, la cumpăna dintre ani, unde creştinii
s-au hrănit şi sufleteşte şi trupeşte, au cântat, au primit cadouri
şi răvaşe cu mesaj duhovnicesc şi au uitat de revelioanele
lumeşti.

Poate vă întrebaţi ce sunt răvaşele de care am pomenit mai
sus şi ce rol au. Răvaşele sunt nişte bileţele pe care este scris
un mesaj.

E o tradiţie veche la români ca, la masa de Crăciun sau
Revelion, să se pună răvaşe în plăcinte. Această tradiţie este
foarte veche şi ştiu că o practicau şi părinţii mei, născuţi la
începutul veacului trecut. Despre ce este vorba? Pe bileţelele
care se introduceau în plăcinte erau scrise diverse mesaje, de
multe ori în versuri, cu scopul de a-i amuza pe cei ce participau
la masa festivă, dar şi cu caracter moralizator, educativ.

Potrivit legendei, în ţările române plăcintele au devenit un

- 53 -



preparat preferat în vremea fanarioţilor. Se preparau plăcinte cu
tot felul de umpluturi, dar cele cu răvaşe înflăcărau inimile
mesenilor ca şi astăzi, pentru că obiceiul încă nu s-a pierdut în
unele locuri. În acea vreme se puneau în plăcinte bani sau spice
de grâu. Cine găsea banul, era semn că va avea bani tot anul,
cine descoperea spicul, se credea că  va avea parte de holde
frumoase. Aşadar, rostul acestora era de a prevesti ce va aduce
anul care vine.

La jumătatea anilor ’30, Liga Culturală, filiala Focşani, punea
la dispoziţia publicului o broşură intitulată „Răvaşe de plăcintă -
pentru sat“. Era o încercare aflată la al treilea episod de a duce
mai departe datini de care astăzi aproape că nici măcar nu mai
auzim. În urma unui concurs ţinut în 1936 şi la care au participat
27 de candidaţi au fost publicate peste 80 de răvaşe de plăcintă.
Iată câteva exemple de răvaşe.

Eu, mă rog, te-oiu întreba,
La ce bun tu ai fuma?
Spune, ce-ţi aduce fumul?
La ce-ţi foloseşte scrumul? (M. Marza) 

Lasă-te cu punga goală,
Dar copiii dă-i la şcoală.
Astăzi omul fără carte
De nimic nu are parte! (I. Doljan)

De vrei viaţa ta senină,
Ia-ţi femeie gospodină
Să te spele, să-ţi gătească
Şi feciori frumoşi să-ţi crească! (I. Doljan)

De când s-a scumpit tutunul
Te-ai lăsat de fumat, zău!
Azi fumezi de pe la aţii,
Te-ai lăsat numai de-al tău! (M. Piperescu)
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Ţinând cont de scopul educativ al acestor răvaşe şi de faptul
că mulţi creştini, când merg la părinţii îmbunătăţiţi ai Bisericii, le
cer un cuvânt de zidire sufletească, Părintele nostru a găsit de
cuviinţă că e de folos să-i „distreze“ pe ucenici, la Crăciun, şi
ulterior şi la alte praznice, cu astfel de răvaşe, dar cu un conţinut
duhovnicesc, mobilizator, care îndeamnă la frecventarea
slujbelor din biserică, la fapte bune, la pocăinţă, la smerenie.
Textele au fost preluate din Sfânta Scriptură, din Pateric sau din
alte surse. Ele nu a fost puse în plăcinte, ci în nişte pliculeţe sau
carcase frumos ornate de ucenici. Vă spun din experienţă că,
personal, mult m-am folosit de mesajele acestor răvaşe. 

Iată câteva exemple de răvaşe compuse de Taica Părinte
sau de ucenici.
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Îmi aduc aminte că pe când eram cu serviciul la Constanţa,
ucenicii Părintelui nostru, din acel oraş, mi-au oferit să extrag
dintr-un coşuleţ un astfel de răvaş. L-am extras, l-am citit, m-am
folosit, dar mă gândeam: „Dacă eram acasă, la Rm. Sărat, şi
primeam un răvaş, oare acelaşi mesaj l-aş fi primit?“ 

Nu după mult timp, am venit acasă, la Rm. Sărat, iar ucenicii
Părintelui nostru, de aici, ştiindu-mă mai nou în Lucrare, m-au
întâmpinat cu multă dragoste şi mi-au oferit, spre folosul meu, şi
posibilitatea de a lua un răvaş. Atunci eu le-am spus: „Da, dar eu
am primit şi la Constanţa…“ Şi au zis: „Nu-i nimic, ia şi de la noi!“
Am luat şi, - ce să credeţi!? – era acelaşi mesaj pe care l-am
primit şi la Constanţa. Dintr-o multitudine de texte, de mesaje,
puse la dispoziţie de Taica Părinte, eu l-am primit pe acelaşi,
spre întărirea mea duhovnicească.

Iubirea jertfelnică

MMMM
etodele amintite mai sus, prin care Părintele nostru a
reuşit să-şi facă mii de ucenici, pe care i-a călăuzit pe

cale mântuirii, n-au fost singurele procedee folosite în această
lucrare.

Mai presus de orice metodă utilizată de Taica Părinte în
„pescuirea sufletelor“ a fost dragostea pentru aproapele, iubirea
jertfelnică. Părintele nostru a fost un neobosit mesager al noii
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porunci date de Mântuitorul Hristos: „Poruncă nouă vă dau vouă:
să vă iubiţi unul pe altul, precum Eu v-am iubit pe voi...“, adică
total, până la jertfă dacă este nevoie...

Fiind un bun psiholog, un bun cunoscător al sufletului
omenesc, Taica Părinte s-a adaptat permanent la mentalitatea,
cunoştinţele şi preocupările celor cărora le vorbea sau cu care
colabora. Într-un fel vorbea cu cei simpli şi în alt fel cu
intelectualii; într-un fel cu cei smeriţi şi în alt fel cu cei impulsivi;
într-un fel cu cei mai noi şi în alt fel cu cei mai vechi în Lucrare.
Plugarilor le vorbea despre semănător şi seceriş, podgorenilor
despre lucrătorii viei, vaporenilor şi pescarilor despre pescuitul
minunat, fetelor tinere despre fecioarele înţelepte, păcătoşilor
despre iertare, drepţilor despre mândrie.

Dragul nostru Părinte nu ne-a forţat să ne însuşim
cunoştinţele necesare unei vieţi creştineşti, ci ne-a determinat,
prin diverse căi, să le dorim, căci spune Sf. Vasile cel Mare:
„Învăţăturile date cu forţa nu pot dăinui în suflete, pe când
învăţăturile primite în suflet cu plăcere şi cu bucurie rămân de-a
pururi“. Aşa ne-a crescut, aşa ne-a învăţat Taica Părinte.

Nu este aşa uşor să începi să mergi pe calea lui Dumnezeu,
dar finalul va fi mult prea dulce, încât vom uita de amărăciunea
începutului, a renunţării la cele nefolositoare, la tăierea voii. Aşa
spune şi Aristotel: „Rădăcinile învăţăturii sunt amare, dar roadele
ei sunt dulci“. 

Sunt ferm convins că nu sunt cel mai în măsură să vorbesc
despre Părintele meu duhovnicesc, despre mentorul meu. Sunt
alţi ucenici mai vechi, care au stat mult mai aproape de Taica
Părinte, pe care îi îndemn să o facă, dar prin această lucrare
vreau să-mi exprim recunoştinţa şi dragostea faţă de dânsul, aşa
după cum au făcut şi alţi ucenici ai altor părinţi duhovniceşti, cum
ar fi: Părintele Paisie Aghioritul, Părintele Porfirie Kafsokalivitul,
Părintele Arsenie Boca, Părintele Siluan Athonitul, Părintele
Sofronie Saharov şi mulţi alţii.
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De vorbă cu mama

COPILUL (UCENICUL):

- Mamă, suflet mult iubit,
Pentru ce te-ai gârbovit?
Ce povară duci în spate?
Al cui-i sacul cu păcate?

MAMA (PĂRINTELE):

- Copilaşul meu iubit,
De Iisus blagoslovit,
Ce-aş putea să duc în spate
Decât multele-mi păcate?
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CAPITOLUL 2

DIALOGURI INTERIOARE

PPPP rin aceste dialoguri imaginare dintre o mamă şi un copil
(părinte şi ucenic) am dorit să scot în evidenţă unele

slăbiciuni ale noastre vis-a-vis de comportamentul creştinesc,
după felul cum am înţeles eu Lucrarea Părintelui Visarion
Iugulescu, învăţătura de credinţă ortodoxă, urmărind folosul
obştesc, pentru cei ce au simţit şi simt ca mine. 

Mama (duhovnicească) este, desigur, Părintele Visarion
Iugulescu, iar în rolul copilului suntem noi, ucenicii.

Aceste dialoguri  au fost scrise în preajma unor praznice
împărăteşti (Învierea Domnului, Naşterea Domnului şi Adormirea
Maicii Domnului), pe când Părintele Visarion Iugulescu era în
viaţă.



- Mamă scumpă, te smereşti,
Fiindcă, mamă, ne iubeşti,
Dar noi ştim că duci în spate
Ale noastre mari păcate.

- Copilaşul meu iubit,
Câţi din voi v-aţi gârbovit
Ostenindu-vă-n Lucrare,
Alergând la ascultare,
Toţi aceştia, vreau să ştiţi,
Tare mult mă odihniţi.
Umărul punând cu mine,
Mă simt dârz, mă simt mai bine.
Simt povara că-mi luaţi,
Voi, toţi cei care lucraţi;
Simt uşoară gârbovirea
Şi vă simt şi mântuirea.

- Mamă, suflet istovit,
Pentru ce-ai îmbătrânit?
De ce mersul ţi-e greoi
Şi de spate te îndoi?

- Am îmbătrânit, vezi bine,
Căci sunt om ca orişicine.
Am îmbătrânit trupeşte,
Însă-s ager sufleteşte.
Dar să ştii, copil vioi,
C-aţi îmbătrânit şi voi.
Ieri eram şi eu copil,
Azi, un bătrânel umil.
Toţi îmbătrânim, copile,
Dacă Domnul ne-o da zile.
Viaţa este doar o clipă
De folos… sau de risipă.
Bucuriile-au trecut;

Au durat doar un minut.
Şi necazurile chiar
Au trecut cu-al lor amar.
Totul este trecător,
Ca o pasăre în zbor.
Însă nu era mai bine
Clipa asta de suspine
S-o fi petrecut-o, oare,
Pe a Raiului cărare?
Căci ea tot trecea la vale,
Ori mai iute ori agale.
De-am dormit pe puf sau paie,
De-am mâncat mici sau păstaie,
De-am avut vilă cu baie
Sau bordei doar cu copaie,
Viaţa tot ar fi trecut,
Însă vom plăti tribut,
Căci Judecătoru-i drept,
Răsplăteşte înţelept.
Ţi-am mai zis şi altădat’:
Eu pe unde-am colindat,
Eu din câte-am cunoscut,
Sfinţi cu burtă n-am văzut.

Toţi cei care-aţi ostenit,
Care aţi îmbătrânit
Lângă mine, în Lucrare,
Vă îndemn s-aveţi răbdare;
După faptă şi răsplată,
După om şi judecată.
Să o ştie fiecare:
Fără jertfă, nu-i lucrare!
Mai lucraţi şi nu cârtiţi,
Mai lucraţi, nu vă opriţi!
Pentru noi asta-i CHEMARE,
De-aia ne numim „Lucrare“.
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Dacă voi v-aţi săturat
De „pâinica“ ce v-am dat,
O s-o ceară africanii,
Ruşii sau americanii,
Cine vrea de pe Pământ
Va citi cuvântul sfânt,
Căci calculatorul schimbă
Şi traduce-n orice limbă.
Dac-aveţi urechi, copii,
Ascultaţi, că nu-s prostii,
Meditaţi la ce-auziţi
Şi să fiţi mai hotărâţi!
Să nu daţi, vă-ndemn ca mamă,
Cu piciorul în pomană.

Fiind vremea de plecare,
Vă îndemn pe fiecare
Ca să predicaţi şi voi,
Căci e lumea în noroi.
Predicaţi, dar... cu trăirea
Şi cu toată dăruirea!
Predicaţi cu fapta bună,
Nu în piaţă, la tribună!
Predicaţi cu pilda voastră,
Cu-o trăire creştinească!

- Mamă care ne-ai născut
Şi în braţe ne-ai ţinut,
De ce te-ai îmbolnăvit?
Cu ce mamă ai greşit?

- Dacă sfinţii mari, vestiţi,
Au trecut prin suferinţi,
Eu vă-ntreb, copiii mei,
Oare sunt mai bun ca ei?
Cine a-nţeles credinţa

Are soră suferinţa;
Nu vrea bucurii trupeşti
Şi nici desfătări lumeşti.
Dacă ţi-aminteşti, copile,
Eu de-atâţia ani de zile
M-am rugat pentru Lucrare,
Pentru noi, pentru iertare,
Să scăpăm de chinul greu,
Şi-am cerut lui Dumnezeu:
„Doamne Sfinte, Împărate,
Pentru multele păcate,
Ce le facem în tot timpul,
Şi cu fapta şi cu gândul,
Dă-ne Tu ce vrei, ce crezi,
Dar, te rog, să nu ne pierzi.
Dă-ne boală, şubrezirea,
Numai dă-ne mântuirea!
Dumnezeu mi-a ascultat
Ruga ce I-am adresat.
Şi-a dat unora din noi
Suferinţe, boli, război,
Să le ducă cu răbdare,
Pentru toţi... ce-s în Lucrare.
A dat boală, suferinţă,
Unde a văzut credinţă.
Nu a dat la toţi, să ştiţi,
Căci nu toţi sunt întăriţi.
Unii fraţi s-ar fi mâhnit,
Alţii cred c-ar fi cârtit.
Dintre ucenicii mei,
Boală au primit doar cei
Care-s gata, din iubire
Şi nespusă dăruire,
Pentru fraţii lor să-ndure
Ale vieţii clipe dure.
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Toţi acei ce sunt firavi,
Toţi acei ce sunt bolnavi
Mă mai uşură pe mine
Şi povara-mi grea devine
Mai uşoară, ca o spumă,
Dac-o ducem împreună.
Trebuie o precizare,
Ca s-o ştie fiecare:
Bolile cele cumplite
Au motive diferite:
Unele, ce-apasă omul,
Sunt trimise chiar de Domnul,
Spre iertare, curăţire,
Spre-ncercare şi sfinţire.
Altele sunt, din păcate,
Chiar de oameni provocate.
Căci mulţi semeni, dragul meu,
Nu au niciun dumnezeu,
Umblă fără chibzuială,
Şi-şi provoacă singuri boală.
Să îţi dau niscavai pilde
De minţi ce nu sunt lucide:
Sunt creştini, lipsiţi de har,
Cu dureri de la... pahar;
Unul e, săracul, chior,
Căci stă la televizor;
Unuia gâtul nu-i trece,
Fiindcă bea vinul cam rece;
Copilaşi-s speriaţi
De la filme cu piraţi;
Unii zac înfierbântaţi,
Căci umblă cam dezbrăcaţi;
Alţii sunt bolnavi de stres,
Pentru griji, bine’nţeles;
Unii suferă de toate,
Căci sunt lacomi la păcate.

Să se-ntrebe fiecare:
Suferinţa ce o are
Nu cumva o are, oare,
Din lipsă de cumpătare?

- Mama noastră-adevărată,
Mamă, spune, câteodată
Te mai rogi tu pentru noi,
Pentru multele nevoi?

- Totdeauna m-am rugat,
Dar acum sunt supărat,
Căci nu sunteţi lângă mine
Când m-aşez la rugăciune.
Eu mă rog cu foc, de zor,
Iar voi la televizor;
Eu implor cerescul har,
Iar voi staţi lângă pahar;
Eu mă lupt cu „adversarul“,
Iar voi răsfoiţi ziarul;
Eu mă rog în miez de noapte,
Voi... petreceţi în păcate;
Eu, bolnav, stau în genunchi,
Voi la meci priviţi mănunchi;
Eu în psalmi şi priveghere,
Voi cu gândul la avere...
Vă-nţeleg, n-aveţi ce pune
Pentru alte fapte bune,
Dar... măcar o rugăciune...
Căci momentul o impune.
Din Lucrarea noastră-ntreagă,
Doar o parte se mai roagă,
Dar, să ştiţi, iubiţii mei,
Deşi sunteţi puţintei
Toţi acei ce vă rugaţi,
Toţi acei ce privegheaţi
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Mult de tot mă bucuraţi,
Mult de tot mă alinaţi,
Căci Lucrarea o salvaţi
Şi în Rai o să intraţi!

- De ce lăcrimezi, măicuţă?
De ce plânsul nu te cruţă?
Mamă scumpă, de ce plângi
Şi mânuţele îţi frângi?

- Uneori, de bucurie,
Căci vă simt la datorie;
Alteori, de supărare,
Căci trăiţi în nepăsare.
E cam prematur să râd,
Să gândim un pic lucid...
N-am păşit încă-n Grădină,
Încă nu suntem la Cină.
Să plângem acum, copii,
Să scăpăm de datorii!

Ştiţi că m-am rugat mereu
Şi-am cerut lui Dumnezeu,
Spre povaţă, a-mi trimite
Sufletele rătăcite.
Pentru tine, copilaş,
Mi-am pus sufletul chezaş.
Am cerut să vă fiu mamă,
Din iubire, dar mi-e teamă
Că la unii o să fie
Doar atât, spre mărturie.
Luaţi aminte ce vă spun:
Domnul vine, e pe drum!
Soarta noastră va depinde
De aceea-n ce ne prinde.
De vreţi să vă lămuriţi,

Vă îndemn ca să citiţi
Cărţile duhovniceşti,
Nu revistele lumeşti.
Mulţi din voi aţi cam uitat
Clipele de altădat’,
Când, cu ani de zile-n urmă,
Închegam o bravă turmă.
Ca o mamă v-am crescut;
Rana voastră m-a durut,
V-am iubit, v-am alintat
Şi pe toţi v-am răsfăţat.
V-am dat tot ce am primit
De la Domnul cel iubit.
Spuneţi sincer, copilaşi,
Voi, aduşi de îngeraşi,
De nu cunoşteaţi Lucrarea,
De n-aţi fi avut chemarea,
Unde aţi fi fost acum,
În ce loc, pe care drum?
Aţi avut un privilegiu,
Nu îl faceţi sacrilegiu.
Mâna ce vi s-a întins,
Tremurând, vă ţine strâns.
Unii dintre voi uitaţi,
Nu mai vreţi să ascultaţi.
Dacă nu mai sunt util,
Să mă duceţi la... azil!
Ce-aţi cerut şi nu v-am dat?
V-am hrănit, v-am adăpat
Cu „pâinică“ şi cu „apă“
De la Dumnezeu luată.

Precum ştiţi, anul trecut,
După cum voi aţi cerut,
Deşi sunt în neputinţă,
Dar, având mare dorinţă,

- 63 -



Am trecut, copile, iară
Pe la fiii mei din ţară.
Mi-a fost dor de fiecare,
Ca o mamă iubitoare.
Vă aştept şi eu la mine,
Însă-n duh, la... rugăciune.
Şi să ne rugăm cu toţii,
Până-n zorii dimineţii:

„Doamne, Doamne, Ceresc Tată,
Cu-o iubire-adevărată,
Te slăvim numai pe Tine!
Nu putem cum se cuvine,
Căci suntem neputincioşi,
Leneşi, mândri, mânioşi,
Dar nu-ţi suntem nici vrăjmaşi,
Ci doar nişte copilaşi.
Şi mai ştii: nu năzuim
La vreun dumnezeu străin.
Deşi pururea greşim,
Tot pe Tine te iubim,
Tot la Tine noi venim.
Împărate Sfânt, Divin,
Pentru toate-Ţi mulţumim:
Mulţumim pentru chemare,
Mulţumim pentru Lucrare,
Pentru tot ce s-a lucrat,
Pentru tot ce Tu ne-ai dat,
Pentru boli şi neputinţă,
Încercări şi suferinţă,
Pentru răni şi gârbovire,
Pentru marea Ta iubire.
Mulţumim că ne-ai creat,
Mulţumim că ne-ai salvat,
Mulţumim neîncetat
Pentru aerul curat,

Pentru apă şi pâinică,
Pentru ploaia care pică,
Pentru că suntem creştini,
Pentru că suntem români,
Mulţumim şi te slăvim
Că putem să-Ţi mulţumim!
Doamne Sfinte, Împărate,
Dă-ne, Doamne, sănătate,
Sănătate sufletească,
Şi, cât crezi, pe cea trupească,
Dă-ne o credinţă tare,
Fă-ne dragostea mai mare
Şi nădejdea ne-o măreşte
Şi în cuget ne smereşte,
Pace-n suflet şi-n Lucrare
Şi belşug la fiecare!
Te rog, Doamne, să-mi ajuţi,
Că-s bătrân şi-s anii mulţi!
Să-mi trezeşti toţi copilaşii!
Să se poarte ca ostaşii,
Înarmaţi duhovniceşte,
Ca să lupte creştineşte!“

Copilaşii mei iubiţi,
Vă îndemn să fiţi uniţi,
Să simţiţi că sunteţi fraţi
Şi-n smerenie lucraţi!
Pilde vii să fiţi la lume;
Nu vă pierdeţi bunul nume!
Ştiu că e mai greu acum,
Căci n-a fost uşor pe drum.
Fiţi atenţi, nu vă smintiţi,
Dacă-n jur pe mulţi zăriţi
Că-s furaţi de modernism,
Că sunt plini de formalism;
Chiar de-ar fi ei fraţi mai mari
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Şi-n Lucrare „demnitari“,
Voi păstraţi învăţătura
Cum v-am zis-o eu cu gura,
Că nimic nu s-a schimbat
Din ce ştiţi c-am predicat!
În veşminte fiţi smeriţi,
De vreţi Harul să-L primiţi,
Iar pe masă să nu-ţi joace
„Desfrânata“ cum îi place!
La cei mici nu porunciţi,
Pe cei mari nu-i mai vorbiţi!
Îndrăznesc, cu glas umil,
Să vă strig ca Mihail:
„Să stăm bine şi cu frică,
Să luăm aminte-adică!“
Să-nceteze în Lucrare
Tot ce duce la pierzare!
Veşnic să vă fie traiul
Şi să vă mănânce Raiul!
Sunt cu voi, cu-ntreaga turmă
Şi voi fi până la urmă!
Împreună vreau să fim
Şi acum şi-n veci. Amin!

Regăsire

-Mi-e aşa de dor de mama...
Nici nu cred că vă daţi seama!
Voi o ştiţi pe mama mea?
Stă la munte, undeva.
Mama mea-i cea mai frumoasă
Şi e tare credincioasă.
Ea m-a învăţat credinţa,
Ce-i iubirea, ce-i căinţa...
M-a-nvăţat cum să păşesc,
Mi-a dat hrană ca să cresc.

O mai supăr uneori…
Şi pe fraţi, şi pe surori,
Şi pe Bunul Dumnezeu...
Dar regret şi-mi pare rău
Şi îmi vine-aşa de greu...
Dar n-o fac din răutate,
Ci din imaturitate.
Am rămas tot copilaş,
Tot zburdalnic şi poznaş.
Zice mama despre mine
Că nu mă hrănesc mai bine;
De-aia sunt mereu slăbuţ.
De ce-oi fi aşa prostuţ?
Ia să fiu eu mai supus
Şi să fac precum mi-a spus.
Mă duc fuga s-o mai văd,
Că am multe s-o întreb.
Cred că mă aşteaptă-n prag,
Fiindcă ştiu că îi sunt drag.

- Sărut mâna, mamă bună,
Ce de-o viaţă ne îndrumă!
Spune, mama mea frumoasă,
Cum petreci, eşti sănătoasă?

- Bine ai venit, copile!
Te aştept de multe zile.
Şi pe toţi, copil vioi,
Vă aştept, mi-e dor de voi.
Aşa-i mama-adevărată,
E mereu îngrijorată.
Zice-o vorbă, cred c-o ştii:
„Numai mamă să nu fii“.
Ia să-mi spui, acum, precis,
Te-ai hrănit precum ţi-am zis?
Eu v-am spus că se cuvine
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Ca să vă hrăniţi mai bine,
Că-i păcat să mori de foame,
Când îţi stă pâinea mormane.
Hrană-aveţi şi băutură…,
Slavă Domnului, destulă!
Eu, desigur, mă refer
Doar la hrana pentru Cer.
Însă cred că fraţii tăi,
Care sunt de foame răi,
M-au cam înţeles greşit
Când de hrană v-am vorbit,
Căci îi văd pe mulţi din ei
Graşi, frumoşi şi rotofei.
Eu am zis să vă hrăniţi,
Nu cu şpriţuri şi pui fripţi,
Ci cu hrană sufletească,
Cu mâncare îngerească.
Şi pe trup să-l îngrijim,
Şi pe trup să îl hrănim,
Dar ai grija de trăpaş
Să n-ajungă nărăvaş.
Eu la suflet m-am gândit,
Căci la mulţi e slab, lihnit.
Sufletul şi trupul sunt
În război pân’ la mormânt.
Ca mărime-s inegale,
Invers proporţionale:
Cu cât unul e mai mare,
Mai voinic, mai dârz, mai tare,
Celălalt e şi mai mic,
Mai anemic, mai pitic.
Vă îndemn, copil vioi,
Ca să fiţi mai drepţi cu voi.
S-aveţi grijă şi de trup,
Dar de suflet şi mai mult.
Pentru trup cât alergaţi,

Câte ore-i dedicaţi?
Pentru suflet, ia să-mi spui,
Cât efort sau timp depui?
După cum te-ai înroşit,
Cred că e cum am gândit.

Asemănare

- Mama noastră cea frumoasă,
Mama noastră credincioasă,
Spune lumea şi susţine
Că noi semănam cu tine.
E aşa cum spune ea,
Semănăm, măicuţa mea?

- Fiii seamănă cu mama
De când lumea, ţine seama,
Numai că, de la un timp,
După cum observ şi simt,
Multe lucruri s-au schimbat,
Multe s-au denaturat.
Nu toţi fiii, puişor,
Seamănă cu mama lor.
În Lucrare, pot să spun,
Nu toţi au un ţel comun.
Noi cunoaştem calea dreaptă
Şi mai ştim şi ce ne-aşteaptă.
Numai că, pe-această cale,
Unii stau sau merg agale…
Alţii, însă, se grăbesc
Şi cu drag se ostenesc.
Unii semănaţi cu mine,
Semănaţi destul de bine;
Alţii, cred că mai puţin;
Despre alţii... mă abţin;
Am la inimă un foc:
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Nu prea-mi seamănă deloc.
Unii sunt ascultători,
Alţii neascultători,
Alţii sunt lipsiţi de har,
Nu-s nici ucenici măcar,
Căci prin lume hoinăresc,
Beau, insultă, clevetesc,
Contrazic pe cei din jur;
Se comportă imatur.
Ba mai mult, nu se opresc,
Căci pe mulţi creştini smintesc,
Afirmând, fără temei,
Că sunt ucenicii mei.
Lucrul ăsta-i foarte grav,
Este un păcat grozav,
Este o diversiune,
Căci va crede biata lume
Că aşa e în Lucrare:
Fală şi neascultare.
Unii sunt mai plimbăreţi,
Caută noi cateheţi,
Caută altă pâinică,
Dar se-ntorc cu mămăligă.
Altei mame, de-i zici mamă,
N-o să-ţi ia vocea în seamă.
Orice mamă adoptivă
Nu-i atât de afectivă
Cum e mama ta trupească
Sau ca mama sufletească,
Ce-n dureri mari te-a născut
Şi cu grijă te-a crescut.
Pomul ce se mută des,
Cu sau fără interes,
De la tine la vecini,
Nu prea prinde rădăcini.
Ia gândiţi-vă mai bine

Dacă semănaţi cu mine!
M-ai văzut, te-ntreb, vreodată,
Că port rasa despicată?
M-ai văzut cu culion
Colorat în roz-bombon?
Sau m-ai auzit la strană
Că-mi schimb vocea în soprană?
M-ai văzut la colţ de stradă
Cu flăcăii stând la sfadă?
M-ai văzut cu vreo zorzoană
Sau la meci mergând în goană?
M-ai văzut la discotecă
Însoţit de vreo… colegă?
Tot ce aţi văzut la mine
Faceţi, să vă fie bine!
„Tot ce vezi, fă!“, zis-au sfinţii.
Zic şi eu ca şi părinţii:
Fratele ce nu lucrează,
Ce nu se mobilizează,
Nu ajută, nu citeşte,
Nici nu prea se osteneşte,
Dovedeşte, ca atare,
Că el nu mai e-n Lucrare.
Fiind rece şi distant,
E, cel mult... simpatizant.
Cine a-nţeles Lucrarea
A-nţeles şi ascultarea.
Dacă vreţi să-mi semănaţi,
Încercaţi să mă urmaţi!
Căci, să ştii, copil cuminte,
Că şi duhul se transmite.

Despre Judecată

- De ce, mamă, în Lucrare,
Lângă cei cu ascultare
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Sunt şi neascultători,
Leneşi, nemulţumitori?
Sunt - într-un cuvânt - căzuţi
Şi-i smintesc pe cei slăbuţi.

- Asta e părerea ta,
Însă nu e şi a mea.
Numai Dumnezeu cunoaşte
Pe cel care are fapte,
Pe cel sincer în Lucrare
Care face ascultare,
Pe cel drept, pe cel căzut,
Pe cel bun sau încrezut.
Celui ce i se cam pare
Că el stă drept în Lucrare
Să vegheze, să nu cadă,
Căci oricând poate fi pradă
Celui ce pe mulţi înhaţă,
Căci şi el este pe gheaţă.
De aceea, cred că-i demn
Să te sfătui, să te-ndemn:
Nu mai zice de cutare
Că-i căzut, că-i mândru tare,
Căci nu poţi tu să-nţelegi
Ale lui purtări mai reci,
De ce Domnul îl smereşte
Sau ce dar îi pregăteşte.
Poate-avea oricând, oricine,
Un moment de slăbiciune.
Să nu-l judeci în vreun fel,
Ci aşază-te niţel
Şi te roagă pentru el.
Dacă este chiar căzut,
Pentru el tu ce-ai făcut?
I-ai întins tu mâna ta,
Ca să îl ajuţi cumva?

Să te-ntrebi, cu grija mare:
Nu cumva-i căzut el oare
Pentru că tu l-ai smintit,
Te-ai purtat cu el greşit?

Copilaşii mei iubiţi,
Vă repet la toţi, să ştiţi:
Tot ce faceţi nebuneşte,
Să fiţi siguri, se plăteşte!
Cine judecă-n vreun fel
Judecat va fi şi el;
Pe vreun frate de-ai vorbit,
Şi tu vei fi clevetit;
Cine dă cu sabia
Sabia îl vă tăia.
De vorbiţi, de clevetiţi,
Vă îndemn să vă opriţi!

Unii din creştini, ştii bine,
Judecă pe orişicine,
Judecă după ureche;
Gest urât, fără pereche,
Şi nu ştiu din ce motiv
Li se-ntâmplă, efectiv,
Ca să fie judecaţi,
Pe nedrept, de unii fraţi,
Cum au judecat şi ei,
Far’ să aibă vreun temei.
Nu mai judecaţi pe fraţi,
Ca să nu fiţi judecaţi!
Judecaţi-vă pe voi,
C-aveţi mulţi câte-un buboi!

Te îndemn, copilul meu,
Să-L lăsăm pe Dumnezeu
Ca să judece-nţelept,
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Căci El este sfânt şi drept,
El va judecă-n curând
Tot ce suflă pe Pământ.
Mă gândesc cu-nfrigurare
La sentinţa viitoare.
Judecata Lui cea dreaptă
Pentru voi va fi mai aspră.
Fiţi atenţi ce vă cuvânt:
Vouă vi s-a dat mai mult
Şi tot mult vi se va cere.
Nimeni să nu se înşele,
Să amâne pocăinţa.
Să îşi dea toată silinţa,
Căci de clipa ce-i de faţă,
Care se numeşte viaţă,
Va depinde veşnicia,
Va depinde bucuria.
Dacă-ntrebi, copile blând,
Pe un muritor de rând,
O persoană, un ateu,
Ce nu crede-n Dumnezeu
Ce-şi doreşte pe Pământ,
Care-i ţelul lui cel sfânt
O să-ţi spună: Bucurie,
Viaţă lungă, bogăţie,
Multă, multă fericire
Fără chin, fără mâhnire.
Tocmai astea, dragul meu,
Ne oferă Dumnezeu,
Dar nu bucurii lumeşti,
Trecătoare, pământeşti,
Ci din cele mari şi sfinte,
Ce nu se spun în cuvinte.
Nici chiar Pavel n-a putut
Ca să spună ce-a văzut;
Ne oferă viaţă-n Rai,

Ne oferă veşnic trai,
Nu ani mulţi, ci veşnicia…
Să lăsăm, deci, lenevia,
Să lucrăm acum, copii,
Cât mai suntem încă vii,
Că-n curând se face noapte
Şi-a lucra nu se mai poate.
Dacă dragostea ni-i mică,
Să lucrăm măcar de frică.
Să lucrăm vioi şi vrednic,
Că şi iadul e tot veşnic.
Că vor trece mii de ani
Tu eşti tot lângă duşmani.
Şi vor trece, tot aşa,
Chinul nu se va-ncheia;
Milioane, miliarde...
Focul şi mai rău va arde.
Nicio şansă de scăpare,
Nicio luminiţă-n zare,
Totul e demonizare.
Nu-i de vină Dumnezeu,
Tu ai vrut în chinul greu.
Jos, în Iad, demonizare,
Ţipăt, chin şi remuşcare,
Sus, în Rai, desăvârşirea,
Pacea şi-ndumnezeirea.
Şi în veşnicul prezent
Eşti cu Domnul permanent.
Iar în Rai, de-o să intraţi,
Veţi rămâne cam miraţi
Că pe unii dintre fraţi,
Ce-i ştiaţi mai întăriţi,
Mai sporiţi şi mai vestiţi,
Nu îi veţi afla-n ogradă,
Căci au fost doar de paradă.
Dar, mai mult, vă veţi mira
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Când pe-acolo veţi afla
Pe aceia dintre fraţi
Ce-i ştiai că nu-s curaţi,
Că sunt leneşi, păcătoşi,
Ba chiar şi necredincioşi.
Dar, trezindu-se la vreme,
Au lucrat fără de lene,
Făcând, sincer, pocăinţă,
Cu nădejde şi căinţă.
Dacă astăzi sau la noapte
Ceru-n doua se desparte
Şi apare, sus, pe nor,
În chip înfricoşător,
Iisus Judecătorul,
Ca să judece poporul,
Să se-ntrebe fiecare,
În ce turmă va fi oare?
Va fi-n turma oilor
Sau în cea a caprelor?
Asta-i, dragul meu copil!
Şi-ţi mai spun ceva util:
În Lucrare-i ca-n grădină:
E şi grâu, e şi neghină.
Dar mai mulţi sunt cei metişi.
Asta... pân’ la seceriş,
Când pe veci se vor desparte
Oile, ce-s oi, de capre…

Comportarea în biserică

- Mamă care ne-ai născut,
Noi, de când te-am cunoscut,
Mult biserica iubim,
De la slujbe nu lipsim;
Bucurie mare-avem
Că putem s-o frecventăm,

Bucurie şi balsam,
Ce în lume nu aveam!

- Să dea Domnu-aşa să fie!
Să simţiţi, toţi, bucurie
În biserici când intraţi,
Blânzi la suflet şi curaţi,
Dar ai grijă de ceva:
Ca să nu confunzi cumva
Bucuria cu mândria,
Dragostea cu şmecheria,
Căci pe mulţi aşa-i înşală
Şi îşi pierd din osteneală.
Şi mai am ceva a-ţi spune:
Voi trăiţi cu toţii-n lume.
Chiar de-aţi cunoscut Lucrarea,
Tot prin lume vi-i cărarea.
Fii atent şi nu mai spune:
„Când eram şi eu în lume...“
Tot ce faceţi, tot ce dregeţi,
La biserică de mergeţi,
Totul faceţi, dragul meu,
Cu darul lui Dumnezeu.

Ia să-mi spui, tu, sincer mie:
În biserică, bădie,
Chiar vă faceţi datoria
Sau vă luptă inerţia?
Dacă-ntrebi vreun frăţior
Sau pe cei ce sunt la cor
Dacă ştiu, de-au auzit
Ce Apostol s-a citit
Azi, la Sfânta Liturghie,
Ia să-mi spui, câţi or să ştie?
Unii nici măcar nu ştiţi
Ce cântaţi şi ce citiţi,

- 70 -



Căci vi-i gândul pe afară,
La serviciu sau la moară...
Şi mai am exemple, frate,
De purtări necontrolate:
Mai vezi câte o persoană,
(Stând pe jos sau stând în strană),
Moţăind de oboseală,
Sau, mai rău, de plictiseală.
La biserică veniţi
Mai târziu, când vă treziţi:
La Vohod, la Heruvic;
Nici că vă grăbiţi vreun pic.
Dar când mergeţi la serviciu
Faceţi iute sacrificiu.
Îţi pui ceasul ca să sune,
Treci şi peste rugăciune,
Iar la şase eşti la poartă
Şi nu-ntârzii niciodată.
Iată, clar, cum dovedeşti
Că pe Domnul Îl iubeşti,
(Ţinând cont de-acest indiciu),
Mai puţin decât serviciul…

Fiţi atenţi, vă spun ca mamă,
Fiţi atenţi şi ţineţi seamă
Ce cântări cântaţi la strană,
Când cântaţi câte-o priceasnă
După slujbă, vreau să zic,
Mai ales la Chinonic.
Nu le puneţi la-ntâmplare;
Ţineţi cont de sărbătoare.
Având dor de noutate,
Nu cântaţi cântări luate
De la nu ştiu ce persoană,
Ce le-aşază sus pe strană.
Textul să-l verificaţi

Pentru ca să nu cântaţi
Cântec conţinând vreo noxă,
Fals în dogma ortodoxă.
Ţineţi cont de melodie,
Pentru ca şi ea să fie
Tot aşa, bisericească,
Nu din muzica lumească.
Cântăreţilor le spun:
Folosiţi un ton mai bun,
Nu cu aere de as,
Şi nu mai cântaţi pe nas!
Când cântaţi, să nu strigaţi;
Daţi să cânte şi la fraţi,
Ca să fie armonie,
Mulţumire şi frăţie.
Să fiţi cât mai naturali,
Ca nişte creştini normali,
Căci imaginea Lucrării,
Pe întreg cuprinsul ţării,
Mult depinde şi de voi,
Dacă sunteţi buni sau răi.
Îi îndemn pe toţi creştinii
Să Îi cânte-n cor Treimii.
Tot ce suflă şi tot omul
Să Îl laude pe Domnul!
Dumnezeu a împărţit
Daruri, cum a socotit:
Cei cu vocea mai frumoasă
Şi cu inima pioasă
Sunt datori, cu glas duios,
Ca să cânte, spre folos,
În smerenie, copii,
Fără flori, fără mândrii.
Cei din voi, mai răguşiţi,
Nu vă zic să vă opriţi.
Şi voi să cântaţi la cor,
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Însă-n taină, mai uşor.
Nu-ncurcaţi pe cântăreţi,
Arătându-vă isteţi,
Luând tonul mai devreme,
Ca să nu creaţi probleme.
Să ia parte fiecare
Precum are ascultare!

Comportarea în familie

- Mama noastră cea frumoasă,
De ce sunt probleme-n casă,
De ce lumea e săracă
Şi cel rău pe mulţi înşfacă,
De ce-s multe răutăţi
Şi atâtea greutăţi?

- Ştiu prea bine, puişor,
Că în lume nu-i uşor.
Dar răspunsu-i simplu foarte,
Îl aflăm din Sfânta Carte.
Ce citeşte preoţia?
„Căutaţi Împărăţia
Domnului, întâi de toate,
Şi divina Lui dreptate
Şi-apoi toate celelalte
Vă vor fi adăugate!“
Iată, măi, copile, iată
De ce lumea e stresată,
De ce-s mulţi din voi săraci,
Familişti, ca şi burlaci.
Voi nu-L căutaţi mereu
Pe Iisus, pe Dumnezeu.
Nu vă îngrijiţi mai mult
De tot ce-i ceresc şi sfânt;
Vă-ngrijiţi tot de pământ.

Vreau să îţi mai spun ceva;
Felul de-a te comporta:
Pe la mine când veniţi,
Mi-arătaţi că mă iubiţi,
Mâinile îmi sărutaţi,
Plângeţi şi mă mângâiaţi,
Îmi aduceţi snopi de flori,
Sunteţi buni şi iubitori,
Vă purtaţi în mod firesc,
Natural şi creştinesc.
Şi nu ştiu pe cineva
Să mă fi jignit cumva.
Nu mă îndoiesc deloc
De-al iubirii voastre foc,
Dar un lucru mă frământă,
Uneori mă înspăimântă:
Şi când sunteţi lângă fraţi
Tot aşa vă comportaţi?
Şi cu copilaşii tăi,
Chiar de-s buni sau de sunt răi,
Eşti tu blând şi iertător
Şi le faci traiul uşor?
În tramvai te porţi matur,
Eşti atent cu cei din jur?
La serviciul tău de-acum
Eşti colegul cel mai bun?
Îi oferi tu flori soţiei
Ca în ziua cununiei?
Sau te porţi ca un tiran
Mânios şi suveran?
De ai dragoste curată,
Dragoste adevărată,
Nu mi-o oferi doar mie,
Ci la toţi din jur, bădie,
Căci, aşa precum se ştie,
Dragostea nu se mânie;
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Nu pe unii îi iubeşti,
Iar pe alţii îi jigneşti.
Ba mai mult, măi copilaşi,
Să-i iubiţi şi pe vrăjmaşi!

Alt aspect de comportare
Întâlnit des în Lucrare:
Ştiu mulţi fraţi nevoitori,
Săritori şi râvnitori,
Dornici, ce nu pot a spune,
Ca să facă fapte bune.
Ce fac ei pentru cunună?
Dintr-o râvnă nu prea bună,
Chiar de au părinţi bolnavi,
Chiar de au copii firavi,
Lasă casă, lasă masă
Şi familia o lasă,
Şi-ndemnaţi de nu ştiu cine,
Merg prin satele vecine,
Prin oraşe, prin cătune,
Ca să facă fapte bune…
Lasă tot şi-s tot grăbiţi,
Fiindcă vor s-ajungă sfinţi.
Aparent, e râvn-ai spune,
Însă... nu-i înţelepciune,
Este chiar înşelăciune,
Nu e dreaptă socoteală,
N-a-nţeles nimic la „şcoală“,
Căci se-ajunge des la ceartă
Şi, aşa, o fac mulţi fiartă.
Să-i ajuţi întâi pe-ai tăi,
Că mai ai şi tu nevoi!
Mama, tata ţi-e bolnav,
Uneori chiar foarte grav,
Iar tu-i laşi, îi părăseşti
Şi pe alţii îngrijeşti?

Plângi pe mortul altuia
Şi pe-al tău îl laşi aşa?
Ai copii fără voinţă,
Ce bolesc în necredinţă,
Ce-au intrat într-o derută,
Mai întâi pe ei i-ajută.
Căci tu eşti lăsat în casă
Ca apostol şi nu-ţi pasă.
După ce-i vei ajuta
Pe ai tăi din casa ta,
Cu dorinţă să porneşti,
Să ajuţi şi să zideşti
Rudele duhovniceşti,
Fraţii tăi de o credinţă,
De o mamă şi-o voinţă;
C-aveţi „lazări“ între voi
Cu dureri şi cu nevoi.
Dacă nu-i ajuţi pe ei,
Nu sunteţi copiii mei!
De-ajutaţi pe cei străini
Şi uitaţi de fraţii buni,
Alergaţi pentru răsplată,
Nu din dragoste curată…
Mult insist pe-acest aspect
Şi vă cer mai mult respect.
Iar de ai făcut precis
Precum pân-acum ţi-am zis,
Şi mai poţi a ajuta
Şi mai poţi a alerga,
Cu smerenie, copile,
Să te duci şi prin azile,
Să ajuţi pe orişicare
Ce e-n suferinţă mare.
Miluieşte şi îndrumă
Şi-o să afli-n cer cunună!
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Chemare la apostolat

- Spune, mamă, de ce oare
Am venit noi în Lucrare?
Pentru ce am fost chemaţi,
Căci noi suntem cam distraţi?
Suntem slabi, neînvăţaţi
Şi cu mintea dificilă.
Pentru ce atâta milă
De la Bunul Dumnezeu
Pentru noi cei răi, mereu?

- Nu pot eu să ispitesc
Planul cel dumnezeiesc,
Dar un lucru-l ştiu prea bine
Şi îl ştie orişicine:
Dumnezeu este iubire
Şi îi vrea la mântuire,
Fără vreo discriminare,
Pe toţi oamenii pe care
I-a creat, spre fericire,
Din nespusa Lui iubire.
Şi pe cei ce-n astă lume
Poartă creştinescul nume
Şi pe cei ce nu-s creştini:
Musulmani, şiiţi, păgâni.
Nimeni nu-i predestinat
Pentru Rai sau pentru Iad.
Dumnezeu nu a creat
Omul, mediul ambiant
Şi întreaga Lui zidire
Ca s-o dea la nimicire,
S-o distrugă, să o piardă,
Sau în veci de veci s-o ardă.
A creat tot din iubire
Şi ne vrea la fericire.

El a dat la fiecare
Şanse multe de salvare.
Vrea ca toţi să ne salvăm
Şi-ntre noi să ne-ajutăm,
Dar greu trece de ceva...
De voinţa noastră rea.
Copilaş, Lucrarea noastră
E spre Dumnezeu fereastră,
E o şansă de salvare,
E o şansă de scăpare,
Şi greşim dacă vom spune
Că e singura din lume.
Dumnezeu a dat la toţi
Multe posibilităţi,
A gătit la fiecare
Şi o cale de scăpare
Pentru a se mântui,
Care i s-ar potrivi.

Tu ştii bine că în lume
Fiecare are-un nume,
Dar mai are, ţine seamă,
Lângă nume, şi o mamă:
Fie mama lui trupească,
Fie cea duhovnicească.
Şi la noi, aşa cum ştii,
Eu sunt mamă, iar voi fii.
O familie creştină,
Îndrăznesc să-i zic „stupină“,
Cu albine lucrătoare,
Ce aleargă-n grabă mare,
Dar şi trântori lenevoşi,
Somnoroşi şi mofturoşi,
Ce s-au săturat de miere
Şi vor să li se ofere
Altceva, mai nou, mai bun;
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Înţelegi ce vreau să spun!
Copilaş, Lucrarea noastră
E, cum ştii, duhovnicească.
Tu, copile, eşti chemat
Ca să faci apostolat.
Ştiu că sunteţi copilaşi,
Ştiu că sunteţi nevoiaşi,
Că trăiţi şi staţi în lume,
Totuşi, faceţi misiune!
Vă îndemn, copii iubiţi:
Pe Hristos mărturisiţi,
La credinţă îndemnaţi,
Pe cei slabi îi ajutaţi,
Faceţi tot pentru credinţă,
Cât vă este cu putinţă,
Ca mireni smeriţi, blajini,
Pilde vii de buni creştini!
Să nu ziceţi, cu cârtire,
Că, de-aţi fi în mănăstire,
Mult mai multe fapte-aţi face,
În smerenie şi pace,
Dar, fiind căsătoriţi,
Este greu, sunteţi greşiţi…
Cine, însă, te opreşte
De-a lucra călugăreşte?
Poţi să faci şi-aici în lume
Rugăciuni şi fapte bune,
Osteneli şi pocăinţă,
După marea ta credinţă.
Desfătează-te-n litanii
Şi fă aţe de metanii,
Dar cu dreaptă socoteală,
Să n-ajungi să faci din fală.
Totul fă cu ascultare
Şi cu binecuvântare!
Pentru lume să fii mort

Prin smerenie şi port,
Iară lumea asta, ţie,
Răposată să îţi fie!
Ţine post, cu-nţelepciune,
Şi vei fi monah în lume!
De veţi ţine, cum ţi-am zis,
Cu smerenie, cu plâns,
Fără ca să judecaţi
Pe alţi oameni sau pe fraţi,
Veţi fi sigur socotiţi
Cu monahii cei vestiţi.
Ba mai mult, fiind în lume,
Puteţi face misiune.
Chiar mai mult, de-aveţi voire,
Decât cei din mănăstire.
Doar, atât, numai să vreţi,
Căci sunt sigur că puteţi.
Iona a fost trimis,
Precum Dumnezeu i-a zis,
La Ninive, în cetate,
Să le spună de păcate.
El n-a vrut şi a fugit,
Însă chitul l-a-nghiţit.
Dumnezeu nu l-a lăsat
Până nu s-a conformat,
Si, prin el, ninivitenii,
Şi-mpăratul şi mirenii,
S-au salvat, s-au pocăit,
Şi, cum ştii, n-au mai pierit.
Tot trimişi suntem şi noi,
S-anunţăm, cu glas vioi,
Pe „ninivitenii“ care
Vieţuiesc în nepăsare
Să se-ntoarcă cu iubire,
Să primească izbăvire.
Misiune şi chemare
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Şi n-avem deloc scăpare!
Dacă o vom refuza,
Vom păţi ca Iona:
„Chitul“ ne va înghiţi,
Domnul ne va urmări;
El ne vrea pe toţi la Cer,
Nu în Iad, cu Lucifer.
Să ne facem datoria,
Căci e mare pălăria!
Nu e timpul de odihnă,
Nu e timp acum de tihnă.
Ne vom odihni în Rai,
Lângă Cel mai Dulce Crai.
De vei învia un trup,
Mare lucru n-ai făcut,
Căci el, mâine sau oricând,
Tot ajunge în mormânt.
Dacă înviezi un suflet,
Să te bucuri mult în cuget,
Căci el veşnic va trăi
Şi tu te vei mântui.
Aşadar, iubiţi copii,
Cât mai suntem încă vii,
S-alergăm, să ajutăm,
Sufletele să salvăm!
Fiecare dintre voi
Să contribuie vioi,
După dar, după putere,
Unde Domnul ne va cere.
Să nu îngropaţi talantul,
Că-l va cere Împăratul,
Dar cu roade lângă el,
După doxă şi nivel.
Ţineţi cont că toţi aveţi
Câte-un dar, deci fiţi isteţi!
Unde-i inspiraţie,

Dă-i şi transpiraţie!
Cei ce sunteţi rugători,
Vă rugaţi adeseori;
Cei ce sunteţi milostivi,
În Lucrare fiţi activi;
Nu-i lăsaţi pe cei răniţi;
Ajutaţi-i, nu-i vorbiţi!
Şi cu toţii ţineţi cont
Că şi voi sunteţi pe front.
Poate că te-ai folosit
De la fratele rănit,
Iar acum, dacă-i căzut,
Nu-i mai da şi tu un şut…
Faceţi totul cu iubire,
Spre a Domnului slăvire!
Să lucraţi, ca lui HRISTOS,
Pentru-al fraţilor folos!
Însă nu uitaţi, vă cer,
Nici de-al vostru sufleţel!

Despre internet

- Mamă, mult ne bucurăm,
Căci putem să te aflăm
Predicând cu sete mare,
Pentru-a noastră vindecare,
Şi pe internet acum,
Lucru mare, foarte bun.
Căci putem, pe monitor,
La orice calculator
Conectat la internet,
Să găsim setul complet
De CD-uri şi de predici
Şi putem, fără de piedici,
S-ascultăm şi să citim
Tot ce vrem şi ce poftim,

- 76 -



Hrană pentru cei anemici
Ce ne-ai oferit-o-n predici.

- Stai un pic să ne-nţelegem,
Să vedem ce drum alegem!
Ia aminte, mătăluţă:
Ca s-asculţi o predicuţă
O găseşti pe casetuţă
Sau, mai nou, copile mic,
Pe CD sau chiar pe stick;
Lucru simplu, foarte bun,
Cum făceai şi pân-acum…
Sau, de când cu internetul,
Te-a cam păcălit şiretul
Ca să laşi casetofonul,
Să-şi ia el comisionul,
El, vrăjmaşul cel şiret,
Ce-i activ pe internet?
Eu îţi spun, copil deştept,
Că nu-i lucru înţelept
S-apelezi la internet,
La lumescul robinet,
Ca s-asculţi o predicuţă
Când te afli-n cămăruţă.
Să faci cum fac cei mai mulţi:
La casetofon s-asculţi
Sau la playerul pe care
Îl aveţi mulţi în dotare!
Lucru simplu şi uşor
Şi nu-i nici costisitor.
Baza-i tot casetofonul,
Nu-l schimbăm cu francmasonul.
Eu, copile inocent,
Am lansat pe internet
Predici cu învăţăminte,
Simple-n dogmă şi-n cuvinte,

Din al dragostei prinos,
Ca să fie de folos
Celor care ponegresc
Lucrul cel duhovnicesc,
Fără să-l cunoască bine,
Care-i scopul, ce conţine,
Ce vorbesc din auzite
De la surse rătăcite.
Apoi, iarăşi, m-am gândit
La cei care n-au simţit
Nicicând dragostea fierbinte
A ortodoxiei sfinte,
Care sunt prin alte ţări,
Peste zări şi peste mări.
Mulţi, intrând pe internet
Din locaşul lor discret,
Vrând să vadă lumea toată
Sau vreo poză deocheată,
Vrând să vadă vreun decret
Sau să afle vreun profet,
Dau, aşa, din întâmplare,
Peste-a Domnului chemare.
Dar nu e întâmplător,
Dragul mamei puişor…
Pentru ei, în mod concret,
Am ieşit pe internet.

- Mamă, te întreb acum,
Internetul este bun?

- Pentru că m-ai întrebat,
Îţi răspund neapărat:
Internetu-i o lucrare
Fină ca realizare,
A ştiinţei de acum,
A sfârşitului de drum.

- 77 -



Ca orice realizare,
Ea depinde, ca atare,
Mult, de întrebuinţare.
Internetul, dragul meu,
E şi bun, dar e şi rău.
Cu el poţi să afli-ndată
Tot ce vrei din lumea toată.
E a-toate-ştiutorul,
E ca şi televizorul,
Numai că, i-adevărat,
Este cam necontrolat,
Căci pe lângă ce ai vrea
Îţi oferă şi-altceva…

De-aia eu te-ndemn şi-ţi spun,
Dacă vrei ceva mai bun,
Ce mai este nou prin lume,
Să te-aşezi la rugăciune,
Că-ţi descoperă Hristos
Tot ce-ţi este de folos.
Nici Proorociţa Ana,
Nici Maria Egipteana,
Nici Antonie cel Mare,
Nici toţi sfinţii pustnici care
Au lăsat deşertăciunea,
Părăsind în grabă lumea,
N-aveau internet, copile,
Nici facebook-uri pe mobile,
Dar ştiau, şi nu sunt glume,
Tot ce se petrece-n lume.
N-aveau internet lumesc,
Dar pe cel duhovnicesc
Îl aveau cu prisosinţă,
Fără studii şi ştiinţă.
Aşadar, eu, te îndemn:
Instalează-ţi cel mai demn

Internet ce e pe lume,
Care-i deasa rugăciune;
Fir direct cu Dumnezeu.
Suie, deci, apelul tău
Sus, la Serverul Cel Mare,
Căci pe toate El le are,
Si-ţi va-ndeplini dorinţa,
După cum îţi e credinţa.

Ce va fi cu Lucrarea?

- Mamă scumpă, de un timp
Mă frământă mult un gând.
Mă gândesc că eşti bolnavă,
Eşti bătrână şi firavă.
Dacă Domnul te-o lua,
Dacă Domnul te-o chema,
Ce-o să fie cu Lucrarea?
Îşi va ţine ea cărarea?
Ce-o să facem fără tine,
Căci tu ştii destul de bine
Cât suntem de nevoiaşi,
Cât suntem de copilaşi…
Să nu pleci, să nu ne laşi!

- Nu e după cum vreau eu,
După cum vrea Dumnezeu.
Pot să plec, pot să rămân,
Eu sunt slugă, El, Stăpân.
Numai Domnul hotărăşte.
El ne-adapă, El ne creşte.
Eu administrez Lucrarea,
Vă arăt, atât, cărarea,
Dar Stăpân e Dumnezeu;
El conduce şi nu eu.
Scopul meu îl ştiţi prea bine:
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Nu-i să mă-ndrăgiţi pe mine,
Ci doresc, v-am zis mereu,
Să-L iubiţi pe Dumnezeu!
Te îndemn să stai cuminte;
Totul merge înainte!
Cât veţi fi ascultători,
Harnici, buni şi lucrători,
Cât va fi material,
Totul este magistral.
Să nu spună nu ştiu care
Că de nu-i el în Lucrare,
De nu-i mama sau cutare,
O să fie jale mare;
Fără ei Lucrarea moare…
Îl jigniţi pe Duhul Sfânt
Ce lucrează pe Pământ,
Îl jigniţi pe Dumnezeu,
Care-Şi pune darul Său
În cei slabi, neputincioşi,
Dar cu râvnă şi zeloşi,
Cu dorinţa de-a lucra,
De-a sluji, de-a ajuta.
Însă - lucru curios! -
Chiar de sunt neputincios,
Nu vedeţi, minune mare,
Că Lucrarea ia amploare,
C-a trecut peste hotare…
Nu simţiţi mână întinsă
Că vorbesc cu gura-nchisă?
Ba, mai mult, vorbesc şi-n versuri,
Şi vă-ndemn şi vă dau ghesuri…
Însă înţeleg prea bine
Dragostea ta pentru mine.
Te întreb, copil cuminte,
Ia să-mi spui, acuma, iute,
Astăzi, când mă vezi în viaţă,

Îmi asculţi orice povaţă?
Te îndemn, copil adult:
Nu te îngriji prea mult
De-al Lucrării viitor;
Îngrijeşte-te de zor
De destinul tău, copile.
Cât va mai da Domnul zile,
Tu mai mult să te-ngrijeşti
Dacă tu te mântuieşti!
Să te rogi lui Dumnezeu
Să n-ajungi în chinul greu,
Să te rogi cu umilinţă
Să-ţi dea timp de pocăinţă…

Comportarea în societate

- Multe sfaturi şi cuvinte
Am aflat, Taică Părinte,
Noi, de la Sfinţia Voastră,
Pentru mântuirea noastră.
V-aţi plecat spre fiecare
Cu iubire şi răbdare.
Totuşi, iar vă întrebăm,
Iar şi iar vă supăram:
Pentru mine, pentru fraţi,
Ce poveţe ne mai daţi?

- Să le spui aşa la fraţi:
Mai întâi să vă rugaţi.
După ce aţi terminat,
După ce v-aţi tot rugat,
Însă lacrimi n-aţi avut,
O luaţi de la-nceput;
Iarăşi faceţi rugăciune,
Cu mai multă vioiciune.
După aia, tot la fel,
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Vă rugaţi cu mai mult zel.
Dacă faceţi rugăciuni,
Sigur veţi vedea minuni;
Toate ţi se-ndeplinesc,
Toate-ţi merg cum e firesc.
Dar creştinul de acum
S-a cam lenevit pe drum.
Vrea să i se-ndeplinească,
Fără să se ostenească,
Toate ale lui dorinţi,
Fără lacrimi vii, fierbinţi.
Totuşi, vrând, cu mare foc,
Să-şi plinească al său scop,
El, atuncea, apelează
La alţi fraţi, cu mintea trează,
Să se roage pentru el,
Că-i cam ocupat niţel,
Şi nu spune-n niciun chip
Că el nu mai are timp,
Fiind încurcat în treburi,
În afaceri sau în certuri…
Având bani, dă sărindare
La părintele cutare,
La cutare mănăstire,
Iar el stă în lenevire
Şi aşteptă rezultatul,
Căci doar şi-a plătit argatul…
Şi aşteaptă, şi aşteaptă…,
Dar deloc nu se deşteaptă.
Nu aşa, copii distraţi,
Căci pe voi vă înşelaţi.
Dacă ai vreo suferinţă,
Roagă-te, dar cu credinţă
Şi cu lacrimi să străpungi
Cerul, ca s-ajungi la sfinţi,
Ca s-ajungi la Dumnezeu,

Că nu-i chiar atât de greu;
Şi-n genunchi, aşa, rămâi
Şi, cu foc, aşa să spui:
„Doamne, nu te las, să ştii,
Pân’ nu-mi vindeci pe copii!“
Eu nu spun că nu e bine
Să se roage pentru tine
Alt creştin, altă persoană,
Însă, asta, ţine seamă!
Da, te poate ajuta,
De te rogi şi dumneata.

Vreau să vă mai spun ceva,
Pentru a vă ajuta:
Mulţi din voi aţi înţeles
Drumul ce vi l-aţi ales
Si-aţi legat cu fermitate
Tot ce e păcat de moarte,
Precum ai lega un leu
Sau un câine foarte rău,
Însă este doar legat,
Nu-i nici mort, nici leşinat.
Fiţi atenţi şi nu-i daţi apă,
Că vă rupe dacă scapă!
Căci vrăjmaşul stă pitit,
Fiindcă e nemulţumit.
El, să ştii, are răbdare,
Are planurile sale.
El adoptă şi emite
Planuri, tactici diferite,
După om, după credinţă,
După gândul de căinţă.
Tactica ce-i reuşeşte,
Ce-o adoptă mişeleşte
Pentru voi, copii cuminţi,
E „a paşilor mărunţi“.
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El e tare mulţumit
Dacă ai păcătuit
Azi cu-o vorbă, mâine două
Şi aşa ajungi la nouă…
Şi, încet, încet, porneşti
Şi ajungi să cleveteşti;
Azi un gând, mâine-o privire
Şi ajungi la pătimire;
Azi o ştire, mâine filmul
Şi poimâine tot tacâmul;
Azi amân, mâine amân
Şi nespovedit rămân.
Şi nu simţi că ai ajuns
Într-un hal urât, nespus.
Simţi cumva cum creşte barba,
Aţi văzut cum creşte iarba?
Nu, dar totuşi sigur creşte,
Creşte-aşa, încet, hoţeşte,
Şi te pomeneşti, bădie,
Cu o mare bălărie,
Ba chiar două, o grămadă,
Chiar la tine în ogradă.
Dacă n-ai prăşit la timp,
N-ai avut deloc răstimp,
Greu de tot mai scapi, să ştii,
De aceste bălării.
Ia aminte, fiul meu,
Fii atent şi treaz mereu!

Să-ţi mai spun încă ceva
Pentru a te ajuta:
Câte faceţi pe Pământ
Scopul să vă fie sfânt.
Staţi un pic şi vă gândiţi,
Care scop îl urmăriţi?
Dacă ţintă nu-i curată,

Fiind slava cea deşartă,
În zadar vă osteniţi;
Sigur n-o să reuşiţi,
Şi de câte ori cumva
Nu v-a reuşit ceva
E un semn de întrebare:
Ce aţi urmărit voi oare?
Iar când faceţi fapte bune
Nu vă ruşinaţi de lume,
De cei ce-s putreziciune.

Fiul meu duhovnicesc,
Ce să te mai sfătuiesc?
Renunţaţi la cai troieni,
La toţi idolii moderni.
Unde e televizorul
Şi, mai nou, calculatorul,
Nu mai e Mântuitorul;
Unde este internetul
Nu mai poate fi ascetul;
Unde e emisiunea
Nu mai este rugăciunea;
Dacă-i film cu desfrânare,
Nu mai este înfrânare;
Eu de-atâţia ani vă spun
Ce e rău şi ce e bun.
De ce fac copiii-n în pat?
Din desenul animat!
De ce sunt copiii răi,
Violenţi şi nătărăi?
Fiindcă asta văd cu dor
La TV, calculator…
Dacă-i joc cu violenţă,
Îi apuc-o turbulenţă,
O iuţeală,-un gând parşiv,
Uite-aşa…, fără motiv.
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Unii chiar sunt dependenţi
De maleficii agenţi,
De aceşti tari inamici
Ce-i lucrează pe cei mici.
Nu calculatoru-i rău,
Ci e rău programul său.

Vă tot spun, vă tot vorbesc,
Zilnic vă povăţuiesc.
Până când să vă mai predic,
Cât să vă mai tot despiedic?
Cât să vă mai dojenesc,
Cât să vă mai dădăcesc?
Până când să vă mai cert,
Până când să vă mai iert?
Nu simţiţi efortul meu,
Cât Îl rog pe Dumnezeu
Să nu plec şi să nu mor,
Să vă fiu de ajutor?
Spuneţi, ce metode noi
Să mai caut pentru voi?
Ce metode să găsesc,
Ce vreţi să mai născocesc
Ca să vă întoarceţi iar
La Lumină şi la Har?
Pentru mine-ar fi mai bine
Dacă aş pleca şi mâine.
Însă, ca să plec, nu pot,
Că nu e tot grâul copt.
Şi cu lumea şi-n Lucrare,
Tu ce crezi, se poate oare?
Eu doresc s-ajungeţi sfinţi,
Nu din silă mântuiţi…
Asta vrea şi Dumnezeu,
Asta vreau, copii, şi eu.
Însă voi vă încurcaţi

Tot în treburi şi uitaţi…

Ca să placi lui Dumnezeu,
Nu-i uşor, dar nu-i nici greu.
Toţi, aşa cum vă găsiţi,
De sunteţi cumva greşiţi,
Vă sculaţi şi iar porniţi;
Sincer să vă spovediţi
Dacă vreţi ca să sporiţi;
Dacă n-o să vă smeriţi,
Sigur nu vă mântuiţi.
Cu smerenie ‘nainte
Şi cu dragoste fierbinte!
Astea două de le ai,
Sigur vei intra în Rai.
Ce-au făcut, ce-au câştigat
Acei care au plecat,
Ce-au abandonat Lucrarea?
Oare bună le starea?
Nu vă dau exemple eu,
Căci le ştiţi, şi-mi vine greu.
Nu şi-au onorat chemarea,
De-aia a urmat plecarea.

Câte, fiule, ţi-am spus,
Doar aminte ţi-am adus,
Căci pe toate le ştiaţi,
Însă repede uitaţi.
Strângeţi rândurile iar,
C-aţi primit un mare dar.
Hai să punem început,
Căci nimic bun n-am făcut.
Să pornim cu râvnă multă
Şi să zicem: Doamne-ajută!
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Din nou la mama

- Binecuvântaţi părinte!
Mă mai ştiţi, mă ţineţi minte?
Sărut mâna, om curat,
Şi Hristos a înviat!
Praznicul acesta mare,
Sfânt şi făr-asemănare,
Să v-aducă bucurie
Şi-n Lucrare armonie!

- Binecuvântat să fii
Tu şi toţi ai mei copii!
Şi-ţi răspund: E-adevărat
Că Hristos a înviat!
Cum să nu te ţin eu minte,
Mai ales că eşti cuminte.
Vă cunosc pe fiecare,
De la munte pân’ la mare,
Eu vă ştiu pe toţi, copii,
Pe toţi cei ce-mi sunteţi fii.
Ştiu pe toţi dintre creştini
Care sunt sau nu lumini,
Cum se roagă, cum petrec,
În ce fapte se întrec.
Important e, fiul meu,
Că vă ştie Dumnezeu
Pe aceia ce lucraţi,
Pe cei care luminaţi,
Care ţineţi sus făclia
Şi iubiţi ortodoxia.

- Vă rog mult şi cu ardoare,
La această sărbătoare,
Să ne spuneţi un cuvânt
De folos sau doar un gând,

Pentru Praznicu-nvierii,
Pentru ziua liberării:
Cum se cade a petrece
Şi ce spune noua lege.

- Copilaşii mei iubiţi,
De Hristos blagosloviţi,
De pe tot cuprinsul ţării,
Ce sunteţi stâlpi ai Lucrării,
Azi e mare sărbătoare,
Azi e praznicul cel mare,
Când Hristos a înviat
Şi pe toţi ne-a liberat
Din a Iadului robie,
Din cumplita lui sclavie.
Deci, acest moment fiind
Mai măreţ ca orişicând,
Să petreacă orice om
Precum spune Hrisostom:
„Cine-i binecredincios
Domnului Iisus Hristos,
Iubitor de Dumnezeu
Şi la bine şi la greu,
Să se bucure vârtos
De-acest Praznic prea frumos,
Preamărit şi luminat,
Căci Hristos a înviat!
Cine-i slugă înţeleaptă,
Cu smerenie în faptă,
Bucurându-se, să intre,
Pentru dragostea-i fierbinte,
În divina bucurie,
Căci scăpat-am de sclavie!
De s-a ostenit, postind,
Cineva, smerit fiind,
Neposomorându-şi faţa,
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Să îşi ia acum răsplata!
Cine a lucrat de zor
Chiar din primul ceas, cu spor,
Să-şi primească dreapta plată,
Căci e vrednic de răsplată!
Cine a venit cumva
După ceasu-al treilea,
Mulţumind să prăznuiască
Şi pe Domnul să-L slăvească.
De-a venit altcineva
După ceasu-al şaselea,
Să nu fie îndoit,
Căci nu fi-va păgubit!
Cine-a-ntârziat cumva
Până-n ceasu-al noulea,
Să se-apropie oricum,
Ne-ndoindu-se nicicum!
Nici acela să nu plece
Ce-a ajuns la unsprezece;
Să nu fie speriat
Pentru c-a întârziat,
Căci Stăpânul, fiind darnic,
Îl primeşte şi pe harnic,
Cel din primul ceas sosit,
Şi pe ultimul venit.
Şi aceluia plăteşte
Şi pe-acesta-l dăruieşte.
Fiind mare veselia,
Toţi intraţi în bucuria
Domnului Iisus Hristos
La ăst Praznic luminos!
Să ia plată tot creştinul:
Şi al doilea ca şi primul.
Din ospăţul delicios
Al credinţei în Hristos,
Azi cu toţii să gustaţi

Şi pe Domnul lăudaţi.
Să vă-mpărtăşiţi cu toţii
Din prisosul bunătăţii,
Iar de moarte n-aveţi teamă,
Să uitaţi şi cum o cheamă.
Boldul ei a fost înfrânt
De Iisus, ce din mormânt
Înviind, ne-a izbăvit;
Capul morţii l-a zdrobit,
Pe tot omul l-a salvat.
Da. Hristos a înviat!“

- Aş dori, Taică Părinte,
Să ne spuneţi noi cuvinte,
Multe să ne învăţaţi
Şi noi sfaturi ne mai daţi.

- V-am spus multe înainte,
Multe sfaturi şi cuvinte;
Multe sunt de spus şi-acum,
Dar ce spus-am la Crăciun
Oare toţi le-au ascultat?
Oare toţi v-aţi îndreptat?
Oare tot aţi împlinit?
Ce e rău aţi părăsit?
Unii, da, v-aţi îndreptat,
Început aţi pus îndat’,
Însă nu toţi v-aţi decis
Să lăsaţi ce-i nepermis…
Amintiţi-vă acum
Ce-aţi făcut de la Crăciun:
Câţi din fraţi au renunţat
Să colinde ne’ncetat
Ca să afle noutăţi,
Tot bătând din porţi în porţi?
Ei, cei care până ieri
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Nu plecau pe nicăieri,
Care, dornici, primeau hrana,
Pentru suflet, de la mama,
Şi-au trăit mulţi ani aşa,
Mulţumindu-se cu ea.
Câţi din fraţi au constatat
Că beţia e păcat?
Câţi, iubind pe Creatorul,
Au închis televizorul?
Câţi din fraţi au lepădat
Cablul ăla blestemat?
Câţi din fraţi, când se-ntâlnesc,
Despre suflet glăsuiesc,
Renunţând a osândi,
A bârfi, a cleveti,
Osândind pe dregători,
Pe miniştri, senatori,
Pe primari, pe deputaţi,
Afirmând că-s necuraţi?
Câţi din fraţi au înţeles
Că n-au niciun interes
Să petreacă păcătos
Timpul vieţii preţios,
Fără scop, fără folos,
În bodegi, pe stadioane,
Lângă unele persoane
Care n-au nimic comun
Cu ce-i sfânt, cu ce e bun?
Câţi din fraţi fac milă, oare,
Doar din muncă, din sudoare,
Nu dând haina lor uzată
Sau dând pâinea lor uscată?
Câţi, să-mi spui, dintre băieţi,
Cu alură de poeţi,
S-au schimbat în bine, oare,
Şi în port şi în lucrare?

Câte fete-au renunţat
La ruj, spray şi la machiat,
Pantaloni şi rochii scurte,
Înflorate şi cam strâmte?
Oare vin la slujbă, frate,
Toţi la opt şi jumătate?
Pentru orice întrebare
Să-şi răspundă fiecare.

Postul Mare

- Negreşit că Postul Mare
Fost-a, pentru fiecare,
Un examen minunat,
De reflecţii încărcat.
Pentru unii-a fost mai greu,
De n-au fost cu Dumnezeu;
Pentru alţii, mai uşor,
De folos aducător.
Să gândească fiecare
Ce-a făcut în Postul Mare,
Să-şi întrebe conştiinţa:
S-a unit cu suferinţa,
S-a-nfrânat de la păcate
Sau doar numai de bucate?
A făcut mai multă rugă
Sau a fost umilă slugă
Treburilor pământeşti,
Neputinţelor trupeşti?
A făcut mai multă milă
Sau puţin şi aia-n silă?
Dacă-ţi spune conştiinţa
Că ţi-ai dat toată silinţa
Să petreci în cumpătare
Şi în multă înfrânare
Sfântul Post, ei bine, frate,
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Slavă dă Celui ce poate
Să-i ajute pe cei slabi,
Pe toţi care sunt firavi.
Iar de conştiinţa-ţi spune
C-ai uitat de fapte bune,
Milostenii, rugăciune,
Să n-ai somn, să nu ai tihnă,
Să nu ai deloc odihnă,
Căci petreci în nepăsare
Şi eşti în pericol mare.
Să-L rogi mult pe Dumnezeu
Să te-ajute, căci nu-i greu.
Spun bătrânii că-nainte
Ţineau posturile sfinte
Cu smerenie şi frică,
Să nu calce, va să zică,
Rânduiala lor lăsată
De bătrânii de-altădată.
Cei mai vârstnici din norod
Urcau lingurile-n pod,
Ca să nu pătrundă-n gură
Nicio urmă de untură.
Tineretul renunţa
De-a mai merge şi-a juca
Pe la hore, la distracţii;
Aşa se-nfrânau, deci, fraţii.
Chiar de nu e creştinească
Hora noastră românească,
Era mai decentă, frate,
Fără gesturi deşucheate.
Astăzi, ştiţi cu toţii bine,
Discotecile sunt pline,
Chiar de e sau nu e post;
Nu mai e acum ce-a fost.
Dansul e o grozăvie,
Gesturi de epilepsie.

Ca berbecii sar creştinii,
Fiind râsul diavolimii,
Căci le cântă-n discoteci
„Trei Sud-Est“, „Sarmale reci“
„Bere gratis“, „Orion“,
„Gândul mâţei“, „Legion“  
Sau „Spitalul de urgenţă“,
Răcnete şi indecenţă.
Să vă spun un alt aspect,
Tot pe şleau, tot pe direct:
Mulţi în Săptămâna Mare,
Îmbrăcaţi de sărbătoare,
Cu o lumânare-n mână
Merg la denii împreună.
Fetele anunţ-acasă
Că vor merge după-masă,
Pe la patru-cinci, la denii,
C-aşa merg mai toţi mirenii.
Bucurie pe părinţi
C-au crescut în casă sfinţi.
Numai că, de multe ori,
Le vezi lângă frăţiori,
Stând pe bănci în părculeţe
Sau plimbându-se prin pieţe.
Chiar atunci când în biserici
Săvârşesc sfinţiţii clerici
Denia, îndoliaţi,
De făclii înconjuraţi.

Îndemn la unitate

- Ştim cu toţii: nu se poate
Dacă nu e unitate,
Dacă nu e armonie,
Dragoste şi modestie.
Cine crede că e greu
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Şi nu-i de la Dumnezeu
Tot ce facem în Lucrare,
Să o spună frăţioare.
Şi, în linişte şi pace,
Să înceap-a se retrage.
Şi-i dorim ca să-şi găsească
Liniştea duhovnicească
În alt mediu, cum i-o place,
Mai înalt, mai eficace.
Ar fi mare erezie
S-afirmăm noi, cu mândrie,
Că doar cei ce-s în Lucrare
Vor scăpa de la pierzare.
Dumnezeu este prezent
Pretutindeni, permanent.
Cine vrea să se salveze
După Lege să lucreze.
Însă e mult mai uşor
Şi putem lucra cu spor
„Când sunt fraţii împreună“,
După cum un psalm răsună.
Dragul mamei băieţel,
Ne-am unit şi noi la fel
Ca şi cei din mănăstire
Ce-s uniţi pentru sporire.
Copiind modelul lor,
Ne va fi mult mai uşor.

Mesajul mamei

Copilaşii mei iubiţi,
Fiţi corăbieri vestiţi,
Marea e învolburată,
Tulbure şi agitată
Şi de valuri reci brăzdată.
Nu umblaţi după sirene,

Că nu-i timp, nu mai e vreme.
Vânturi s-au dezlănţuit
Din Apus, din Răsărit,
Care bat tare-n fereastră,
În corăbioara noastră,
Dorind mult să ne dea morţii,
Să ne scufundăm cu toţii.
Ne ameninţă întruna
Valurile şi furtuna.
Şi piraţii stau la pândă
Să ne ducă în osândă,
Să ne prade-agoniseala,
Munca noastră, osteneala.
Copilaşii mei iubiţi,
De Iisus blagosloviţi,
Cât pe mare mai plutiţi
Toate bine chibzuiţi,
Chiar de sunteţi mulţi lipsiţi,
Mai răbdaţi şi nu cârtiţi,
În boli nu vă tânguiţi,
Să nu deznădăjduiţi,
Pentru toate mulţumiţi,
Fiţi în vorbă iscusiţi,
Cu aproapele cinstiţi,
În veşminte îngrijiţi,
În credinţă întăriţi,
În purtare fiţi smeriţi.
Doar un lucru să doriţi:
Să fiţi buni, desăvârşiţi
Şi veţi fi toţi fericiţi!
Pe Hristos mult să-L iubiţi
Şi-o să zică: „Îndrăzniţi!“

Împăratul nostru Sfânt,
Domn în Cer şi pe Pământ,
Ce-ai murit şi înviat
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Să ne cureţi de păcat,
Să ne duci din nou în Rai,
În preafericitul trai,
Nu ştim cum să-Ţi mulţumim
Că ne-ai ajutat să fim,
Iar la Praznicu-Învierii,
În mireasma primăverii!
Te rugăm, Iisuse Sfinte,
Cu-ale noastre seci cuvinte,
Să ne ierţi tot ce-am greşit,
Căci pe altul n-am iubit,
De alt dumnezeu nu ştim,
Doar pe Tine Te iubim!
Deşi suntem pătimaşi,
Însă nu-Ţi suntem vrăjmaşi;
Nişte bieţi neputincioşi,
Ne’nfrânaţi şi păcătoşi!
Fii cu noi pân’ la sfârşit,
Căci la Tine-am năzuit!
Pentru mila Ta cea mare
Nu ne duce la pierzare!
Fă să înviem şi noi
La Judeţul de apoi
Pentru Rai şi fericire,
Spre-a-Ţi aduce-n veci mărire,
Dragoste şi mulţumire!
Noi cu Tine vrem să fim
Şi acum şi-n veci. Amin!
Fie Domnul lăudat
Şi HRISTOS A ÎNVIAT!

Revedere

- Sărut mâna, scump părinte!
Iată, dragostea-mi fierbinte
De copil prostuţ şi mic,

De nevrednic ucenic,
M-a adus din nou aici.
Aşa suntem noi, cei mici,
Mai mămoşi, mai alintaţi,
Mai firavi, mai răsfăţaţi.
Ne tot ţinem după mama,
Ca să ne alunge teama,
Ca să ne încurajeze,
Să ne binecuvinteze.
Vă tot supărăm, părinte,
Pentru sfaturi şi cuvinte.
Numai dacă ne priviţi
Ne simţim mai întăriţi,
Numai dacă v-am atins,
Inima s-a şi aprins.
Suntem tare mulţumiţi
Numai dacă ne zâmbiţi.
Tot mereu vă supărăm,
Dar, ce-i rău, e că uităm
Toate sfaturile sfinte,
Toate bunele cuvinte.

- Dragul meu, bine-ai venit!
Te-aşteptam, copil iubit.
Sunt convins că mă iubiţi,
Sunt convins că mă doriţi,
Fiindcă şi eu simt la fel,
Puiul mamei, mititel…
De suntem sau nu-mpreună,
Simt o dragoste preabună
Pentru toţi copiii mei,
Mai ales pentru acei
Care nu vin des pe-aici,
Nu că nu mi-ar fi amici,
Nu din dragoste puţină,
Nu din nu ştiu ce pricină,
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Ci sunt oameni în etate,
Şubreziţi în sănătate.
Dar mai sunt şi stări complexe,
Alte pricini sau pretexte.
Altora, îmi zice gândul,
Tot mereu le trece rândul,
Fiindcă nu-s băgaţi în seamă
De cei care nu îi cheamă…
Sau că altora, se poate,
Dau, smeriţi, întâietate.
Gândul meu mereu colindă
Şi vă văd ca-ntr-o oglindă,
Dar adesea el îmi zboară
La creştinii de la ţară
Care sunt ascultători,
Care sunt nevoitori;
Ce nu-s după lux calici
Şi trăiesc din pensii mici,
Oameni simpli, firi blajine,
Care sunt bolnavi ca mine,
Cu dureri, cu operaţii,
Care nu cârtesc ca alţii.
Ei nu năzuiesc, cu dor,
La un trai superior.
Pentru ei este firesc
Traiul lor cel ţărănesc:
Să se poarte ca o slugă,
Să nu doarmă fără rugă,
Să lucreze pe ogoare
Şi în ploaie, şi în soare,
Cu borş şi cu apă fiartă,
Nedorindu-şi altă soartă.
Nu la umbră în birou,
Cu mobil şi cu stilou
Şi cu berea-n frigider,
Ca un renumit boier.

Pentru ei este normal
A fi zilnic tot hamal,
Să rânească-n grajd la oi,
Să lucreze în gunoi,
Să se plimbe cu căruţa,
Nu ca voi, cu maşinuţa.
Pentru ei e sărbătoare
Şi au o trăire mare
Când la video privesc
Un program duhovnicesc.
Ei aşteaptă cu dor mare
Duminica viitoare
Ca s-asculte şi să-nveţe
Lucruri sfinte, noi poveţe.
Ei sunt simpli în trăire
Şi trăiesc fără cârtire.
Ei sunt baza, ca să ştii,
Căci nu stau prin murdării.
Când se roagă ei, mai plouă,
Ninge sau mai pică rouă
Şi-n Galaţi, şi-n Bucureşti,
Şi-n Craiova, şi-n Feteşti,
Şi-n Focşani, şi la Buzău,
Peste tot, copilul meu.
Şi mai plouă şi cu har;
Tu eşti mic şi n-ai habar.
Ei nu cer, cum tu ştii bine,
Ca să vină pe la mine.
Nu le vine ca să creadă
Că sunt vrednici să mă vadă.
Pe aceştia, dragul meu,
Îi iubeşte Dumnezeu,
Căci sunt simpli şi smeriţi
Şi sunt îmbunătăţiţi.
Nu vreau ca să vă insult,
Dar la ei eu ţin mai mult.
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Ţin la firea lor smerită,
Cu iubire împletită.
Când te-ntorci acasă, iară,
Celor ce trăiesc la ţară
Să le zici: „Tot înainte!
V-a transmis Taica Părinte
Şi mai multă rugăciune
Pentru voi şi pentru lume.“
Dar şi celor din oraş
Spune-le, drag copilaş,
Tot aşa să procedeze:
Zilnic să se antreneze
Cu tot ce v-am zis mereu.
Să v-ajute Dumnezeu!

Sfaturi preţioase

- Adormirea Maicii Sfinte
Îmi oferă, bun părinte,
Un prilej duhovnicesc
Ca să mă mai întăresc.
Fiindcă am venit aici,
Eu, cel mic dintre cei mici,
La această sărbătoare
Vin din nou c-o întrebare
Care mult mă mai frământă,
Care mult mă înspăimântă:
De ce unii frăţiori
Sunt cam neascultători?
De ce unii dintre fraţi
Nu merg bine, sunt distraţi,
Nu ţin pasul cu Lucrarea,
Nu urmează drept cărarea,
Foarte des se poticnesc?
Unii chiar ne părăsesc.
Eu sunt mic şi sunt naiv

Şi nu ştiu din ce motiv
Se întâmplă astea toate,
Lucruri care-mi par ciudate.
Pentru ce părinte, oare,
Nu se simt bine-n Lucrare?

- Să nu te jenezi nicicând
Să mă-ntrebi, copile blând.
Tu, mereu, la orice treabă,
Mai întâi de tot, întreabă!
Sunt smeriţi aceia care
Totul fac cu întrebare.
Cela ce călătoreşte
Întrebând, se mântuieşte.
Să-ţi răspund la întrebare,
Căci te văd cu nerăbdare.
Tu mă-ntrebi, şi e firesc,
De ce mulţi se poticnesc.
Şi de ce nu merg mai bine,
Cum am vrea, cum se cuvine.
Cauzele sunt mai multe
Şi le-am spus mai înainte.
Vreau acum să-ţi spun direct
Despre un greşit aspect.
Voi, copile mititel,
Când găsiţi un sufleţel
Necunoscător, străin
De al nostru crez creştin,
Care-a rătăcit prin lume,
Ortodox numai cu nume,
Din iubirea ce-o aveţi,
Ca nişte copii isteţi,
Repede, în grabă mare,
Sincer vrând a lui salvare,
Treceţi la catehizare.
Însă, simt că nu mereu
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Respectaţi îndemnul meu,
Nu-l hrăniţi cu linguriţa
Când deschide el guriţa,
Pruncuşorul ăsta mic,
Nu-l hrăniţi doar cu lăptic.
Pentru că-i cu voi în casă
Îl chemaţi cu voi la masă
Şi îi daţi din frigidere
Ce nu poate să digere.
Îi daţi hrana grea, de soi,
Care-i grea şi pentru voi.
Îi daţi peşte plin de oase
Sau mâncăruri unsuroase;
Şi se-neacă, şi tuşeşte,
Şi, aşa, se-mbolnăveşte
Şi-n curând vă părăseşte.
Dar se-ntâmplă şi altfel
Cu mai noul sufleţel.
Nu-l hrăniţi cât se cuvine,
Nu-l hrăniţi cu vitamine,
Şi el creşte ca atare,
Fără cele necesare,
Se dezvoltă, dar rahitic
Sau ajunge paralitic.
Iar, după un timp anume,
Dacă îl trimiţi în lume,
Când devine om adult,
Ai să-l vezi mereu căzut.
Nu se ţine pe picioare,
N-are vlagă, n-are stare
Şi nu are vindecare.
Creşterea i-a fost stricată,
Fiindcă n-a fost respectată
Nici reţeta, nici dieta,
Sau n-aţi folosit pipeta.
Ca să creşti un copilaş,

Spre a fi un bun ostaş,
Trebuie, prin excelenţă,
Să lucrezi cu consecvenţă,
Să lucrezi cu dăruire,
Cu răbdare şi iubire,
Fiindcă-i pentru mântuire.
Căci, dac-ai greşit cumva,
Nu-l mai poţi recupera,
Ca cei şapte ani de-acasă
Când ajungi în prima clasă.
Nu mai poţi întoarce timpul.
Ce-a trecut s-a dus ca gândul.
Nu mai poţi, copil plăcut,
Ca s-o iei de la-nceput,
Ca să fii din nou copil
Şi să-ncepi cu un alt stil.
Pentru luptă eu îţi zic
Să îl pregăteşti de mic,
Căci va fi, ăst sufleţel,
Viitorul soldăţel.
Mare artă-i, copilaşi,
Ca să instruieşti ostaşi!
Ia gândeşte, ţine cont,
Dac-ai să trimiţi pe front
Un ostaş neinstruit,
Pentru foc nepregătit,
Cea dintâi încăierare
Nu-i va fi lui spre pierzare?
Mai ales că inamicul
Nu se joacă cu piticul,
El se luptă şi se bate
Doar cu arme adecvate.
Să-ţi mai dau o pildă-acum:
Dac-ai să trimiţi la drum,
Pe şosea, autostradă,
Unde-i trafic şi zăpadă,
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Un şofer fără de şcoală
E cu dreaptă socoteală?
N-o să-l ia cu ameţeală,
Năduşeală şi cu geamăt?
O s-ajungă pân’ la capăt?
De-aia mulţi se-mpotmolesc,
De-aia mulţi se răzvrătesc
Şi vă întrebaţi miraţi
De ce unii din confraţi
Prea uşor abandonează,
Cad pe front sau dezertează.
Nu i-aţi instruit pe ei
După lege, dragii mei!
Ori le-aţi dat de au mâncat
Până s-au intoxicat,
Ori, din multă nepăsare
Sau indiferenţă mare,
I-aţi hrănit cu mai puţin
Şi cu hrană de regim.
Au mâncat când s-au trezit
Din puţinul oferit.
Pentru-o creştere normală
Se impune osteneală.
Aşadar, luaţi aminte!
Ce v-am spus să ţineţi minte,
Căci aici nu-i bălăceală,
Şi veţi da toţi socoteală
Pentru cum v-aţi ostenit,
Pentru cum v-aţi dăruit
Pentru suflete pierdute.
Dumnezeu să vă ajute!

Maica Milostivirii

- De ce trebuie, părinte,
Rugă multă şi fierbinte

Către Sfânta Născătoare?
Este ea apărătoare?
Se cuvine, chiar aşa,
Să o fericim pe ea?
Şi chiar neamurile toate,
După cum e scris în Carte,
Trebuie s-o fericească
Şi mereu s-o preamărească?
Chiar ne-ajută foarte mult?
Spuneţi-mi, că vreau s-ascult.

- Dragul meu, sunt vrednic, oare,
De asemenea onoare,
Să vorbesc de Maica Sfântă,
Ce-a născut fără de nuntă,
De Preasfânta Născătoare?
Tu mă pui la grea-ncercare.

Ca să înţelegi mai bine
Cât ajută pe oricine,
Cât e Dânsa de activă
Şi cât e de milostivă,
Am să-ţi spun, spre-ncredinţare,
O istorioară care
E de un real folos
Pentru orice păcătos.
Scrisă-i astă jitie
De un sfânt Dimitrie,
Pildă edificatoare
Despre Sfânta Născătoare,
Care-i Maica Dăruirii,
Maică a Milostivirii.
Pe cel care se căieşte
Domnul, sigur, îl primeşte,
Dacă are rugătoare
Pe Preasfânta Născătoare.
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„Un păcătos şi-a rânduit ca pravilă în fiecare zi să se roage
de câteva ori la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, repetând
cuvintele Arhanghelului Gavriil: „Bucură-te, ceea ce eşti plină de
har!”. Odată, pregătindu-se să meargă la lucrul său lumesc, s-a
îndreptat către icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ca
mai înainte, să e roage după obicei, iar apoi să meargă la lucrul
său. Şi iată, când a început să se roage, deodată l-a cuprins
frica! Mai presus de firea sa vede cum chipul de pe icoană se
mişcă şi Preasfânta Născătoare de Dumnezeu i se arată vie
împreună cu Fiul său, pe Care Îl ţinea în preacuratele Ei mâini...

Pruncului dumnezeiesc I se deschiseseră răni pe mâini, pe
picioare şi pe coastă şi din răni curgea sângele în şiroaie, exact
ca pe Cruce...

Văzând acest lucru, păcătosul s-a îngrozit şi a strigat: „ O,
Doamne! Cine a făcut aceasta?”

Maica Domnului i-a răspuns: „Tu şi ceilalţi păcătoşi; voi Îl
răstigniţi din nou pe Fiul meu cu păcatele voastre, ca iudeii”.

Atunci păcătosul a izbucnit în plâns şi a spus: „Miluieşte-mă,
o, Maica Milostivirii!”

Iar Ea a răspuns: „Voi mă numiţi pe mine Maica Milostivirii,
dar prin faptele voastre mă batjocoriţi şi mă supăraţi”.

„Nu, Stăpână! – a strigat păcătosul. Să nu fie aceasta! Să
nu biruiască răutatea mea bunătatea ta nespusă şi milostivirea
ta! Tu singură eşti nădejdea şi mijlocitoarea tuturor păcătoşilor!
Fie-ţi milă, Maică bună! Roagă-L pentru mine pe Fiul tău şi
Făcătorul meu!”

Atunci Preamilostiva Maică a început să Îl roage pe Fiul său,
zicând: „Fiul meu Cel Bun! Pentru iubirea mea, miluieşte-l pe
acest păcătos!”

Iar Fiul a răspuns: „Să nu te superi, Maica Mea, că nu te voi
asculta. Şi Eu L-am rugat pe Tatăl să ia de la Mine paharul
suferinţelor şi El nu M-a ascultat”.

Maica Domnului a spus:” Adu-ţi aminte, Fiule, de sânii cu
care Te-am hrănit şi iartă-l!”

Însă Fiul a răspuns: „Şi a doua oară L-am rugat pe Tatăl
să-mi ia paharul suferinţelor şi El nu M-a ascultat”.



Astfel face, dragul meu,
Maica, pentru toţi, mereu.
Plânge în genunchi pios
Pentru orice păcătos.

Pentru toţi creştinii care
Îi zic ei Mijlocitoare,
Care-i cântă, care-o cheamă,
Care simt că le e mamă.
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Maica Domnului iarăşi a spus: ”Adu-ţi aminte de durerile
mele, pe care le-am îndurat alături de Tine când Tu erai pe
Cruce cu trupul, iar eu eram sub Cruce şi inima mi-era rănită,
căci trecuse sabia prin sufletul meu!”

Iar Fiul a răspuns: „A treia oară L-am rugat pe Tatăl să ia
paharul, însă El nu a binevoit să Mă asculte”.

Atunci Maica Domnului s-a ridicat, L-a aşezat alături pe Fiul
ei şi a vrut să se arunce la picioarele Lui...

„Ce vrei să faci, o, Maica Mea?” a strigat Fiul.
„Voi sta – a răspuns Ea – la picioarele Tale împreună cu

acest păcătos, până când îi vei ierta păcatele!”
Atunci Fiul a spus: „Legea îi porunceşte oricărui fiu să îşi

cinstească mama, iar dreptatea cere ca Dătătorul legii să fie şi
împlinitorul legii. Eu sunt Fiul tău. Tu eşti Maica Mea şi Eu trebuie
să te cinstesc, împlinind ceea ce Mă rogi: fie după dorinţa ta!
Acum i se iartă acestui om păcatele de dragul tău! Iar, ca semn
al iertării, se vor închide rănile Mele!

Păcătosul s-a ridicat tremurând, s-a atins bucuros cu buzele
de preacuratele răni ale Mântuitorului şi abia atunci şi-a venit în
fire. Când vedenia s-a terminat, el a simţit în inimă frică şi
bucurie. Apropiindu-se de icoana Maicii Domnului, el i-a mulţumit
şi a rugat-o ca, aşa cum a văzut în vedenie bunătatea Domnului
că l-a iertat, tot aşa şi în veacul viitor să nu fie lipsit de această
milă. Şi de atunci el şi-a îndreptat viaţa sa şi a început să
trăiască în chip plăcut lui Dumnezeu.

„Ia aminte – încheie această povestire Sfântul Dimitrie de
Rostov – la grija pe care o are Ocrotitoarea noastră pentru
iertarea păcatelor noastre!” Slavă milostivirii ei, slavă bunătăţii ei
nespuse, slavă bogăţiei binefacerilor ei, acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin!“



Stă-n genunchi cerând iertare,
Iar noi stăm în nepăsare.

De aceea, se cuvine
S-o chemăm la rugăciune.
Să-i citiţi cu dor aprins,
Toţi, cinstitul Paraclis
Sau oricare acatist,
Chiar de eşti sau nu eşti trist.
Să nu treacă nicio zi
Fără-a spune sau citi
Toţi, Preasfintei Născătoare,
Rugăciuni cu lăcrimioare.
Să nu amânăm nicicum
Şi să-ncepem chiar acum:

Bucură-te  Taină,
care te-nfioară,
căci Îl naşti pe Domnul
Şi eşti tot fecioară;

Mulţumim, Măicuţă,
că ne-ai dăruit,
întru feciorie,
Pruncul Preaslăvit;

Te rugăm, ajută,
Maică, celor vrednici,
care sunt la suflet
buni şi feciorelnici.

Bucură-te, Mamă,
ce n-ai părăsit
neamul ce te cheamă,
când ai adormit;

Mulţumim, Măicuţă,
căci de la mutare,
grija pentru lume
e mereu mai mare;

Te rugăm fierbinte,
să nu părăseşti
pe cei ce te cheamă,
neamul ce-l iubeşti.

Bucură-te, Crinul
care s-a aflat
cel mai alb din lume
şi cel mai curat;

Mulţumim din suflet,
că ajuţi, Marie,
celor ce-ţi urmează
Ţie-n curăţie;

Te rugăm, Măicuţă,
ca pe fiecare,
în a Ta grădină,
să ne faci o floare.

Bucură-te, Dorul,
celor ce te cheamă
şi întotdeauna
te cinstesc ca mamă;

Mulţumim, Măicuţă,
noi, ce stăm în lume,
că ne-auzi îndată,
când strigăm la Tine;
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Te rugăm fierbinte,
să ne scapi de rău,
căci noi suntem, Maică,
toţi din neamul tău.

Bucură-te, Fiică,
ce ai fost aleasă,
de Cerescul Tată,
ca să-I fii mireasă;

Mulţumim, Fecioară,
Sfântă-mpărăteasă,
c-ai primit vestirea
calmă şi sfioasă;

Te rugăm, Măicuţă,
noi de pe pământ,
ca să iei aminte
la al nostru cânt.

Bucură-te, Mamă,
că Cerescul Har
a zidit în tine
Duhului altar;

Mulţumim, Măicuţă,
căci simţim mereu
mijlocirea-Ţi sfântă 
către Dumnezeu;

Te rugăm fierbinte,
Maică şi Fecioară,
pentru mântuire,
fă-te nouă scară.

Bucură-te, Maica 
Domnului Hristos,
Dumnezeul vieţii,
Sfânt şi Preafrumos;

Mulţumim că-n ceruri,
te avem ca Mamă
şi ajuţi, de-a pururi,
celor ce te cheamă;

Te rugăm, Măicuţă,
ca să nu ne laşi
pe noi care suntem
nişte copilaşi.

Bucură-te, Maică, 
Pururea Fecioară,
ce întreci în farmec
orice primăvară;

Mulţumim, Măicuţă,
căci nu laşi afară,
pe cei care-Ţi cântă
şi Te cheamă, iară;

Te rugăm fierbinte,
din adâncul firii,
să sădeşti la oameni
gândul mântuirii.

Bucură-te, Mirul 
cel cu bun miros,
ce-ai primit mireasma
Pruncului Hristos;
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Mulţumim, Măicuţă,
că din mirul tău,
Tu împarţi acelor
ce ţi-l cer mereu;

Te rugăm fierbinte
să ne-ajuţi pe noi,
ca să nu dăm cerul
pe praf şi noroi.

Bucură-te Scară,
care urci în grabă
lacrima din ochii
celui ce se roagă;

Mulţumim, Măicuţă,
mulţumim frumos,  
că duci ruga noastră 
Domnului Hristos;

Te rugăm fierbinte
ca să-nalţi la ceruri
şi de-acum 'nainte
ale noastre cereri.

Bucură-te, Doamnă,
care-ai fost aleasă
pe pământ şi-n ceruri
ca Împărăteasă;

Mulţumim, Măicuţă,
că, din multe valuri,
ne-ai salvat cu ruga
şi ne-ai scos la maluri;

Te rugăm fierbinte
ca să faci, Fecioară,
ce e val, ca valul
repede să piară.

Bucură-te, Tronul
Domnului cel Sfânt,
ce eşti înălţată
azi, de pe pământ;

Mulţumim că vrei
să ne vezi în Rai 
şi pe toţi urcaţi
în cerescul trai;

Roagă-te, îţi cerem,
pentru lumea toată,
căci tu eşti nădejdea,
Maică preacurată;

Bucură-te,-aleasa
Tatălui Ceresc,
care n-a uitat
neamul omenesc;

Mulţumim, Măicuţă,
fiindcă Tatăl Sfânt
a găsit în tine
vas curat şi blând;

Te rugăm, Măicuţă,
fă-ne tu în stare
ca să fim şi noi
vase de onoare;
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Bucură-te,-ţi zicem
Ţie, cu dreptate,
căci te fericesc
neamurile toate;

Mulţumim fierbinte,
dulce rugătoare,
că-ţi iubeşti copiii
ce trăiesc sub soare;

Te rugăm, ai milă
de cei ce te cheamă,
ce n-au cunoscut 
dragostea de mamă;

Bucură-te,-ţi zic
glasuri de popoare,
că eşti lumii scut
şi mijlocitoare;

Mulţumim, Măicuţă,
că tu nu ne laşi
pradă prea uşoară
celor ce-s vrăjmaşi;

Te rugăm, fii nouă
Maică rugătoare
şi, de-aici 'nainte,
pavăză preatare;

Bucură-te, Maică,
viţă-mpărătească,
vrednică să vezi
slava cea cerească;

Mulţumim, Măicuţă,
că te străduieşti,
ca pe toţi creştinii
să îi miluieşti;

Te rugăm, pe Tine,
unică speranţă,
ca să ne salvezi,
Maică, la instanţă;

Bucură-te, Maică,
ce eşti plină, toată,
de cerescul har
şi eşti preacurată;

Mulţumim, Măicuţă,
că ai fost smerită
şi pentru salvarea 
neamului, menită;

Azi te roagă, Maică,
neamurile toate,
pentru fericire,
pace şi dreptate.

Bucură-te, Lună,
foc prealuminos,
ce-ai primit lumina
Soarelui Hristos;

Mulţumim, Măicuţă,
că a ta lumină
luminează astăzi
celor din grădină;
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Te rugăm, ajută-i,
Maică, pe creştini,
ca-n Ortodoxie
toţi să fim lumini!

Bucură-te,-ţi zicem,
Mamă iubitoare,
căci Ortodoxiei
eşti apărătoare;

Mulţumim, Măicuţă,
că ne-ai apărat
de vrăjmaşi, pe care,
Tu i-ai ruşinat;

Noi, cu tine, Maică,
vrem mereu să fim
şi acum şi-n vecii
vecilor. Amin!

Mijlocitoarea noastră

- La serbarea Maicii Sfinte
Spune-mi câteva cuvinte;
De ce o iubeşti tu oare
Pe Preasfânta Născătoare?

- Pentru că-n aceste zile
Noi cinstim, cum ştii, copile,
Pe Măicuţa Preacurată
Şi de neamuri lăudată.
Se cuvine, cu iubire,
La a Maicii Adormire,
Să-i aducem preacinstire.
Ea ne reprezintă Sus,
Înaintea lui Iisus.

Maica Domnului, copile,
Mijloceşte cel mai bine
Pentru neamul omenesc,
Pentru neamul creştinesc.
Să avem nădejde mare,
Căci ne e mijlocitoare.
Maica Sfântă şi Curată
Este tare supărată
Pe cei care, niciodată,
Nu îi cer vreun ajutor
Cât de mic, cât de uşor.
Mult de tot, Sfânta Maria
Îndrăgeşte fecioria
Şi iubeşte curăţia,
De nu-i soră cu mândria.
Maica Sfântă, preacinstită
Şi de neamuri fericită,
Este tare bucuroasă,
Dacă-i ţii icoana-n casă,
Care e, pentru creştini,
Făcătoare de minuni.
Toate sfintele icoane
Sunt, spun sfintele canoane,
Făcătoare de minuni,
Dacă-n faţa lor te-nclini,
Dacă ai dreaptă credinţă
Şi te rogi cu umilinţă.
Eu am o nădejde mare
La Prea Sfânta Născătoare.
De aceea i-am pictat
Sfântu-i chip şi preacurat,
Ca să o aveţi în casă
Şi să-i spuneţi ce v-apasă.

Care dintre voi, femei,
Îi urmaţi în toate ei?
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Care dintre voi, fecioare,
Îi sunteţi admiratoare?
Câte-i sunteţi următoare
În veşminte şi-n purtare?
Mult i-ajută Maica Sfântă
Pe cei care, des, îi cântă.
De aceea, vă îndemn
Să-i cântăm, în chip solemn,
Maicii Domnului Hristos,
Pentru-al nostru bun folos.

Duminica – Ziua Învierii

- Mă frământ-un gând, părinte,
Despre lucrurile sfinte
Şi vă fac, iar, supărare,
Cu o nouă întrebare:
Marile evenimente,
Care sunt mai elocvente
Erei Domnului Iisus,
Duminica s-au produs.

În Duminica sfinţită,
„Ziua soarelui“ numită,
Ziua ce-ntre zile-i prima,
Domnul a făcut lumina.

Din mormântu-ntunecat,
Duminica a-nviat,
Cel Ce viaţă ne-a adus,
Dumnezeu, Hristos Iisus.

Tot Duminica S-a dus
Şi S-a arătat Iisus
Ucenicilor Săi, care,
Erau strânşi după zăvoare.

Tot Duminica,-i ştiut,
Duhul Sfânt S-a pogorât
Peste ucenicii care
L-aşteptau cu nerăbdare,
Adunaţi toţi la un loc
Să primească duh de foc.

Tot duminica-am aflat
Că Hristos S-a botezat.
Duminica S-a născut
Cel ce e făr’ de-nceput,
După cum au arătat,
După cum au precizat
Într-un glas, la unison,
La Sobor, la Calcedon,
La Sinodul IV, Sfinţii
Când S-au adunat Părinţii.

Tot Duminica-am citit,
Domnul i-a descoperit
Lui Ioan Apocalipsa,
Cu urgiile din dânsa.

Ţinând cont de-acestea toate,
În Duminici întâmplate,
Pun şi eu o întrebare:
Ziua Judecăţii oare
Tot Duminica va fi
Sau va fi în altă zi?

- Copilaş începător,
Sufleţel iscoditor,
Ziua-aceea de urgie
Numai Dumnezeu o ştie.
Ea, să ştii, poate veni,
Când nici nu te vei gândi.
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Dar, desigur, bine-ar fi,
Mai mult ca oricare zi,
Duminica s-o păzim,
S-o cinstim şi s-o sfinţim!
De aceea, vă îndemn
La acest moment solemn,
Fiind Ziua Învierii,
Sfânta zi a liberării
S-o petreceţi creştineşte,
Pregătiţi duhovniceşte,
S-o serbaţi precum v-am spus,
Căci e ziua lui Iisus.
Vă fac iarăşi o strigare,
Un îndemn, o trâmbiţare:
De la noi cei din Lucrare,
Care-am cunoscut credinţa,
Care ştim ce-i pocăinţa,
Dumnezeu are pretenţii;
Nu ne vrea doar cu intenţii.
Nu-i de-ajuns, vă spun pe faţă,
Duminica dimineaţă
Să asişti la Liturghie
Şi-apoi somn şi lenevie.
Duminică-i toată ziua
Şi e ziua lui Mesia.
Este ziua Domnului,
Nu e ziua omului.

Fiţi atenţi la Liturghie!
Fiţi cu mintea trează, vie!
Nu lăsaţi musca să intre,
Să se-aşeze peste minte,
Peste ochi, peste urechi,
Peste patimile vechi.
În biserică-i loc sfânt,
De aceea vă cuvânt:

Fiţi atenţi, că nu-i la piaţă,
Este Dumnezeu de faţă!
Sfinţii toţi la noi privesc
Şi soborul îngeresc,
Adunaţi în mii şi mii,
Cântă-n cor cu noi, copii.
Noi, cu glasuri adormite,
Ei cu psalmodii slăvite,
Noi în hainele lumeşti,
Ei în straie îngereşti,
Noi cu blugi şi pălării,
Ei pe cap cu raze mii.
Noi având în cap tombole,
Ei pe cap aureole,
Noi cu spray împarfumaţi,
Ei în mir îmbălsămaţi,
Noi grăbiţi, posomorâţi,
Ei toţi veseli şi smeriţi,
Noi cântând pentru clişeu,
Ei cântând lui Dumnezeu,
Noi certaţi şi neiertaţi,
Ei în dragoste-mbrăcaţi,
Noi cu dor pentru pământ,
Ei cu dor de cerul sfânt,
Noi de-a pururi ocupaţi,
Iar ei veseli că-s salvaţi,
Noi cu grijile lumeşti,
Ei cu taine îngereşti.
Printre ei o să aflaţi
Şi pe unii ce-s plecaţi,
Dintre-ai noştri frăţiori
Ce au fost nevoitori,
Ce-au dat tot, jos, pe pământ,
Pentr-un loc în Cerul Sfânt.
După Sfânta Liturghie,
După masă, cum se ştie,
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Faceţi cum v-am învăţat
Şi nu zăboviţi în pat.

Întâlnirile creştine,
Pentru suflet, tare-s bune!
De la ele nu lipsiţi,
Nu dormiţi, nu leneviţi!
Fiţi cu candela aprinsă
Şi cu inima încinsă!
Să vestim neîncetat
Pe Hristos Care-a-nviat!
Cu nespusă vioiciune,
Fără trac, fără ruşine,
Fiţi misionari în lume,
Căci ea e scăldată-n ciume!
Să fiţi lumii exegeţi
Şi distinşi apologeţi!
Pentru că aveţi chemare,
Trâmbiţaţi cu-nflăcărare
În ungherele cetăţii
Despre Ziua Judecăţii!
Voi aveţi, o ştiţi prea bine,
Cu ce face misiune;
Cu reviste şi casete
Potoliţi a lumii sete!
Nicio clipă să nu staţi,
Fiindc-aveţi mai mulţi talanţi!
Greu răspuns vom da cu toţii
La momentul Judecăţii
Pentru multa nepăsare
Sau indiferenţă mare.
Profitaţi de libertate,
Profitaţi de sănătate!
Că-n curând nu vor mai fi
Şi-atunci mult le veţi dori.
În curând se face noapte

Şi-a lucra nu se mai poate.
Orizontu-apropiat
Pare cam întunecat.
Tot ce-am spus şi spun şi-acum
Este gata, e pe drum.
Aşadar, copii cuminţi,
Să îi imităm pe sfinţi;
În smerenie, iubire,
În lucrare şi-n trăire.
Cinstiţi ziua Domnului,
Căci sunteţi copii Lui!
Cinstiţi Ziua Învierii,
Ziua sfântă a salvării!
Sus, copii, Ortodoxia,
Jos păcatul şi mândria!
Sus, copii, acum Lucrarea,
Jos cu lenea, nepăsarea!
Sus, copii, priviţi acum,
Jos lăsaţi tot ce e scrum!
Să-nviem şi noi, copii,
Şi să fim de-a pururi vii,
Sus la dreapta lui Iisus,
În grădina cea de sus.

Domnul nostru Cel frumos,
Dumnezeu, Iisus Hristos,
În veci fie lăudat
Şi „Hristos a înviat!“

Un copil trist

De ce eşti, copile, trist?
Te ştiam mai optimist,
Mai zglobiu şi mai destins
Şi cu sufletul deschis.
Spune-mi, cine te încruntă
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Şi ce gânduri te frământă?

- Mi-a zis un coleg de şcoală
Un cuvânt cam de sminteală:
Că sunt visarionist;
Pentru asta eu sunt trist!
De ce lumea ne vorbeşte
Şi astfel ne denumeşte?

- Gura lumii, bat-o Sfântul,
O astupă doar pământul.
Lumea este un vrăjmaş
Derutant şi ucigaş,
Căci orice ai vrea să faci
Niciodată n-o să-i placi.
De faci rău sau de faci bine,
Nu e de acord cu tine.
De eşti vesel sau posac,
N-o să-i faci nicicând pe plac.
Pentru că eşti nou-născut
Şi puţin cam abătut,
Hai, un pic, să discutăm,
Sincer să analizăm
Cine suntem, ce dorim,
Şi ce scop noi urmărim,
Şi, cu cărţile pe faţă,
Să vedem a noastră viaţă.

Mulţi vorbesc din auzite
Şi zic vrute şi nevrute.
Nu cunosc deloc Lucrarea,
Nu ne ştiu organizarea.
Copilaş, Lucrarea noastră
E lucrare creştinească,
E lucrare ortodoxă,
Ca să ştie orice doxă

Şi nu are-n ea vreo noxă.
Ea, pot spune, s-a născut
În acei ani de temut,
De prigoană şi-ateism
Şi de totalitarism,
Când creştinii-adevăraţi
Erau chiar şi arestaţi
Şi trataţi cu umilinţă,
Din motive de credinţă.
Ea s-a mai născut din dorul
De-a găsi, în ea, poporul
Un refugiu sau o oază,
Pentru orice minte trează,
Căci creştinii de acum
S-au împotmolit pe drum.
Mulţi şi-au făurit, se ştie,
O altă „ortodoxie“:
Cu bodegi şi stadioane,
Fără dogme şi canoane,
Fără dragoste şi milă,
Ci cu patimi şi cu silă.
Ne-am asociat tăcut,
Fără acte şi statut,
În Biserica firească,
Ortodoxă, strămoşească.
În Lucrare, temelia
E iubirea şi frăţia.
Nu venim s-adăugăm,
Nu venim ca să schimbăm
Dogma noastră creştinească,
Sfântă şi sobornicească.
Dimpotrivă, noi dorim
Să o propovăduim
Prin exemplul nostru demn,
Prin sudoare şi îndemn,
Ca nişte creştini smeriţi,
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Pentr-un sacru scop uniţi,
Ca misionari mireni
Şi ca simpli cetăţeni.
Ne-am unit ca să putem
Mai uşor s-o respectăm
Şi-ntre noi să ne-ajutăm.
Nu o facem din mândrie,
Ci din dorul de frăţie,
Căci vedem cum vrăjmăşia
Luptă, azi, ortodoxia.
Câţi creştini, ce-s botezaţi,
O respectă şi-şi zic fraţi?
Nu suntem, iubite pui,
Împotriva nimănui,
Ci doar a păcatului.
Scopul nostru e, să ştii,
Pescuirea celor vii
Care au numai botezul
Şi nu mai respectă Crezul;
A creştinilor din lume,
Ortodocşi numai cu nume,
Care au abandonat
Drumul de strămoşi lăsat,
Nu numai din vina lor,
Ci a noastr-a tuturor.
Noi nu facem prozeliţi,
Ci-i trezim pe cei căzuţi
Ce petrec în nepăsare,
Ce nu ştiu iubirea mare
Ce o are Dumnezeu
Pentru tot poporul Său.
De aceea, se cuvine,
Să îi dăm pe mâini creştine
Şi să-i ducem în biserici,
Iar, acolo, de la clerici,
Vor primi prin Sfinte Taine

Hrană sfântă şi noi haine.
Şi să nu-i abandonăm,
Ci mereu să-i îndemnăm
Cu tot ce ne stă-n putinţă,
Căci sunt fraţi de o credinţă.

Întâlnirile duhovniceşti

- Eu, demult, Taică Părinte,
Am râvnit la lucruri sfinte.
Aş fi vrut om să mă-ndrume
În credinţă, fapte bune,
Însă nu prea am găsit
Anturajul potrivit,
Nici în casă n-am avut
Mediu sfânt precum am vrut.

- În Lucrare au venit
Toţi acei ce şi-au dorit
Un cerc mai duhovnicesc,
Cei ce şi-au dorit, firesc,
S-o încheie cu băutul,
Să o rupă cu trecutul,
Cu trecutul păcătos,
Ce nu le-a adus folos.
Zice-o vorbă, vorbă bună:
„Cine seamănă se-adună“.
Lumea astăzi ne vorbeşte,
Ba chiar ne şi ponegreşte,
Fiindcă ne-am asociat
Cu gând bun, cu gând curat,
Căci ni-e silă de păcat.
Fiindcă ne-adunăm mereu
Să-L slăvim pe Dumnezeu,
Fiindcă vrem la rugăciune,
Fiindcă vrem la fapte bune,
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În biserici şi acasă,
Dimineaţă, după-masă.
Mulţi ne văd exageraţi,
Învechiţi şi demodaţi.
Va să zică Domnul Sfânt
A venit, jos, pe pământ
Şi-a murit crucificat
Să ne scape de păcat,
Iar ei zic, „îngrijoraţi“,
Că suntem exageraţi,
Despre noi cei păcătoşi,
Despre noi cei lenevoşi.
Că Lucrarea e vorbită
Şi de unii ponegrită,
Nu-i deloc o noutate,
Mulţi ne-atacă pe la spate.
Cei ce ne vorbesc de rău
Oare sunt cu Dumnezeu,
Căci de-ar fi, s-ar osteni
Şi mai mult s-ar îngriji
De cei care se adună
Să petreacă împreună
Duminica-n discoteci
Ori în baruri ori la meci,
De cei care sunt la vie,
Când e Sfânta Liturghie,
De cei care fac din nuntă
O afacere măruntă,
De cei ce s-au adunat
Iar la locul de fumat
Sau de ceata femeiască
Adunată să bârfească.
Doar aceia sunt vorbiţi
Care par mai hotărâţi,
Ce se-adună să primească
Hrana cea duhovnicească

De la slujbe, de la clerici,
Din casete, din biserici.
Şi în ţară şi în lume,
Mulţi creştini cu gânduri bune,
Care au de Domnul sete,
Sunt asociaţi în cete,
Ce-şi propun, la fel ca noi,
Ca să fie mai vioi.
Ca să faci bine-o lucrare
Trebuie organizare.
Astăzi mulţi sunt împreună,
Toata lumea se adună,
După scop şi interes,
Pentru bine şi progres.
Chiar şi gâzele se-adună
Ca să fac-o treabă bună.
De la stupul cu albine
Se învaţă cel mai bine.
Munca lor, organizarea,
Dibăcia, ascultarea,
Să ne fie de model
Şi să facem tot la fel
Şi va rezulta, îndată,
Miere dulce şi curată.
Muştele, cum bine ştii,
Dacă stau prin murdării,
Nu sunt ordonate-oleacă,
Miere nu au cum să facă.

Oamenii de legătură

- Fiindcă-s curios din fire,
Aş mai vrea o lămurire.
Ce înseamnă epitrop?
Ce rol are şi ce scop?
- Iată c-am îmbătrânit,
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Iată că m-am şubrezit,
Căci am fost şi prigonit.
Însă, voi, copil cuminte,
Vreau să mergeţi înainte,
Vreau Lucrării bună soartă
Şi nimic să nu se piardă
Din a noastră osteneală,
Chiar de eu sunt prins de boală.
De aceea, fiu curat,
Eu, cum ştii, am apelat
La cei ce au râvnă mare
Să m-ajute în Lucrare,
La aceia dintre voi
Care-s harnici şi vioi,
Care vor să se jertfească,
Să ajute, să-ntărească
Prin îndemn frăţesc, moral,
Prin exemplul personal.
N-am lăsat, ştiindu-mi starea,
De izbelişte Lucrarea.
Eu i-am denumit pe ei
Epitropi, având temei
Lexicul bisericesc
Şi nu un cuvânt lumesc.
Ce înseamnă epitrop,
Ce rol are şi ce scop?
De vrei să te lămureşti,
Iute-n dicţionar găseşti.
Iată „epitrop“ ce este:
Este cel ce se-ngrijeşte,
E cel ce administrează
Şi la bunul mers veghează.
Un tutore slujitor
Sau, pe scurt, îngrijitor.
Cred c-aveţi pe la serviciu.
E un om de sacrificiu;

Nicio treabă nu îi scapă:
Curăţă, aduce apă,
Şterge praful, face focul
Şi-l găseşti cam în tot locul.
El la toţi ştie de frică
Şi-are leafa cea mai mică.
Tot aşa e şi-n Lucrare;
E o mare-asemănare.
Epitropul, puişor,
Ca orice îngrijitor,
Şterge praful de pe mintea
Celui ce-şi pătează cinstea,
Ce-a uitat de scopul vieţii
Şi de râvna tinereţii,
Face focul şi-ncălzeşte
Inima ce se răceşte,
Duce apă sfântă, vie
Celor ce vor să învie.
Ăsta este epitropul,
Ăsta-i rolul lui şi scopul.
Nu e nici predicator,
Nu-i nici şef, nici orator.
E un suflet mai smerit,
Însă ager, iscusit.
E un om de legătură
Purtător de-nvăţătură
De la mama la copii.
Este un soldat, să ştii,
Ce slujeşte fără soldă,
Căruia îi dau în tolbă
Să v-aducă de mâncare
Pâine dulce, apă, sare.
Ia gândeşte şi ia seama:
Într-o casă unde mama
E bolnavă, e bătrână
Şi îi tremură o mână,
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Cei mai mari din frăţiori
Nu au grijă de minori?
Fiindcă-s fraţi şi se iubesc,
Nu îi spală, nu-i hrănesc?
Tot aşa suntem şi noi,
Copilaşul meu vioi,
O familie creştină,
Unde mama e bătrână.

Dragostea noastră

- Eu, să ştiţi, Taică Părinte,
Că nu pot spune-n cuvinte
Cât de mult vă îndrăgesc,
Vă doresc şi vă iubesc!
Şi pe fraţii din Lucrare
Îi iubesc la fel de tare.
Când ne întâlnim pe stradă

Sau la cineva-n ogradă
Sau la Sfânta Liturghie
Simt o mare bucurie.

- Toţi simţim la fel, copile.
Astea sunt cereşti idile.
Dragostea şi bucuria
E-n Lucrare, temelia.
Dacă dragoste aveţi,
Fii ai lui Hristos sunteţi.
Voi simţiţi că vă iubesc
Şi pe toţi vă pomenesc.
Ştiu că mă iubiţi şi voi,
Pentru care e război.
Dragostea ce ne captează
Pe mulţi oameni deranjează.
De aceea ei sunt trişti
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Şi vă zic visarionişti,
Fiindcă mă iubiţi pe mine
Şi-ascultaţi spre-a vă fi bine.
Eu, în tot ce-am predicat,
Doar atât am căutat:
Ca toţi să vă mântuiţi,
Ba mai mult, s-ajungeţi sfinţi,
Să-L iubiţi pe Dumnezeu
Şi la bine şi la greu,
S-ascultaţi, pentru cunună,
De Biserica străbună,
Să iubiţi credinţa foarte,
Însă cum e scrisă-n carte.
Nu v-am poruncit, ştii bine,
Ca să mă iubiţi pe mine.
Însă, dacă mă-ndrăgiţi,
Mă iubiţi şi mă doriţi,
Dacă eu vă sunt pe plac,
Zi, acum, ce pot să fac?
Să vă zic să mă urâţi
Şi să nu mă mai iubiţi?
De ce deranjează, oare,
O iubire-atât de mare?

Tu ştii bine că artiştii,
Cântăreţii, fotbaliştii
Sunt iubiţi de fanii lor
Şi sunt mulţi fani în popor.
Aţi văzut pe cineva
Să se supere cumva
Că Ronaldo-i adorat,
Michael Jacson aclamat?
Sau că goalele artiste,
Grupurile sataniste
Au ajuns, aşa, uşor,
Idoli multor din popor?

Îi adoră tot poporul;
Pupă chiar televizorul.
Fanilor, ce sunt o gloată,
Oamenii, de astă dată,
Nu le zic lor „ronaldişti“,
„Jacsomani“ ori „satanişti“;
Nu îi critică deloc
Pe cei ce iubesc cu foc
Un erou străin, vezi bine,
De canoanele creştine.
Numai vouă, dragii mei,
Ei, aşa, dintr-un condei,
Vă zic visarionişti,
Dar eu zic să nu fiţi trişti!
Trâmbiţa când va suna,
Fiecare-n ceata sa.

Cine n-a-nţeles Lucrarea,
Scopul nobil şi chemarea,
Cine nu cunoaşte bine
Toate dogmele creştine,
Cine n-are fanioane,
Astăzi, sfintele canoane,
Cine nu e militant
Şi-al credinţei practicant
Se va clătina uşor
La acest vânt, puişor.
Căci vrăjmaşii vor să spună
Că nu eşti pe calea bună,
Pe făgaşul ortodox
Şi că e un paradox.
Pentru-o minte răvăşită,
Asta este o ispită,
Este o subtilitate
Zisă cu abilitate.
Vrea să spună-acea fiinţă
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Că avem altă credinţă.
Asta e derută clară
Pentru cei ce sunt pe-afară
De credinţa noastră dreaptă
Ortodoxă, neschimbată.
Spune tu, vrăjmaşul umblă
După cei ce stau la umbră,
După păsările moarte,
După cei ce stau deoparte?
Dacă vrei să te convingi
Şi ispita s-o respingi,
Ia aminte, drag novice,
La acela ce îţi zice
Că eşti visarionist;
Este el un altruist?
Este el cu Dumnezeu,
Sincer vrea folosul tău,
Sincer e îngrijorat,
Sau... e numai un lătrat?

Atitudinea, să ştii,
A acestor grijulii,
Totuşi mă şi deranjează,
Căci mă supraestimează,
Îmi atribuie, cu graba,
Nişte merite degeaba.
Nu sunt vrednic să-mi purtaţi
Numele, iubiţi soldaţi!
Al meu nume e nevrednic;
Eu sunt doar un rob netrebnic,
Căci nu eu m-am răstignit,
Ci Hristos s-a umilit,
Pe-al Lui nume să-L purtaţi,
Lui respect întâi să-I daţi!
Eu sunt doar un păstoraş
Şi vă sunt la toţi chezaş,

Dacă ţineţi calea dreaptă
Şi urcaţi din treaptă-n treaptă.

Pentru râvna voastră mare
Mulţi vă vor dori pierzare.
Nu cumva, trăim noi, oare,
Vremurile despre care
Se vorbeşte-n Pateric,
Când un simplu ucenic
L-a-ntrebat, cerând iertare,
Pe Antonie cel Mare:
Ce şi cum va fi la urmă?
Şi le-a zis la-ntreaga turmă
Acest mare trăitor
Şi cu duhul văzător
Că, la vremea de apoi,
Va fi lumea în noroi,
Va turba, va-nnebuni
Şi păcatul va domni.
Doar puţini dintre creştini
Vor rămâne oameni buni,
Cu credinţă, fapte bune,
Însă cei nebuni vor spune
Că aceştia sunt turbaţi,
Că-s nebuni, exageraţi.
Ce a spus mai înainte
Acest mare sfânt părinte
Nu se împlineşte-acum,
Când e un final de drum?
Lumea vede că nu stăm,
Că la fapte alergăm,
Că pe Domnul Îl iubim,
Că mereu ne spovedim,
Că ne-mpărtăşim cu dor
Cu al nostru Domnitor,
Totuşi, fiii mei iubiţi,
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Ea ne vede rătăciţi.
Cei ce nu merg la biserici,
Nu primesc în casă clerici,
Nu au praznic, nu ţin postu’
Şi nu ştiu nici „Tatăl nostru“,
Ei se văd creştini şi buni,
Iar pe noi ne văd nebuni.
Staţi puţin şi cugetaţi!
Dar să nu îi judecaţi,
Ci, invers, să vă rugaţi
Ca şi ei să se trezească
Şi la luptă să pornească,
Căci şi ei, copilul meu,
Sunt zidiţi de Dumnezeu.

Randamentul

- De nu e cu supărare,
Eu mai am o întrebare:
Azi am auzit, părinte,
De la domnul diriginte
Că elevul Busuioc
Nu dă randament deloc.
Fiindcă, iată,-am prins momentul,
Vreau să ştiu, ce-i randamentul?

- După cum citit-am eu,
Randamentul, dragul meu,
Nu-i un lucru enigmatic;
E raportul matematic
Dintre cât ai împlinit
Şi cât ţi s-a dăruit,
Dintre cât eşti de dibaci
Şi cam cât puteai să faci,
Dintre cât te-ai ostenit
Şi cât ţi s-a oferit.

O căruţă mai uzată,
Ce-i la maxim încărcată,
Are randament mai mare,
Judecând după-ncărcare,
Şi decât un camion
Sau un spaţios vagon,
Care sunt prost încărcate,
Pline doar pe jumătate.
De aceea, ia aminte,
Totdeauna să ţii minte:
Să nu te compari cu altul,
Mai ales cu debutantul.
Foloseşte drept cântarul
Şi compară-te cu darul,
Cu harisma ce ţi-e dată,
Până nu-ţi va fi luată!

Osteniţi-vă, băieţi,
După darul ce-l aveţi!
Căci acum e mai uşor.
Dacă vrei, scump puişor,
Ca să faci o faptă bună,
Căci acum ai la-ndemână
Multe posibilităţi,
Înlesniri, facilităţi,
Ce nu au alţi cateheţi,
Doar atât, numai să vreţi:
Ai reviste, cărţi, CD-uri,
Casetuţe, DVD-uri,
Ai computer, telefon,
Video, casetofon,
Celular, maşină mică,
Iar acum nu-ţi mai e frică
Să faci misiune, frate,
Fiindcă este libertate.
Nimeni nu te mai întreabă
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Unde mergi, ce-ai în desagă.
Nu mai e ca altădată,
Când cu greu făceai o faptă.
Eu umblam cu filmu-n spate
Prin oraşe şi prin sate
Fără telefon mobil,
Fără automobil,
Când pe jos, când cu căruţa;
Nu ştiam ce-i maşinuţa.
Aparatele, în spate
Le purtam, cu greutate.
Nu o spun să mă mândresc,
Ci o spun să vă-ntăresc,
Vai de-acela cu mijloace
Pentru fapte, şi nu face!
Vai de-acel creştin ce are
Între fraţi un nume mare,
Mai presus de nevoinţă,
De reala lui putinţă,
Iar el nu-i nici o pătrime
La aceasta înălţime,
De la care fraţii-aşteaptă
Să le fie pildă-n faptă,
Însă, în realitate,
Este fals, plin de păcate!
Vai, şi vai, şi vai de el,
Căci e numai căldicel!
Fiindcă e om de nimic,
Randamentul lui e mic.

Cum cunosc că sunt smerit

- Am citit, Taică Părinte,
Prin reviste şi cărţi sfinte
Că obţinem mântuirea,
Că obţinem izbăvirea

De la Bunul Dumnezeu,
Nu din fapte, cum cred eu,
Ci aceasta o primesc
Numai cei ce se smeresc.
Se dă doar celor smeriţi,
Celor blânzi şi umiliţi.
Mântuirea, aşadar,
Înţeleg că e un dar.
De-i aşa cum am citit,
Cum cunosc în mod vădit
Că sunt mândru sau smerit?

- Da, aşa-i copilul meu!
Milostivul Dumnezeu,
Cel ce sigur ne iubeşte,
Din iubire dăruieşte
Mântuirea, fiu iubit,
Lucrătorului smerit.
Aşadar, te mântuieşti
Numai dacă te smereşti.
Nimeni nu s-a mântuit,
Dacă nu s-a şi smerit.

Ei, copile-aici i-aici!
În mândrie poţi să pici
Când cu mintea nu gândeşti,
De nu vrei să te smereşti.
Poţi să faci tu fapte bune
Cât să nu încapă-n lume.
Poţi să faci tu toate cele,
Dacă au mândrie-n ele...
Tot nimic nu foloseşti
Şi-n zadar te osteneşti.
Pe om, dacă nu-i smerit,
Îl cunoşti în chip vădit
După cele din afară,
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După gesturi, bunăoară;
După port şi dor fierbinte,
De a fi mereu în cinste.
Pe cel mândru, dragă frate,
Îl citeşti ca într-o carte,
Căci el vrea cu insistenţă
Să tot iasă-n evidenţă.
Ca să înţelegi mai bine
Ce subtil lucrează-n lume
Şi cu câtă energie
Spurcăciunea de mândrie,
Cu mulţimea ei de fiice,
Ucenicul meu novice,
Am să-ţi dau nişte exemple,
Care-mi par mai concludente,
De mândrii de-astea... subtile
Ce se văd doar prin lentile.
Am eu un „binoclu“ scump
Ce m-ajută foarte mult.

Unii dintre frăţiori,
Ce se cred că-s râvnitori,
Nici n-au cunoscut credinţa,
Că-i apucă nevoinţa.
Încă nu s-au îndreptat
Şi-au pornit la predicat.
Predică de zor la lume,
Însă... nu prea au ce spune.
Căci cu gura spun ceva,
Iar cu fapta altceva.
Vor să-i vindece pe fraţi,
Iar ei sunt nevindecaţi.
Toţi aceşti „nevoitori“,
„Harnici povăţuitori“,
Niciodată nu ascultă;
De le zici, te şi insultă.

Ei se-ncred în a lor stare,
În ştiinţa lor cea mare.
Îndrăznesc, în amănunte,
Şi pe preoţi să-i înfrunte.
Iată pildă de-nşelare,
De mândrie, de-ngâmfare.

Unuia de-i cade-un dinte,
Tare trist şi prost se simte.
Şi acest ghinionist
Fuge iute la dentist,
Căci nu poate să zâmbească
Sau să râdă, hohotească,
Că-i un dinte chiar din faţă,
Iar el, neavând mustaţă,
O să-l vadă mai tot târgul
Şi-o să-i zică lumea „ştirbul“.
Ca să par-aşa mai şic,
Pe dentist, un vechi amic,
El îl roagă şi-l îmbună,
Ca de porţelan să-l pună
Sau de aur - şi mai bine -
Că... nu e un orişicine.
Când va râde şi vorbi,
Dintele va străluci
Şi-o să fie remarcat
De poporul cultivat
Ce-o să-şi salte pălăria
Când îi vor vedea... mândria.
Gestul lui pare mărunt,
Însă... nu-i un amănunt.

Altul, edificator,
Cu un mândru râvnitor:
Un stimabil epitrop,
Ce se crede-a fi în top,
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Un stimabil frăţior,
Un atoateştiutor,
Un creştin mai slab de fire,
Vrea să aibă-n îngrijire,
Vrea să aibă-n ascultare
O suflare cât mai mare,
Câţi mai mulţi creştini mai noi,
Căci se simte mai vioi,
Mai capabil decât alţii,
Mai abil decât confraţii.
Şi se lupt-acest flăcău
Să-şi atingă scopul său,
Cu tot felul de mijloace,
Căci mândria nu-i dă pace.
Asta e altă ispită
De vrăjmaşul plănuită.
Epitropul ăsta brav,
Ce se crede mai grozav,
Niciun pic nu se gândeşte
Ce osândă îl pândeşte,
Că răspunde pentru fraţi,
De toţi cei mai nou chemaţi.
Că nu poate să se-ocupe
De atât de multe grupe,
Ca pe toţi să-i cerceteze,
Ca pe toţi să-i îndrumeze.
Pilda asta să nu fie
O dovadă de mândrie?

Alt exemplu, fii atent!
Tot la fel de concludent:
Sunt creştini fără serviciu,
Ce n-au niciun beneficiu;
Oameni teferi, sănătoşi,
Aparent şi serioşi;
Şi-ncep să se văicărească

Şi c-ar vrea mult să muncească,
Dar refuză zi de zi
Orice muncă s-ar ivi.
Pentru orişice serviciu
Ei găsesc şi un capriciu:
Că nu-i bun, că nu-i plătit,
Că nu e chiar nimerit,
Că e munc-anevoioasă,
Că e muncă ruşinoasă
Şi că e o înjosire
Pentru-nalta-i pregătire.
Un creştin ce-i sănătos,
Ce e tânăr şi frumos,
Când refuză un serviciu
Pentru nu ştiu ce capriciu,
Când invocă combativ
Un banal şi mic motiv,
Ne oferă un indiciu
Că nu-i vorba de serviciu,
Ci e vorba de mândrie
Şi de multă lenevie.

Altă pildă grăitoare,
Cu o fire visătoare:
Unii dintre fraţi visează
Şi când dorm şi când veghează
Vise nemaipomenite
Cu-ntâmplări sau lucruri sfinte.
Şi ei văd în aste vise
Lucruri numai lor prezise.
Şi le povestesc la fraţi,
De rămân toţi consternaţi.
Însă-i atenţionează,
Îi previne,-i îndrumează:
„Nimeni să nu creadă-n vise,
Căci sunt lucruri nepermise!“
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Arătând că el nu crede
Tot ce-n vise noaptea vede.
Dar nu ăsta-i adevărul,
Cum încearcă frăţiorul
Să-i convingă el pe fraţi
Şi pe toţi cei adunaţi.
Visul ăsta „revelat“,
Ce azi-noapte l-a visat,
Dacă n-are importanţă,
Dacă n-are relevanţă,
Păi atunci de ce-l mai spune
Să-ngrozească-atâta lume?
Ştiţi de ce? Vrea, din mândrie,
Ca toţi cei din jur să ştie
Că nu-i un creştin de rând,
Ce-a venit mai de curând,
Şi că nu întâmplător
E un vrednic visător
Şi ispita diavolească
Pe el n-o să-l rătăcească...
Iată altă păcăleală,
Iată unii cum se-nşală.

Pilde de-astea de mândrie
Pot să-ţi spun, de vrei, o mie.
Când cei tineri nu ascultă
De cei mari, cu minte multă,
De părinţii lor creştini,
De duhovnici, de bătrâni,
Sau de fraţii vechi, în stare,
Ce duc greul în Lucrare.
Nu mai zic de pălării
Şi de haine purpurii,
De rochiţe înflorate
Şi creştine parfumate,
De atâtea floricele

Ce se-aud la cântecele,
De acei ce la mustrare
Îşi aduc justificare,
De acei ce-şi iau maşină
Şi o ţin o săptămână,
Pentru că nu se mai poartă
Marca ceea demodată.
Când un tandru frăţior
Iute-şi ia televizor
Şi consideră, fireşte,
Că, privind, nu se sminteşte,
Fiindcă el e întărit
Şi-n credinţă neclintit.
El ignoră, din mândrie,
Şi acea proorocie
Şi pe mine, şi pe sfinţi,
Şi ce-au spus şi alţi părinţi.
Eu vă spun, nu-i mărunţiş:
Vom vedea la seceriş.

Alt creştin îşi lasă barbă.
Da, desigur, bună treabă,
Dacă scopu-i serios
Şi e om evlavios,
Dacă e monah în lume...
Nu avem nimic a spune.
Însă, în realitate,
Pentru unii, din păcate,
Scopul e o ţintă oarbă:
Eşti creştin doar de ai barbă.
Ba chiar cred că eşti smerit
Dacă eşti nebărbierit.
Faptele şi pocăinţa
Şi la urmă laşi bărbiţa!
Alţi creştini îşi lasă barbă
Cu alt scop şi ţintă oarbă:
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Ca s-arate cât mai bine,
Să-l admire nu ştiu cine.
Dar podoaba bărbătească
Trebuie s-o îngrijească.
Şi mereu o ajustează
Şi mereu o îngustează,
Şi pe lături, şi-n mijloc,
De rămâne doar c-un... cioc.
Ce spui tu, că n-am dreptate?
Că nu sunt adevărate?
Ia întreabă conştiinţa
Pentru ce porţi tu bărbiţa,
Părul coadă, strâns în coc
Şi cărare pe mijloc?
Dacă nu e adormită,
O să-ţi spună că-i... ispită.

Alt creştin, mai de la ţară,
Vrea la video s-apară.
Şi pândeşte şi veghează
Camera care filmează,
Să-şi arate silueta
Când se va vedea caseta,
Ca să-l vadă toţi confraţii
Şi să sară-n aclamaţii.
Ori s-arate, cu tupeu,
Că-i un preferat al meu.

Alt creştin, alt frăţior,
Ce se vrea superior,
Pe oricine întâlneşte
Prea uşor îl tutuieşte.
Nu contează că-i bătrân,
Că e şef, că e stăpân.
Pentru dânsul toţi „tu“ sunt,
Toţi o apă şi-un pământ.

Celălalt, cui se-adresează,
Dacă e tot „om de vază“,
Dacă e orgolios,
Nu se lasă mai prejos.
Şi încep a conversa
Doar cu „tu“ şi cu „mata“.
Ai să zici: lucruri mărunte,
Dar eu zic că-s lucruri crunte.

Alţii au o altă bubă:
Când se duc şi ei la slujbă,
La un praznic oarecare
Sau la altă adunare,
Nu se dau nici cu parfum,
Nici cu spray din ăla bun,
Cum fac cei „necredincioşi“,
Cum fac unii „păcătoşi“.
Însă, nici aşa nu poate
Ca să meargă, dragă frate.
Căci e tare transpirat,
Dar mai e şi... inspirat:
Nu-i nevoie de săpun,
Nici de spray, nici de parfum.
Are el ceva sublim:
Mir de la Ierusalim
Cu miros de flori de tei,
Ce întrece orice spray.
Şi se dă de sus în jos
Să miroasă mai frumos.
Dar... miroase a mândrie,
Ba, mai mult, a blasfemie.

Alţi creştini îşi plâng durerea
Că le-a cam scăzut vederea:
De la vârstă sau lichior
Sau de la televizor.
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Şi-i nevoie, aşadar,
Ca să poarte ochelar.
Când se duc la magazine,
Văd oferte stând duzine,
Dar cer ochelari „de firmă“,
Nu din plastic sau de sârmă,
Ochelari cu ramă scumpă,
Ce se vând doar în valută,
Să le stea frumos şi bine,
Căci nu sunt ca orişicine.
Nu contează dioptria,
Ci contează mult... mândria.
Astea toate, să se ştie,
Dau dovadă de mândrie.
Frate scump şi surioară,
Nu poate să fie-afară,
Dacă nu e înăuntru,
Mai ales la omul mândru.

Îngerul care-a căzut,
Din mândrie s-a pierdut,
Şi vrăjmaşul sigur ştie
Că prin fală şi mândrie
Se va pierde, tot la fel,
Cel ce face ca şi el.
De aceea, toată ziua
Ne munceşte cu mândria,
Cu căderile în sus,
După cum eu v-am mai spus.

Chiar de gura mi-este moale
Şi vorbesc pe-această cale,
Eu vă rog, daţi importanţă;
Nu trataţi cu aroganţă,
Că nu e nimic de râs
În tot ceea ce v-am spus.

Îndemnuri

- Eu fiind mai mic, părinte,
Vreau să aflu lucruri sfinte.
Dacă nu vă supăraţi,
Ce îndemnuri ne mai daţi?

- Ştiu că cei mai mici din voi
Aşteptaţi îndemnuri noi
Şi sunteţi numai urechi;
E mai greu cu cei mai vechi.
Mă refer la unii, doar,
Pentru care e-n zadar,
Fiindcă ştiu atât de multe
Şi nu vor să mai asculte.

Pentru că întreaga ţară
Se îmbracă-n primăvară,
De aceea şi Lucrarea
Trebuie să-şi schimbe starea.
Soarele să ne-ncălzească
În credinţa strămoşească.
Toată inima-ngheţată
Încălzească-se odată!
Să nu fim ca altădat’,
Căci Hristos a înviat!
Iată, iarna a trecut,
Frunza iarăşi a crescut,
Soarele iar s-a ivit,
Şi pe toţi i-a încălzit.
Toţi cei care-au hibernat
S-au trezit, au înviat.
S-a-ncălzit acum şi clima,
Şi, sperăm, şi disciplina.
De aceea, fii iubiţi,
Vreau să nu vă moleşiţi.
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Fiţi prezenţi toţi în biserici,
Ajutând de zor pe clerici.
Strana-n ceruri să plutească
Prin cântarea îngerească.
S-ascultaţi de ierarhie,
De tot ce-i ortodoxie,
S-ascultaţi de preoţie,
De acei ce vă învaţă
Să aveţi o sfântă viaţă.
La serviciu sau la şcoală
S-aveţi multă îndrăzneală;
Ca apostolii lucraţi
Şi pe toţi să-i îndemnaţi,
Prin exemplu, vorbă bună,
Spre biserica străbună.
Imne Domnului compuneţi
Şi în practică să puneţi
Tot talantul ce-aţi primit,
Care trebuie-nmulţit.
Cum v-am zis şi altădată,
După faptă, şi răsplată.
Dar vedeţi, ca nu cumva
Să smintiţi pe cineva.
Căci atâta cât lucraţi,
Prin sminteală, dărâmaţi.
Lumea e ca un copoi,
E cu ochii tot pe voi.
Stă la pândă şi ar vrea
Să vă prindă cu ceva,
Ori în faptă ori în vorbă
Şi-apoi ca să bată-n tobă,
Ca s-arate că-s gogoşi,
Că nu sunteţi serioşi.
Mi-aş dori, copil cuminte,
Ca să nu vă mai frământe
Nici războiul din Iraq,

Nici politica ce-o fac
Cei ce sunt de meserie,
Ci, vă-ndemn cu duioşie,
Fiţi mai mult preocupaţi
De războiul dintre fraţi,
De războiul nevăzut
Dintre sufleţel si trup.
Dumnezeu să vă-ntărească
Şi în Rai să vă sădească!
Doar cu El să vrem să fim
Şi acum şi-n veci. Amin!

De ziua mamei

RECUNOŞTINŢĂ
(cântec)

O viaţă-ntreagă am dormit 
Un somn adânc. Ce noapte grea!
Dar cine oare m-a trezit? 
O, mama mea, o, mama mea! 

Eu n-am privit deloc în sus,
Iar calea mea la Iad ducea.
La Domnul cine m-a adus?
O, mama mea, o, mama mea!

De-abia acum am cunoscut
Pe Domnul şi pe Maica Sa.
Dar cine oare m-a născut?
O, mama mea, o, mama mea!

Eu, Doamne, drumul am greşit
Şi rătăceam pe calea mea.
Mă bucur mult că te-am găsit,
O, mama mea, o, mama mea!
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Când tu de Domnul îmi vorbeşti,
Mi-e dor de El şi mult aş vrea
Să Îl iubesc cum Îl iubeşti
O, mama mea, o, mama mea!

Atunci când Domnul va veni
Şi lumea o va judeca,
O jale cum n-a fost va fi,
O, mama mea, o, mama mea!

La milimetru să ascult 
E sfatul tău, dorinţa ta;
Nu ne-ai cerut nimic mai mult. 
O, mama mea, o, mama mea! 

De Noe-au râs, nu l-au crezut, 
Când de potop le predica.
Ca Noe soartă ai avut,
O, mama mea, o, mama mea!

Ajută-mi, Doamne,-a mă feri,
Să nu mai calc porunca Ta,
Căci tare bine îmi va fi
În veci. Amin, cu mama mea!

- Îţi mulţumesc, copil iubit!
Admir recunoştinţa ta,
Dar Domnul fie-n veci slăvit
Şi preacinstită Maica Sa!

UN BĂIAT:

La mulţi ani, Taică Părinte,
Şi cu Dumnezeu ‘nainte!
Noi, cei care vă iubim,
Astăzi vă sărbătorim
După buna cuviinţă,
Datorând recunoştinţă.
În această zi măreaţă,
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La optzeci de ani de viaţă,
Ce-i aniversăm acum,
Primiţi gândul cel mai bun;

Toţi băieţii, mari şi mici,
Ce vă suntem ucenici,
Toţi băieţii din Lucrare,
La această sărbătoare,
Vă dorim, Taică Părinte,
Să ne păstoriţi ‘nainte,
Cu acelaşi dor fierbinte
De a ne vedea curaţi,
Mântuiţi, scăpaţi, salvaţi.
Să ne păstoriţi pe drum
Tot la fel ca pân’ acum!
Domnul, Dumnezeul Veşnic,
Mare, Sfânt şi Preaputernic,
Să vă dăruie, căci poate,
Multă, multă sănătate,
Numai sfinte bucurii
Lâng-ai dumneavoastră fii!
Pace-n suflet, fericire
Şi la capăt mântuire!
Iar Măicuţa Preacurată
Şi de neamuri lăudată,
Să vă aibă-n îngrijire,
Să vă aibă-n a sa ştire.
La mulţi ani! şi ne iertaţi
Şi ne binecuvântaţi!

O FATĂ:

Şi noi, fetele creştine,
Vă urăm numai de bine!
De nu cunoşteam Lucrarea,
Alta ne-ar fi fost cărarea.

Cu iubire şi credinţă -
Sinceră recunoştinţă!
La acest moment solemn
Vă urăm să fiţi tot demn
Pe al mântuirii drum,
Cum aţi fost şi pân’ acum.

La optzeci de ani de viaţă
Sunteţi tot cu noi de faţă.
Pilda voastră, bun părinte,
De predicator fierbinte,
De apostol prea sărac
Al sfârşitului de veac,
Ne obligă, cu dreptate,
Ca să vă urmăm în toate.
Deşi gura nu grăieşte,
Însă duhul ne vorbeşte.
Predică fără cuvinte,
Cu mult har, de lucruri sfinte,
Despre Ţara cea de sus,
Despre Mirele Iisus,
Despre Mirele Hristos,
Care e Cel mai Frumos!
Noi dorim, Taică Părinte,
Ca să ţinem înainte
Ale voastre sfaturi sfinte.
Fiţi cu noi întotdeauna!
La mulţi ani! şi sărut mâna!

UN COPIL:

Mama noastră cea frumoasă,
Mama noastră cuvioasă,
Noi, copiii din Lucrare,
Vă urăm cu mic, cu mare,
La optzeci de anişori,
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Fiindcă ne simţim datori,
S-aveţi multe bucurii
Lângă noi, lângă copii,
Bucurii duhovniceşti,
De la fiii sufleteşti.
Şi am pus lângă urare
De la toţi şi câte-o floare.
Ştim că nu-i uşor să fii
Mamă la atâţi copii.
Noi, în fiecare seară,
Stând la rugă în cămară,
Îi rugăm pe îngeraşi
Să-i alunge pe vrăjmaşi
Şi din cămăruţa noastră
Şi de la Sfinţia Voastră.
Nu suntem cuminţi mereu,
Cum vrea Bunul Dumnezeu,
Dar, de azi, ne-am hotărât
Ca să punem început,
Să schimbăm a noastră viaţă,
Chiar de mâine dimineaţă.
Când o fi să împliniţi
Nouăzeci de ani, să ştiţi,
Vom veni din nou aici
Şi nu vom mai fi pitici.
Şi la sută, tot la fel,
Să vă mai urăm niţel.

Fiţi cu noi, cu toţi cei mici,
Căci vă suntem ucenici!
Să ne creşteţi şi pe noi,
Pân’ la ziua de apoi!
Să nu ne lăsaţi orfani!
Sărut mâna! La mulţi ani!

UN FAMILIST: 

Noi, creştinii familişti,
Păcătoşi, dar optimişti,
Vă urăm în cinci cuvinte:
La mulţi ani, Taică Părinte!
Dumnezeu şi Maica Sa
Sănătate să vă dea!
S-aveţi parte însutit
De tot ceea ce-aţi sădit!

Vă rugaţi şi pentru noi,
Căci noi suntem în noroi;
Înglotaţi, cu griji prea multe,
N-avem timp de lucruri sfinte.
Noi cu Marta suntem fraţi;
Toata ziua agitaţi.
Însă singuri ne-am făcut
Greutăţi de netrecut.
Dintre noi, ce au copii,
Ştiu ce-nseamnă să ai fii,
Ştiu ce-nseamnă să fii mamă,
Să nu dormi, să stai cu teamă.
Noi, cu doi sau trei copii,
Tot ne plângem, grijulii:
Că nu sunt ascultători,
Că mai vin acasă-n zori...
Dar să ai atâtea mii
De asemenea copii,
Cum aveţi Sfinţia Voastră?
Greu ar fi, ar fi năpastă.
Noi vă facem doar necazuri
Şi la toate facem nazuri.
De aceea, ruşinaţi,
Vă rugăm să ne iertaţi!
Mulţumim neîncetat
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Pentru toate ce ne-aţi dat!
La mulţi ani! Blagosloviţi!
Şi să nu ne părăsiţi!

PĂRINTELE:

Să trăiţi! Vă mulţumesc!
Iată, simt că-ntineresc,
Când mă-nconjuraţi cu drag,
Când păşiţi pe-al uşii prag!
Văd în voi, destul de bine,
Rodul dragostei divine.
Eu vă mulţumesc, copii,
Pentru gesturile vii,
Pentru flori, pentru urări,
Pentru dulcele cântări.
Tot ce îmi doriţi voi mie,
Astăzi la ceremonie,
Vă doresc, la fel, şi eu,
Şi Îl rog pe Dumnezeu,
Ca mereu să vă mărească
Dragostea dumnezeiască.
Eu mă bucur, ştiţi prea bine,
Nu că mă-ndrăgiţi pe mine,
Ci mă bucur că-L iubiţi,
C-ascultaţi şi că-I slujiţi
Lui Iisus Mântuitorul
Împăratul, Salvatorul.
Lui să-I daţi, întâi de toate,
Dorul inimii curate.
Dăruiţi-I numai Lui
Al iubirii foc, întâi.
Însă, este-adevărat,
Că tot El ne-a îndemnat
Şi ne-a poruncit, cum ştim,
Ca-ntre noi să ne iubim

Precum Dânsul ne-a iubit;
Ba mai mult, S-a şi jertfit.
Dragostea ce mi-o purtaţi,
S-o simţiţi şi pentru fraţi.
Dragostea cea mai fierbinte
Nu se spune în cuvinte,
Ci prin fapte dovedeşti
Cât de mult pe fraţi iubeşti.
Când vezi fraţi împovăraţi,
C-o duc greu, că-s întristaţi,
Sau vrăjmaşul rău că-i luptă,
Mergi acolo şi ajută.
Astfel poţi să dovedeşti
Cât pe-aproapele-l iubeşti.
Dacă vrei să îţi măsori
Dragostea de frăţiori,
Socoteşte cam cât timp
L-ai rugat pe Domnul Sfânt
Pentru fratele cutare,
Pentru mine sau oricare,
Ce metanii ai făcut
Pentru fratele recrut,
Pentru cel aglomerat,
Pentru cel ce zace-n pat?
Vă îndemn să vă rugaţi
Pentru toţi ai voştri fraţi,
Însă, dintre frăţiori,
Pentru cei ostenitori,
Care sunt stâlpi în Lucrare,
Se cuvine, cu ardoare,
Şi mai mult să vă rugaţi,
Şi mai mult să-i ajutaţi,
Căci ei pentru voi lucrează,
Pentru voi se-mpovărează
Şi-şi agonisesc ispite
Şi nopţi albe, nedormite.
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Nu-i trataţi cu nepăsare;
Să-i iubiţi pe ei mai tare!
La Obşteasca Judecată,
Lumea va fi întrebată
Despre dragoste şi milă,
Nu de ce-a lucrat în silă.
Dragostea adevărată
Nu se mânie vreodată.
Dragoste de-ai căpătat,
Nu mai faci niciun păcat.
Mila e să ştiţi, criteriul,
După care tot poporul
Va fi aspru judecat
Şi va merge-n Rai sau Iad.
Scrie asta la Matei
Si-o ştiaţi, iubiţii mei.

Ştiu, copii, că mă iubiţi!
De aceea îmi doriţi
La mulţi ani! şi sănătate
Şi să am aici de toate.
E şi pentru ani măsură.
Ştiţi ce scrie în Scriptură,
Câţi sunt anii pe Pământ?
Şaptezeci, cam ăştia sunt.
Sau optzeci, dacă-i putere;
Ce-i mai mult e doar durere,
Osteneală şi suspin.
Aşadar e numai chin.
Viaţa este doar o clipă
De folos sau de risipă.
Ieri eram un ţânc hoinar,
Iar acum... octogenar.
Însă nu ar fi mai bine,
Pentru voi şi pentru mine,
„La mulţi veci!“ să ne dorim,

Şi-mpreună toţi să fim
Lângă Dumnezeu-Iisus,
Sus de tot, în ceruri, sus.

Azi v-am invitat aici,
Scumpii mei, dragi ucenici,
Nu să mă felicitaţi
Şi atâtea flori să-mi daţi
La acest eveniment,
Căci nu pun pe el accent.
Este numai un pretext
Pentr-un „show“ duhovnicesc.
Eu v-am invitat, căci ştiu
Că-n voi sufletul e viu
Şi vă bucuraţi, ştiu bine,
Când mă vizitaţi pe mine.
V-am chemat să ne-ntărim,
Reciproc să ne zidim,
Să-L slăvim pe Dumnezeu
Şi să-I mulţumim mereu.

RUGĂCIUNE

Împărate Bun şi Sfânt
Al întregului Pământ,
Împărate Sfânt şi Veşnic,
Împărate Preaputernic,
Mai presus de Univers
Şi de-al lumii tainic mers,
Mai presus de orice gând
Şi de spaţiu şi de timp,
Împărate Sfânt, Ceresc,
Pentru toate-Ţi mulţumesc!
Mulţumesc pentru Lucrare,
Pentru bucuria mare
De-a trimite-n jurul meu
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Pe acest popor al Tău;
Pentru-atâtea bucurii,
Lângă bravii tăi copii;
Mulţumesc pentru credinţă,
Pentru vremi de biruinţă,
Pentru calea hărăzită,
Pentru vremea de ispită,
Mulţumesc pentru duşmani,
Pentru cei optzeci de ani
Ce îi port acum în spate,
Din prea multa-Ţi bunătate.
Anii hărăziţi de Tine,
Pentr-un ticălos ca mine,

Iată că s-au împlinit;
Mă apropii de sfârşit.
Ţine-mă atâta, Sfinte,
Cât vei crede Tu, Părinte,
Că mai sunt folositor,
Că mai sunt de ajutor.
Întăreşte-mi copilaşii,
Căci s-au înmulţit vrăjmaşii.
Pentru ei mă ostenesc,
Pentru ei eu mai trăiesc.
Împreună vreau să fim
Şi acum şi-n veci. Amin!
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Pluguşorul 2000

Aho, aho, surori şi fraţi
Din Constanţa şi Galaţi,
Din Buzău, din Bucureşti,
Din Craiova, din Piteşti,
Din Brăila, Calafat
Şi din Râmnicu Sărat,
Din Braşov, din Drăgăşani,
Din Feteşti şi din Focşani,
De pe tot cuprinsul ţării,
Ce sunteţi stâlpi ai Lucrării,
Iată-ne ajunşi acum
La sfârşitul unui drum;
’99 se sfârşeşte,
2000 în prag păşeşte;
Bine, rău, dac-am lucrat
În anul ce s-a-ncheiat,

Va cunoaşte fiecare
Dac-a fost brav în Lucrare.
Fiecare să îşi facă,
Nu în glumă, nu în joacă,
Un proces de conştiinţă
Şi să-şi dea şi o sentinţă.
Să nu uite fiecare,
Că, acum, la trecătoare,
Toţi - şi frate şi duşman -
Suntem mai bătrâni c-un an.
De aceea, fraţi iubiţi,
Nefiind noi iscusiţi, 
Ci doar nişte bieţi plugari
Şi creştini misionari,
Pe la mama am trecut
Să ne spună ce-a văzut
Pe la voi când a trecut,
Căci brăzdat-a ţara toată
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C-o lunetă fin reglată
Şi ne-a spus şi lucruri bune,
Şi ce nu se pot a spune.
V-a văzut pe fiecare
Şi la umbră, şi la soare,
V-a văzut la semănat,
La arat şi la udat,
Iar acum, la recoltat,
În hambare s-a uitat
După rodul cel bogat.
Aşadar, surori şi fraţi,
Staţi aşa şi nu plecaţi,
Din pat iute vă sculaţi
Şi cuvântul ne-ascultaţi,
Căci vom face o urare
Pentru cei ce în Lucrare,
Dintr-o „râvnă“-aşa de mare,
Au picat în dormitare.
Ia să-mi spuneţi, măi băieţi,
Zurgălăi la voi aveţi?
Dac-aveţi, ia faceţi proba,
Ca să batem un pic toba,
Să n-adoarmă toţi creştinii,
Că ne pradă, frate, câinii,
Şi din bici pocniţi flăcăi,
Ca să fugă toţi cei răi!

Hăi!

Dumnezeu, din mila-I mare,
Ne-a adus pe fiecare
În Lucrarea Lui cea sfântă,
Care nu pe toţi încântă.
Ne-a adus ca să-I cântăm,
Fapte bune să lucrăm,
S-ajutăm pe cei lipsiţi
Şi pe cei nespovediţi,

Cu îndemnul şi exemplul
Să mai stăvilim curentul,
Să fim pilde de creştini,
Blânzi, smeriţi şi oameni buni.
Mama ne-a-nvăţat, se ştie,
S-ascultăm de preoţie,
De acei care învaţă,
Mai ales cu a lor viaţă,
Doar acea învăţătură
Ce-i desprinsă din Scriptură,
De părinţii sfinţi lăsată,
Ca să fie drept urmată,
Care are rădăcină
În biserica străbună.
Până-n anul ‘90
Nu eram aşa de reci.
Cred că ştie fiecare,
Că era atunci lucrare,
Eram toţi în ascultare,
Nu zăceam în nepăsare,
Frecventam cu interes
Slujbele, cu mult mai des,
În credinţă ne-ntăream,
Fapte bune plănuiam,
Eram parcă mai smeriţi
Şi, desigur, mai uniţi;
Într-o dragoste creştină
Petreceam fără pricină.
De la Dumnezeu, prin mama,
Cu iubire primeam hrana,
Hrana cea duhovnicească,
Mană sfântă, îngerească,
Ce-o sorbeam cu dor din predici,
Din casete, din biserici,
Şi eram toţi mulţumiţi
Şi sătui şi fericiţi;
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Şi am fost nebiruiţi
Cât am stat aşa uniţi,
Cât am stat în ascultare
Şi-n smerita cugetare.
Dar de când e libertate
S-au schimbat în rău mai toate:
Şi industria şi clima
Şi smerenia şi stima,
Şi Lucrarea s-a schimbat,
Nu mai e ca altădat’,
S-a răcit, deci, disciplina,
Precum se răceşte clima;
La Constanţa, valuri, valuri
Se ciocnesc acum de maluri,
La Craiova ninge, plouă,
Rareori mai pică rouă,
La Braşov e frig şi ceaţă
Şi pe Tâmpa şi în piaţă,
Iar la Bucureşti, se pare,
Este multă poluare
Şi, s-o spunem cumsecade,
Totul e la zero grade,
La Focşani cam bate vântul,
C-a zvântat de tot pământul;
La Brăila şi Galaţi
Mulţi de frig sunt îngheţaţi;
Dunărea e îngheţată
Şi de sloiuri reci brăzdată.
Şi la Râmnicu Sărat
Este totul îngheţat;
Crivăţul, ca un duşman,
Fluieră ca-n Bărăgan.
La Buzău, în schimb, e soare...
Cam ciudat în comportare,
E un soare, nu să-l simţi,
E un soare cam cu dinţi.

Dar ce-aţi îngheţat, măi fraţi,
De nu ziceţi, nu strigaţi
Pentru vremuri iarăşi bune
Cu miros de rugăciune.
Ia mai uraţi, măi flăcăi,
Şi sunaţi din zurgălăi!

Hăi!

Aşadar, în libertate
S-au răcit cam mulţi, măi frate.
Unii fraţi, ce până ieri
Nu plecau pe nicăieri,
Care, dornici, primeau hrana,
Pentru suflet, de la mama,
Şi-au trăit mulţi ani aşa,
Mulţumindu-se cu ea,
Săturându-se de bine,
Nu mai vor acuma pâine,
Vor mai mult, vor cozonac
Şi din ăla vor un sac.
Fiindcă s-au emancipat,
Frăţiorii au plecat
Ca să afle noutăţi
Şi-au bătut la multe porţi.
Unul, iată ce-a aflat:
Că a bea nu-i un păcat,
Chiar şi ţuică dacă bei,
Pentru un real temei,
Şi o iei ca tratament,
Este bună ca ferment.
Sfatul ăsta este drept
Pentru cine-i înţelept.
Şi-a-nceput smeritul frate
Ca să bea pe săturate:
Dimineaţa una mică,
Pentru spor şi chef de muncă,
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Peste-o oră, mai târziu,
Iar mai trage un rachiu
Pentru burtă, căci îl doare,
Uite-aşa, din întâmplare!
Pe la prânz mai trage una
Ca să-i scadă tensiunea,
Dar să vezi ce ghinion
Pentru încercatul om
Pe la trei, după-amiază,
O măsea îl deranjează
Şi mai trage-o ţuiculiţă
Ca leac pentru măseluţă,
Şi mai trage-o duşcă seara,
Ca să-i treacă oboseala.
Altul află adevărul
Că nu-i rău televizorul
Dacă-l ţii numai pe ştiri
De folos, nu clevetiri.
Dacă-l foloseşti în bine,
Pe emisiuni creştine,
Ca să afli ce e-n lume,
Ştiri ce pot să te îndrume…
Da, e drept, i-adevărat
Pentru cine-i luminat.
Astfel, ăst închinător
Şi-a luat televizor
Şi pe ştiri îl ţine-ntruna,
Ca să mai cunoască lumea:
Ştiri din sport, din parlament,
Din Apus, din Orient,
Ştiri din filme deocheate,
Ce rulează-n miez de noapte,
Pe Antene, ProTV,
TVR sau RTV.
De curând, s-a abonat
Şi la firma CONY SAT,

Ce prin cablu îi transmite
Mult mai multe ştiri trăsnite.
De aceea, nu îi scapă
Ştire nevizionată.
Iată cum s-au încurcat
Toţi cei ce s-au săturat
De pâinica de la mama;
Dar acum mulţi şi-au dat seama
Că s-au înşelat, săracii,
Când poftit-au cozonacii;
Tot mai bună e pâinica
Ce-o avem de la mămica.
Ce-aţi rămas blocaţi, flăcăi?
Ia pocniţi din bice, măi,
Şi sunaţi din zurgălăi
Să audă toţi ca ei!

Hăi!

Pentru multele păcate,
România, dragă frate,
Traverseaz-o criză grea,
Ce n-a fost de când e ea.
Gravă criză socială,
Economică, morală.
Mulţi rămas-au fără muncă
Şi n-au unde să se ducă.
S-a surpat economia,
S-a surpat şi omenia.
Iată că s-a împlinit
Ce s-a spus la Maglavit:
Că rămâneţi fără muncă
Din a Domnului poruncă,
De nu lepădaţi păcatul
Şi săracul, şi bogatul.
De un timp, la noi în ţară,
Mulţi creştini sunt daţi afară
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Din serviciul lor cel bun
Şi rămân acum pe drum.
Şi se-ntreabă, bunăoară:
„Pentru ce-am fost dat afară
Din serviciul meu frumos,
Căci sunt drept, sunt credincios?“
Fiecare dintre fraţi,
Chiar de sunt drepţi şi curaţi,
Are un răspuns aparte,
Chiar de nu ne dau dreptate:
Unul, pentru încercare
În credinţă, (de o are),
Altul pentru c-a furat,
Nu acum, ci altădat’,
Şi-a uitat, că-i timp cam mult,
Şi n-a spovedit ăst furt.
Poate-aşa se va ierta
Datoria ce-o avea.
Altul pentru că zicea
Că nu poate-a se ruga.
N-avea timp de rugăciune,
Nici zece minute bune.
Iat-acum, şomer fiind,
Are, în sfârşit, şi timp
Pentru sfânta rugăciune
Să se roage... ore bune.
Din păcate, bietul frate,
Are timp acum de toate,
Numai pentru rugăciune
Nu-şi găseşte-un timp anume.
Privegherea lui de noapte,
Ce-i de aur, bietul frate
O petrece, mai mereu,
Absorbit de ProTV-u.
Pentru-a câştiga o pâine
Unii spun c-ar fi mai bine

Să muncească-n ţări străine.
Oare bine s-au gândit?
Când vor vrea la spovedit
Ce vor face bieţii fraţi
De străini exploataţi?
Căci acolo nu sunt clerici
Şi nici slujbe, nici biserici
Ortodoxe, ca la noi…
Ce vor face? spuneţi voi…
Dacă ei, iubiţi plugari,
Se gândesc doar la dolari,
La euro sau la lire
E un semn de grea răcire.
Ce v-aţi lenevit flăcăi,
De-aţi rămas pe gânduri, măi,
Şi furaţi de peisaj,
Ori sunteţi, măi, în şomaj?
Ia lăsaţi canalul doi
Şi sunaţi din zurgălăi!

Hăi!

Hai să ne oprim puţin
Şi în treacăt s-amintim
Despre patima vorbirii,
A bârfirii, clevetirii.
Unii fraţi, când se-ntâlnesc,
De politică vorbesc;
Osândesc pe dregători,
Pe miniştri, senatori,
Pe primari, pe deputaţi,
Afirmând că-s necuraţi.
Creştineşte, nu-i frumos,
Nu-i un gest politicos,
E politic, mai degrabă,
Pentru suflet e otravă.
Noi să facem, ca atare,
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Doar politica pe care
O cunoaştem de la sfinţi:
Fapte bune, rugi fierbinţi.
Alţi creştini când se-ntâlnesc,
Tot spre bârfă se pornesc:
„Ai văzut că Rădulică
Şi-a luat maşină mică?“,
„Ai văzut că Vasilica
Are fusta atâtica?“
„Ai văzut că Nelu Sima
Şi-a falimentat, iar, firma?“
Altă patimă urâtă,
Care pe creştini îi luptă,
Este timpul preţios
Petrecut fără folos.
Sportul nu e un păcat
Dacă este practicat
Ca să capeţi sănătate
Sau să scazi în greutate.
Însă inima de-ţi bate
Când auzi că-i gol, măi frate,
Sau când vezi c-aşază unii
Meciu-n timpul rugăciunii,
Fugi şi-alege un alt sport,
Schimbă-l cu un alt efort,
Schimbă sporturile stranii
Cu un sport numit „metanii“.
Cât priveşte mila, frate,
Sigur ne vei da dreptate.
Milostenia creştină
E, între virtuţi, regină.
„Milă Eu voiesc, creştine,
Şi nu jertfă de la tine“,
Zice Domnul în Scriptură,
Într-o sfântă-nvăţătură.
Milostenie de faci,

Dă ce-i bun şi la săraci,
Dă din munca ta cinstită
Şi-ai s-o afli însutită.

Multe-ar fi să amintim
Din câte-am aflat şi ştim:
Cioc şi barbă la băieţi,
Dar din alea de... poeţi,
Iar pe unele din fete,
Ce se vor a fi cochete,
Când mai merg pe la biserici,
Ori la slujbe, ori la predici,
Le vezi îmbrăcate şic:
Şi cu blugi şi cu batic,
După mode adaptate
Vremurilor democrate.

Bani la fapte? Cam puţini,
Că-s săraci bieţii creştini,
Dar pe cola şi cafea
Se găsesc; ori nu-i aşa?
Câţi nu-şi iau televizoare
Pentru video, se pare,
Însă, în realitate,
Ei le iau pentru păcate;

Câţi nu vin la slujbă, frate,
Pe la zece jumătate,
La Vohod sau Heruvic,
Căci nu s-au grăbit un pic.
La serviciu, dânşii-n schimb
Nu întârzie nicicând;
Pentru trup, pentru parale,
Ei pun ceasul să îi scoale…
Iată, clar, cum dovedesc
Că pe Domnul Îl iubesc
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Mai puţin decât serviciul;
Ce mai vreţi un alt indiciu?

Multe am avea a spune
Şi mai rele, şi mai bune,
Dar vedeţi: s-a înnoptat,
Mai ales la figurat,
Şi au adormit creştinii,
Obosiţi de duhul lumii.
Ia sculaţi-i, măi flăcăi,
Cu ai voştri zurgălăi!

Hăi!

Vă rugăm să ne iertaţi
Şi să nu vă supăraţi
Că le-am spus doar pe-ale rele,
Nu pe alea frumuşele.
Am exagerat puţin,
Să ne mai şi veselim.
Pe-alea bune nu le-am spus;
Să le ştie doar Iisus.

Iar acuma, la plecare,
Vă-ndemnăm pe fiecare
Ca să faceţi ascultare
De biserica străbună
Care a ştiut să ţină
Neştirbite, nealterate
Şi, deci, nemodificate
Dogmele ortodoxiei
De furia ereziei.
Fiecare să asculte,
În aceste vremuri crunte,
De părintele duhovnic,
Dacă l-aţi ales destoinic.

S-ascultăm ce spune mama
Care ne-a hrănit cu mana
Ce i-a dat-o Dumnezeu.
S-o avem cu noi mereu,
În casetele cu predici,
În cântări şi în biserici.
Cine face ascultare,
Spune un părinte mare,
Liturghie săvârşeşte,
Lui Hristos, curat slujeşte;
Numai cel smerit ascultă
Lui porunca-i e plăcută.

Să dorim să fim smeriţi
Şi să fim şi mulţumiţi
Dacă ne-a smerit cumva
Dumnezeu cu mila Sa.
Şi să nu uităm că-n ceruri
Îngerii-s de multe feluri.
Unii îngeri sunt Domnii,
Alţii Tronuri, Stăpânii
Ori Arhangheli, Heruvimi,
Îngeraşi şi Serafimi.
Ei petrec în armonie
Şi nu vor mai mari să fie.
Fiecare-i mulţumit
După cum a fost clădit.

Iar acuma când păşim
Într-un an ce nu îl ştim,
Să dorim să fim mai buni,
Cu adevărat creştini,
Şi să punem început
Mult mai bun, mai hotărât.

La anul şi la mulţi ani!
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CAPITOLUL 3

ÎNTÂMPLĂRI ADEVĂRATE

Început de drum

M-am născut în Râmnicu Sărat, dar am locuit, din
copilărie, la ţară, foarte aproape de oraşul natal. Îmi

aduc aminte că tatăl meu, Cristea, care lucra ca oficiant sanitar,
dar care avea şi diplomă de cântăreţ bisericesc, de mic mă lua
de mânuţă şi mă ducea la biserica din sat, la strană, unde
cântam alături de cântăreţul şi corul bisericii. Însă, nu după mult
timp, pe când eu aveam vreo 9 ani, tatăl meu a murit şi ne-a
lăsat, pe mine şi pe sora mea mai mică, în grija mamei noastre,
Maria, femeie simplă, ţărancă, dar cu multă dragoste. De când
a rămas văduvă, de la 35 de ani, nu s-a mai recăsătorit, pentru
a ne putea creşte pe noi în pace. Împreună cu noi, în casă,
locuia şi bunica Dumitra, de la care am învăţat abc-ul credinţei.

Mama, care lucra la C.A.P.-ul din comună, de multe ori pleca
la muncă din zori şi venea acasă seara, târziu. De aceea multe
zile nu o vedeam. Munca ei era principala sursă a existenţei
noastre. Mama devenise un fel de tată, iar mamaia era, de
acum, mama noastră. Ea ne pregătea pentru şcoală, ea gătea,
dar mai ales ea ne vorbea despre Dumnezeu. Ea ne-a învăţat
rugăciuni şi cum să ne comportăm în societate. Era născută în
anul 1887. Întotdeauna, seara, mamaia ne aşeza în genunchi,
cu faţa spre icoane, şi făceam împreună rugăciunile de seara,
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din memorie, aşa cum le ştia dânsa, iar noi ziceam după ea. Nu
avea decât două clase, dar ştia să citească. Se înţepase într-un
ochi şi nu vedea decât cu celălalt. Singura carte pe care citea era
Biblia. După ce mai termina treburile gospodăreşti, şi mai ales
duminica după-amiază, scotea Sf. Scriptură şi ne citea. Îmi
plăcea să-mi citească, dar, copil fiind, voiam să mă şi joc pe
afară, însă nu puteam să-i spun aceasta bunicii. Mi-era teamă de
Dumnezeu să plec în timp ce mamaia citea. De-abia aşteptam
să facă o pauză, cât punea lemne în sobă sau rezolva altă
treabă, că o şi zbugheam la joacă. Aşa ne-a crescut bunica. Ea
m-a învăţat cum să mă închin şi Cui să mă închin.

Trecând timpul, făcându-mă mai mare, contactul cu alţi tineri
m-a determinat să mă mai răcesc în credinţă, în mergerea la
biserică, să uit sfaturile părinteşti. Plecând de acasă la vârsta de
14 ani, contactul cu lumea m-a bulversat, mai ales că am stat
aproape 10 ani în Bucureşti, la studii. Am început a face şi
anumite păcate. De câte ori făceam câte un păcat mai mare,
venea şi biciul lui Dumnezeu. Şi eram conştient de aceasta. Nu
mi-au plăcut niciodată păcatele lumii, nici felul de a se comporta
al aşa-zişilor ortodocşi, care nu se potrivea nicidecum cu ceea
ce ştiam de la părinţi, mai ales de la bunica. Totdeauna am
căutat ceva mai înalt, care să dea pace sufletului meu. La 14 ani
am citit pentru prima dată Biblia, din scoarţă-n scoarţă. La fel şi
la 21 de ani. Dorul după Dumnezeu nu a încetat niciodată, dar
nu se găsea persoana care să mă arunce în „scăldătoare“, să
îmi vorbească despre conduita creştină a unui tânăr de vârsta
mea, să îmi spună să mă spovedesc, să mă împărtăşesc, deşi
aveam prieteni, „persoane autorizate“ care puteau să o facă, dar
n-au făcut-o. Însă a venit momentul 1984, anul în care pot spune
că m-am născut a doua oară.

În acel an Îi ceream intens lui Dumnezeu să îmi arate calea
de urmat, credinţa cea adevărată. Deşi nu ştiam de Psalmul 50,
de locul unde scrie „inimă curată zideşte întru mine,
Dumnezeule“, ziceam în gând, oriunde mă aflam, „Doamne,
schimbă-mi inima!“. În acea perioadă, tot timpul simţeam
deasupra mea o căldură, un foc. Eram cu serviciul în Constanţa.
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Acolo, la mare, m-au „pescuit“ nişte ucenici de-ai Părintelui
nostru Visarion: Emil G. şi fraţii Pădurariu, moldoveni de origine.
Deşi eram apropiaţi ca vârstă, din respect, ei mi se adresau cu
„nea Radule“, o formă de politeţe la moldoveni. Aceştia mi-au
făcut o succintă catehizare, după care m-au dus la Părintele
Arsenie Papacioc, la Techirghiol, ca să mă spovedesc. A fost
prima mea spovedanie, pe care n-o pot uita. Părintele Arsenie
m-a impresionat profund. Nu ştiam că la spovedanie trebuie să
stau în genunchi, dar nici Părintele nu mi-a spus. M-a invitat să
stau pe pat lângă dânsul şi am stat de vorbă. Aşa m-a spovedit.
Mai întâi m-a provocat să-i spun tot ce am pe suflet, după care
îmi explica cu argumente de ce nu e bine să facem cutare sau
cutare lucru. M-a cucerit Părintele. Îmi vorbea ca unui prieten şi
chiar îmi cerea părerea în privinţa unor aspecte din lumea în
care trăiam eu.

După prima spovedanie parcă zburam. Le-am mulţumit
fraţilor care m-au adus la Părintele Arsenie şi le-am împărtăşit
bucuria pe care o trăiesc. După un timp, tot ei mi-au spus: „Nea
Radule, noi mai cunoaştem şi un alt părinte, tot aşa de mare ca
şi Părintele Arsenie“. Atunci le-am spus că vreau să îl cunosc şi
pe acest părinte. Dar până să îl cunosc pe Taica Părinte, fraţii
n-au contenit să mă hrănească, să mă alimenteze cu predici şi
cântări duhovniceşti, ba m-au invitat şi la unele fapte pe care le
făceau ei, cei din Constanţa, la cămine de bătrâni şi orfelinate.
Odată m-au invitat să săpăm groapa unui bătrân care murise
într-un azil. Am încărcat în dubiţa cu care trebuia să mergem la
cimitir cele necesare şi am pornit la drum. Pe parcurs i-am auzit
cum şopteau: „Cum, şi domnul inginer merge ca să sape la
groapă?“. Eu, însă, trăiam o bucurie nebună. Îmi găsisem locul.
Ei se foloseau de prezenţa mea, iar eu de dragostea lor; eu mă
umileam în faţa lor, iar ei se umileau în faţa mea.

Aşa era odată. Pot da multe nume de fraţi şi surori din
Constanţa care au contribuit la creşterea mea. Aşa de multă
dragoste aveau, încât ajunseseră să se certe pentru mine: unul
mă invita să locuiesc la el, altul să merg la masă la el şi multe
altele. Şi mă gândeam: de unde atâta dragoste, cine i-a înfrăţit
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pe ei? Aşa că îmi doream şi mai mult să îl cunosc pe Taica
Părinte.

Împărtăşania

După prima mărturisire, Părintele Arsenie nu m-a
împărtăşit imediat, dar mi-a recomandat să mă

spovedesc şi să mă împărtăşesc după două săptămâni, în
Constanţa, deoarece dânsul lipsea temporar de la Mănăstirea
„Sfânta Maria“ din Techirghiol. Aşa am făcut. După două
săptămâni am mers la Biserica Greacă din Constanţa, m-am
spovedit din nou, iar preotul m-a împărtăşit. Nu mă mai
împărtăşisem de când eram copil. Primind Sfintele Taine din
linguriţă, în acel moment am avut o senzaţie ciudată,
înspăimâtătoare. Am simţit că Sfânta Împărtăşanie m-a ars, pur
şi simplu.

Mare este puterea Sfintei Împărtăşanii! De aceea Biserica
ne îndeamnă să ne împărtăşim cât mai des cu putinţă, desigur,
cu o pregătire corespunzătoare, fără a ţine cont de vrednicia
preotului sau de linguriţa din care ni se oferă Sfintele Taine.

Îmi spunea cineva o întâmplare, probabil adevărată,
petrecută într-un salon de spital. Acolo, mai mulţi pacienţi îşi
aşteptau rândul spre a intra la operaţie. Printre ei se aflau şi doi
creştini ortodocşi, internaţi. Unul era general, iar altul un om
simplu, de la ţară. Generalul avea de făcut o operaţie uşoară,
cu risc scăzut de complicaţii. Celălalt creştin avea de făcut o
operaţie foarte grea, cu şanse mici de supravieţuire. A venit
preotul spitalului, i-a spovedit pe amândoi, după care i-a oferit
linguriţa cu Sfintele Taine mai întâi ţăranului, care a primit cu
bucurie, gândindu-se că poate e ultima împărtăşanie din viaţa
lui, ştiind că are şanse mici de a scăpa cu viaţă. După aceasta,
preotul s-a îndreptat şi spre general spre a-l împărtăşi. Dar
acesta a refuzat, spunând că nu poate să primească Sfintele
Taine din aceeaşi linguriţă cu care s-a împărtăşit ţăranul,
deoarece există risc mare de a se contamina cu vreun virus. Şi
a mai adăugat: „Nu pot, aşa, părinte! Lăsaţi că mă împărtăşesc
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altădată. Şi-aşa eu am o operaţie uşoară, şi nu sunt probleme“.
După ce a plecat preotul, cei doi au fost chemaţi la operaţie.

Dar ce s-a întâmplat? Ţăranului i-a reuşit operaţia şi a scăpat cu
viaţă, mulţumind lui Dumnezeu. Generalul cel mofturos, însă, a
murit în timpul operaţiei şi a plecat din lumea aceasta fără
merindele cele dumnezeieşti şi îndumnezeitoare.

Sunt destui prin media scrisă sau cea vizuală, vrăjmaşi ai
Ortodoxiei, unelte ale diavolului, care ne cer nouă, ortodocşilor,
să renunţăm la unele practici din cult, cum ar fi împărtăşirea cu
aceeaşi linguriţă, sărutatul sfintelor icoanelor sau al sfintelor
moaşte şi altele. Dar noi ştim că Trupul şi Sângele Mântuitorului
din Sfintele Taine nu numai că nu ne îmbolnăveşte, ci,
dimpotrivă, ne tămăduieşte. Să ne gândim la preotul care, după
ce a împărtăşit poate sute de creştini, la sfârşitul Sfintei Liturghii,
trebuie să consume Sfintele Taine cu aceeaşi linguriţă cu care a
împărtăşit pe credincioşi, oameni din toate păturile sociale,
bolnavi sau sănătoşi. Dacă ar fi aşa după cum ne spun cei
„grijulii“, până acum ar fi murit toţi preoţii. La fel şi cu sfintele
icoane şi sfintele moaşte. Dar aceşti ipocriţi uită că, atunci când
e ziua cuiva, persoana serbată e sărutată pe aceiaşi obraji de toţi
invitaţii, şi nu are nimeni pretenţia ca aceasta să-şi dezinfecteze
obrajii, de fiecare dată, ca să nu-i contamineze pe invitaţi. Şi mai
sunt şi alte exemple.

Prima rugăciune

In Constanţa am locuit o perioadă de timp la fratele Ilie M.
Pe lângă alte multe sfaturi pe care mi le-a dat Iliuţă, a fost

şi acela cum să mă rog. El pleca de dimineaţă de acasă la
serviciu, iar eu, prin natura serviciului meu, plecam mai târziu.

Într-o zi, Iliuţă mi-a lăsat Ceaslovul, mi-a explicat încă o dată
cum să citesc, cum să mă rog singur, şi a plecat la serviciu. Era
prima mea rugăciune „ca la carte“ şi după carte.

După ce a plecat gazda mea la muncă, m-am pregătit de
rugăciune, aşa după cum mă învăţase, m-am aşezat în genunchi
şi am început să citesc. Dar nu m-am aşezat bine, că a început
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o vâjâială în casă, de m-am speriat. Ba mai mult, uşile de la
şifonier s-au deschis singure. Simţeam că se învârte casa cu
mine. Părul mi se făcuse măciucă de spaimă. Am citit totuşi în
continuare, tot uitându-mă în stânga şi în dreapta ca să nu mă
atace cineva. Ştiam că e vrăjmaşul. La început, el a încercat aşa
ca să mă deruteze, să mă sperie, ca să nu mai fac rugăciune.
Mai târziu, însă, el vine altfel: în gând. Te duce cu mintea prin
toate locurile, ba mai mult, îţi aduce gânduri părute folositoare,
ca să crezi că sunt de la Dumnezeu.

Trenul de noapte

Aşadar, la mare l-am cunoscut pe Dumnezeu, prin
ucenicii lui Taica Părinte. Dar cum de am ajuns acolo?

În 1980, Ceauşescu emite Decretul 101 privind organizarea
unor activităţi de prestare de servicii în condiţiile stabilirii pe bază
de cotă-parte din încasări a veniturilor. Era un fel de privatizare
îngăduită de regimul comunist. Printr-un context de împrejurări,
în vara anului 1983, am renunţat la profesia mea şi am încheiat
nişte contracte de colaborare cu două cluburi sportive din
Constanţa: „Farul“ şi „Fotbal Club“. Construisem nişte
jocuri/aparate electronice cu aplicaţie în lumea sportului (tir
electronic cu laser, boxing, scanderberg etc.) şi le-am pus la
dispoziţia acestor cluburi, pe baza decretului amintit. Pe atunci
erau interzise tirurile sportive cu alice. Aşa că aveam cam
singurul tir electronic din toată zona. Astfel am ajuns în
Constanţa, cu „circul“ meu. Însă, cred eu, planul lui Dumnezeu
a fost altul cu mine. N-am venit în Constanţa sau în Satul de
Vacanţă din Mamaia ca să distrez lumea, ci am venit aici ca
să-mi cunosc duhovnicul, pe Părintele Arsenie Papacioc, şi pe
Părintele Visarion Iugulescu, prin ucenicii dânsului.

După ce l-am cunoscut pe Emil G. şi pe fraţii Pădurariu, în
scurt timp am reuşit să îi cunosc pe mulţi din ucenicii Părintelui
nostru din Constanţa, dar şi pe unii din Bucureşti sau Buzău.

Într-o zi vine la mine, la serviciu, sora Elena D. din Constanţa
şi-mi spune: „Să te pregăteşti, pentru că la noapte mergem,
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împreună cu alţi creştini, la Bucureşti, ca să-l cunoşti pe Taica
Părinte. Dânsul este invitat la o biserică de acolo ca să predice.
Avem tren la ora 0:30“. Nu mică mi-a fost bucuria, dar,
ştiindu-mă mai sensibil, mai neputincios, mă gândeam cum voi
rezista să nu dorm o noapte, iar a doua zi să stau la slujbă. Pe
la 20 de ani, pe când eram în Bucureşti, la şcoală, am făcut o
hepatită mai severă, şi am devenit cu firea mai neputincios. Nu
am reuşit să mă odihnesc înainte de plecare, pentru că emoţiile
nu-mi dădeau pace; mă gândeam la întâlnirea cu Taica Părinte.

Ne-am urcat în tren, am călătorit până dimineaţa în zori,
după care am ajuns şi la biserica unde avea să predice Taica
Părinte (Dacă nu mă-nşel, la Biserica „Sf. Nicolae“ – Negustori).

Eram epuizat, dar şi plin de emoţii. În biserică era multă
lume. Stăteau creştinii chiar şi pe solee. Nu puteai nici să te
închini. Mă mutam de pe un picior pe altul. A început slujba. La
un moment dat am simţit o uşoară rumoare, dar şi o radiaţie
răcoroasă ce venea din spate. Sosea Taica Părinte. Cei de pe
centrul bisericii îi sărutau mâinile, plângeau, îi ofereau flori în
linişte. Eu, care eram mai în strană, n-aveam cum să mă apropii.
Din momentul în care Taica Părinte a intrat în biserică, eu n-am
mai simţit niciun fel de oboseală. Nu ştiu cum s-a întâmplat
aceasta.

Când Taica Părinte a ieşit să predice pe solee, sora Elena P.
din Bucureşti, ştiind că sunt mai nou venit printre dânşii, ca să-mi
facă bucuria şi mai mare, m-a dus până lângă Taica Părinte,
acolo, pe solee. Am stat la câţiva centimetri de dânsul. Nu ştiu
ce a predicat Taica Părinte, căci eu pluteam de fericire.

Lumina albăstruie

După ce s-a terminat slujba de la biserică, am fost
conduşi de fraţii din Bucureşti acasă la un creştin, care

locuia la bloc. Acolo am servit masa, după care urma să intrăm
la Taica Părinte, care era în altă cameră. Când am intrat în acea
încăpere unde era Părintele, în paralel cu mine a mers o lumină
albăstruie. Era în partea dreaptă. Când am ajuns aproape de
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Taica Părinte, m-am uitat în dreapta, ca să văd ce este acea
lumină. Dar când am întors capul, aceasta a dispărut. În acea
clipă, Taica şi-a deschis braţele, m-a cuprins cu multă dragoste
şi mi-a zis: „De când te-aştept!“ A urmat un dialog, dar nu mai
ştiu ce am discutat. A fost cea mai fericită zi din viaţa mea. La
plecare mi-a dat nişte daruri, printre care şi o carte de predici a
Părintelui Cleopa. Nu mi-a dat din predicile dânsului, ci din
predicile altui părinte îndrăgit de ortodoxia noastră. Cred că a
făcut aceasta din smerenie şi ca să-mi arate că este de aceeaşi
parte a baricadei, împreună cu Părintele Cleopa şi cu alţi părinţi
ai ortodoxiei româneşti, după cum avea să-mi confirme mai
târziu..

Dragostea dintâi

Bucuria întâlnirii cu Taica Părinte m-a determinat să mă
schimb radical în acea vreme. Eram aşa de bucuros că

am cunoscut credinţa cea adevărată, că L-am aflat pe Domnul
Hristos, că îmi venea să strig pe stradă, la lume, că l-am aflat pe
Mesia, ca şi femeia samarineancă. Chiar am plecat din
Constanţa, la Braşov, ca să-i spun bucuria mea şi surioarei mele,
care locuia acolo. Era râvna începătorului în ale credinţei, era
dragostea dintâi. Din râvnă necontrolată, însă, se poate şi greşi.
De aceea, când observăm această râvnă la fraţii mai noi, trebuie
să o şi temperăm.

Sora mea de la Braşov m-a primit cu bucurie şi a înţeles şi
ea calea aceasta dreaptă a Ortodoxiei. Însă nu toţi din familie
mi-au înţeles întoarcerea. Venind acasă, la Rm. Sărat, soţia
mea, văzându-mă schimbat, văzând că fac rugăciuni, îmi zicea
că m-am îmbolnăvit, că am intrat în vreo sectă, iar cumnatul meu
mi-a tras o palmă zdravănă în frunte, spunându-mi să mă
trezesc. Mai târziu mi-am dat seama că nu el m-a lovit…

În acea vreme am avut nişte trăiri înalte, pe care nu le pot
spune.

Soţia mea a înţeles credinţa, aşa cum ne-a predat-o Taica
Părinte, mai greu, şi nu de la mine. Şi aceasta din cauza mea,
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pentru că nu o serveam cu „linguriţa“. Însă o fostă prietenă a ei,
o ucenică mai veche a lui Taica Părinte, Mariana D., intrând în
legătură cu ea, fiind mai înţeleaptă, a reuşit să o aducă pe calea
cea dreaptă a sfintei ortodoxii, cu darul lui Dumnezeu. Dar aşa
de radicală a fost şi întoarcerea soţiei la Dumnezeu, încât m-a
lăsat, la un moment dat, mult în urmă. Toată ziua asculta predici
şi cântări duhovniceşti. Şi l-a îndrăgit mult pe Taica Părinte.

Mergând odată cu Steluţa, în vizită la Părintele nostru, ea
aşa de fericită era că îl vede pe Taica Părinte, încât tot timpul îi
săruta mâinile. Şi îi pune o întrebare: „Taica Părinte, am auzit că
nu vine nimeni în această Lucrare, dacă nu are un dar deosebit
de la Dumnezeu. Soţul meu are mai multe daruri, dar eu nu am
niciunul“… Şi, zâmbind, Taica Părinte, căruia soţia nu contenea
a-i săruta mâinile, îi răspunde: „Nu vezi, Steluţa, că ai dragoste?“

Aşa este. Cel mai mare dar pe care îl putem primi de la
Dumnezeu este dragostea, care trage după ea, de multe ori, şi
smerenia. Domnul Hristos a rezumat toate poruncile în dubla
poruncă a iubirii. Cine are dragoste este asemenea lui
Dumnezeu, este fiul lui Dumnezeu după dar, pentru că
„Dumnezeu este iubire“ (1 Ioan 4:8).

Dumnezeu ar da multe daruri (talanţi, talente) oamenilor,
însă nu toţi le-ar folosi spre slava lui Dumnezeu şi spre folosul
oamenilor. Cei mai mulţi s-a mândri cu ele, spre pierzarea lor.
Închipuiţi-vă ce ar face un om neînduhovnicit cu harisma
străvederii sau a înainte-vederii. Nu s-ar transforma într-un
ghicitor, nu ar face comerţ cu aceste daruri? Ce ar face o femeie
oarecare, dacă peste noapte ar deveni foarte frumoasă fizic. Nu
ar umple internetul cu chipul şi cu formele ei, spre pierzarea
atâtor bărbaţi? Şi exemplele pot continua.

Taica Părinte ne spunea că Dumnezeu ne iubeşte cu gelozie
şi vrea să punem în lucrare toate darurile, primite de la El, spre
slava Lui.

Sunt în lumea aceasta destui oameni înduhovniciţi, care au
primit anumite daruri de la Dumnezeu şi dau slavă Atotputerniciei
Sale cu ele. Putem lua ca exemplu darul de a cânta frumos.
Însă, din cauza acestui dar, se stârneşte invidia multor semeni
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neputincioşi. Aceşti oameni, luptați de patima pizmei, ar trebui să
înţeleagă că Dumnezeu este vistierul darurilor, El i-a înzestrat
pe oameni astfel, şi nu altcineva. „El ne-a făcut pe noi şi nu noi“
(Ps. 99,2). Ba unii oameni, cu daruri de la Dumnezeu, sunt chiar
obstrucţionaţi de către cei invidioşi. Cine se opune unui om
înzestrat cu daruri de Dumnezeu, lui Dumnezeu i se opune. Să
luăm aminte!

Tronul Maicii Domnului

Eram în Constanţa. Într-o duminică după-amiaza, fiind
singur în cameră, m-am gândit să ascult o predică de-a

lui Taica Părinte. Mă alimentaseră fraţii din Constanţa cu destule
materiale ziditoare de suflet. Casetele cu predici, pe care le
ascultasem până atunci, mă fascinaseră. Mă vedeam pe un alt
tărâm, cu bucurii nebănuite.

M-am aşezat în pat, pe o parte, sprijinit pe un cot, am
deschis casetofonul şi ascultam o nouă predică. Stând aşa şi
ascultând, am aţipit pentru câteva momente. Iar atunci, ca într-o
vedenie, a venit Maica Domnului care era cu Pruncul în braţe şi
aşezată pe un tron, s-a atins de mine, nu mi-a zis nimic, după
care m-am trezit şi, emoţionat, am ascultat în continuare predica.
Nu ştiu ce a însemnat această întâmplare, dar imaginea Maicii
Domnului mi-a rămas vie în minte, de parcă totul s-ar fi petrecut
acum.

Chezaşul

Cu visele şi cu vedeniile Taica Părinte ne-a povăţuit să fim
atenţi. Visele ne pot apropia sau depărta de Dumnezeu,

deoarece pot fi vise dumnezeieşti, vise fireşti şi vise provocate
de demoni. Sfântul Diadoh al Foticeii consideră visele fireşti a fi
„chipuri ale gândurilor“, iar visele cele rele „batjocuri ale
demonilor“. Potrivit lui, visele bune sunt trimise sufletului de către
Dumnezeu, din iubire, iar trăsăturile lor esenţiale sunt: „nu trec
de la o înfăţişare la alta, nici nu îngrozesc simţirea, nici nu aduc
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râsul sau plânsul deodată“. Dumnezeu se apropie de suflet, prin
ele, cu „toată blândeţea“, umplându-l de bucurie duhovnicească.
De aceea, şi după ce s-a trezit trupul din somn, sufletul caută cu
mult dor să se prelungească lucrarea visului. Dar în nălucirile
aduse de la draci totul se întâmplă dimpotrivă. Visele rele,
provocate de diavoli, sunt tulburi. O minte curată, în astfel de
momente, recunoscând vicleşugul diavolesc, trezeşte trupul şi
împrăştie aceste duhuri străine şi viclene.

Un vis scurt, dar care m-a umplut de bucurie duhovnicească,
am avut şi eu pe vremea când am cunoscut Lucrarea Părintelui
nostru Visarion.

Într-o noapte, o voce bărbătească puternică mi-a zis: „Taica
Părinte se chezăşuieşte pentru voi!“. Aveam 29 de ani atunci şi
pe vremea aceea nu ştiam ce înseamnă chezaş. Astfel că n-am
înţeles nimic din vis. Dar, din curiozitate, am întrebat pe o
ucenică mai veche a Părintelui ce înseamnă să te chezăşuieşti.
Nu era, ca acum, internet, cu dicţionare de tot felul. Şi mi-a spus
surioara că înseamnă să garantezi pentru cineva. Atunci am
înţeles visul. Cred că Taica Părinte aşa se ruga: „Doamne,
primeşte-l şi pe acest suflet întru pocăinţă, căci garantez eu, cu
sufletul meu, că el se va întoarce la Tine!“ Şi sunt convins de
lucrul acesta.

Dacă tot veni vorba despre vise, să vă mai spun unul.
Eram la o întâlnire duhovnicească duminicală, la mine

acasă, şi, până să vină şi ceilalţi creştini, o soră, mai tânără,
Mădălina R., mă întreabă: „Nenea Radu, în iad poate fi şi frig,
căci, din câte ştiu eu, iad înseamnă foc nestins, jăratic, văpaie
care îi chinuie pe cei păcătoşi“. Şi i-am spus că da, există şi un
asemenea loc. Din câte am citit, iadul are nouă feluri de munci,
nouă trepte. Unul din aceste chinuri veşnice este tartarul,
gheaţa, frigul. Tartarul, zice Părintele Cleopa, este un iezer fără
fund, plin de gheaţă şi foarte rece. Aceasta este „scrâşnirea
dinţilor“. „Dar de ce mă întrebi?“ o descos eu. Şi îmi zice: „L-am
visat pe tata…“. Tatăl acestei creştine murise de curând, fără să
se pregătească pentru veşnicie. Deşi ştia că o să moară, pentru
că avea cancer, totuşi nu s-a spovedit, nu s-a pregătit, cu toate
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că i s-a spus. „Şi cum l-ai visat?“ o întreb eu pe Mădălina. „A
venit la mine în vis, îmbrăcat într-o haină albă şi, după ce a pus
mâna pe capul fetiţelor mele, mi-a zis: «Pentru că vrei să ştii
unde sunt, află că locul în care sunt repartizat este tare friguros.
Ne chinuie puţin, dar des»“. Visul acesta s-a petrecut după ce
familia îi făcuse răposatului parastasul de 40 de zile.

„Staţi liniştiţi!“

Mergând odată, împreună cu soţia, la Taica Părinte,
dânsul ne-a întâmpinat, ca de obicei, cu multă

dragoste, ne-a ospătat şi ne-a zis: „Haideţi să mai stăm de
vorbă.“ Desigur, a sta de vorbă cu Taica Părinte însemna a primi
noi sfaturi pentru viaţă şi pentru mântuire. Dar o făcea foarte
subtil; trecea de la nişte întrebări protocolare - „ce mai face
mama?“, „copiii ce fac?“ - la subiecte duhovniceşti ziditoare. Aşa
ar trebui să facem şi noi când ne întâlnim cu semenii: să
canalizăm discuţia pe teme duhovniceşti adecvate momentului,
spre a-i zidi şi folosi pe oameni. De exemplu, când ne întâlnim
cu cineva în Postul Paştelui, să-l întrebăm: „Te-ai pregătit pentru
Paşti?“ La această întrebare, oamenii sunt tentaţi să spună că
da: şi-au cumpărat miel, şi-au văruit casa… Şi atunci putem să-i
spunem, pe un tot glumeţ: “Da, bun! Dar sufleteşte te-ai pregătit,
te-ai spovedit?“ Şi continuăm discuţia în funcţie de dorinţa
partenerului de a conversa. Dacă îi iubim pe oameni cu
adevărat, Dumnezeu ne va inspira în tot ce întreprindem.

Odată, stând de vorbă cu Taica Părinte, n-am observat că
s-a făcut noapte. Vrând să plecăm, pentru că aveam un tren pe
ora 11 noaptea, Părintele ne-a zis să rămânem acolo peste
noapte şi vom pleca a doua zi dimineaţa. Dar noi am insistat,
spunând că Steluţa trebuie să meargă a doua zi la serviciu şi că
poate avea probleme cu şeful ei. Pe atunci lucra la Oficiul de
Calcul al Consiliului Judeţean Buzău. Şi am plecat. Numai că,
ajungând la Rm. Sărat în plină noapte, nu am găsit niciun taxi,
iar de la gară şi până la noi acasă sunt vreo 5 km. Am plecat pe
jos, ce era să facem? Dar ne-a prins o ploaie rece, care ne-a
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udat până la piele. Aşa că soţia, care era şi însărcinată, n-a mai
ajuns a doua zi la serviciu, ci la spital. Era bine dacă îl ascultam
pe Taica Părinte. Ne-a fost însă teamă de şeful ei de la Buzău,
care era secretar de partid pe vremea aceea şi care o avea în
colimator. Pe atunci ei aveau mare putere. O vedea pe soţie că
are o ţinută mai decentă, îl intriga faptul că nu merge la petreceri
cu ei, auzise că merge la biserică şi chiar credea că facem parte
dintr-o sectă periculoasă, care îşi chinuiește copiii. Ba chiar a
ameninţat-o că o să vină la noi acasă să vadă dacă avem
icoane, dacă ne chinuim copiii, aşa după cum îi adusese diavolul
la ureche. Noi i-am comunicat situaţia lui Taica Părinte, dar
dânsul ne-a zis calm: „Staţi liniştiţi, că n-o să vină să vă verifice!“

După aceasta, într-o zi, pe când soţia era în concediu de
îngrijire a copilului, ne pomenim cu şeful ei la poartă. A avut
treabă prin zonă şi s-a gândit să-i aducă şi salariul (indemnizaţia)
soţiei. Noi, care mai dădusem declaraţii la securitate din motive
de credinţă, un pic speriaţi, am crezut că a venit să-şi pună în
practică ameninţarea pe care ne-o făcuse. Nici pomeneală.
Părea mai speriat decât noi. L-am invitat în casă, dar nici vorbă.
N-a vrut nici în ruptul capului. După ce i-a dat banii soţiei, pur şi
simplu a fugit, de parcă îl fugărea cineva. Se grăbea, îl aştepta
o maşină la circa 60 de metri. Venise ca un prieten şi nu ca un
şef atotputernic. Atunci ne-am adus aminte de vorbele lui Taica
Părinte: „Staţi liniştiţi!“

Cruciuliţa

Mult s-a îngrijit Taica Părinte de ucenicii dânsului. Îi trata
ca pe nişte copii adevăraţi şi nu ştia cum să mai

procedeze ca noi să ne simţim bine pe tărâmul acesta
duhovnicesc. Ba mai mult, se gândea şi la ucenicii care vor veni
mai târziu în Lucrare, când Sfinţia Sa va fi bătrân şi în neputinţă.
De atunci ne pregătea şi pe noi ca să devenim nişte izvoare de
duhovnicie pentru cei mai tineri, nişte „îngrijitori“ sau „epitropi“,
după cum ne zicea Părintele nostru.

Fiind odată, împreună cu soţia la Taica Părinte, după ce am
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stat de vorbă şi am primit multe sfaturi, ne-a adus două
medalioane frumoase, cu lănţişoare. Mie mi-a dat unul cu
Domnul Hristos Arhiereu, iar soţiei unul cu Maica Domnului şi
ne-a zis: „Chiar dacă sunteţi tineri şi noi în Lucrare şi nu aveţi
creştini în îngrijire, pentru mine tot epitropi sunteţi“. Ne dădea de
veste că vrea să ne pună la lucru în ogorul Domnului. Am şi
acum acest medalion şi îl ţin la loc de cinste, între icoane, pentru
a-mi aduce aminte de misiunea pe care o am.

Altă dată, Taica Părinte mi-a dat o cruciuliţă adusă de la
Ierusalim, pe când eram tot tânăr şi nou în Lucrare. De peste 30
de ani o port la gât. Chiar dacă este din aluminiu, ţin la ea foarte
mult, pentru că este din mâna lui Taica Părinte. Lănţişorul, care
a fost tot din aluminiu, nu după mult timp s-a deteriorat şi s-a
rupt în mai multe rânduri. Din această cauză am pierdut
cruciuliţa de mai multe ori, dar de fiecare dată am găsit-o ca prin
minune. Şi, ca să n-o mai pierd din cauza fragilităţii lănţişorului,
de câţiva ani o port prinsă de un şnur textil foarte rezistent. Dar
şi aşa, tot am pierdut-o.

Am mers odată la spital pentru nişte investigaţii curente. Şi
pentru că trebuia să merg şi la ecograf şi la radiografie, am dat
cruciuliţa jos de la gât, pentru că aşa mi s-a spus. Şi tot
îmbrăcând şi dezbrăcând cămaşa, am uitat pe unde am mai pus
cruciuliţa de la Taica Părinte. Tare m-am mâhnit când am văzut
că am pierdut-o. A doua zi, însă, mergând la medicul internist,
care era şi directorul Spitalului Municipal din Rm. Sărat, pe lângă
rezultatele analizelor mi-a dat şi un plic în care era cruciuliţa mea
şi mi-a zis: „Cred că e a dumneavoastră!“. Unde a găsit-o, nu
ştiu, dar tare m-am bucurat, pentru că e cruciuliţa de la Ierusalim
dăruită de Taica Părinte…

Pentru că am amintit de Ierusalim, să vă mai spun altă
întâmplare.

Pe când eram cu serviciul la Constanţa, la un moment dat
stăteam bine cu banii. Reuşisem să pun deoparte vreo 5000 de
lei, cum erau atunci. Şi m-am gândit cu aceşti bani să fac un
pelerinaj la Locurile Sfinte, la Ierusalim. Îmi promisese cineva că
mă ajută. Însă, vrând să fiu ascultător, m-am dus la Taica Părinte
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şi i-am spus despre intenţia mea. „Da, nu e rău - a spus dânsul
– dar avem Ierusalimul şi aici, în ţară, biserica. Cum crezi, dar cu
aceşti bani poţi face multe fapte bune“. Şi mi-a spus o istorioară.

Doi fraţi s-au hotărât să meargă la Ierusalim, la Locurile
Sfinte. Pe atunci se mergea pe jos în condiţii grele, căci nu erau
mijloace de transport ca acum: maşini sau avioane. Mergând ei
spre Ierusalim, au intrat să găzduiască la o casă, unde i-au găsit
pe toţi bolnavi. Văzându-i aşa, au sărit amândoi şi i-au ajutat cât
au putut. Însă unul dintre ei a zis: „Eu nu mai merg la Ierusalim,
căci nu pot să-i părăsesc pe aceşti bolnavi.“ „Cum, frate, n-am
hotărât împreună? Unde-i hotărârea noastră?“ Şi a plecat
celălalt singur şi a ajuns la Ierusalim. Fiind Învierea Domnului,
acolo era mare aglomeraţie. Fratele, ajuns la biserică, a pătruns
cu mare greutate prin prima uşă de la biserică, şi-l vedea pe cel
care rămăsese la bolnavi chiar la Altar. Şi a zis în gândul lui:
„Uite cum m-a minţit, că a ajuns aici înaintea mea.“ Dar la
întoarcere, găsindu-şi fratele tot la bolnavi, a înţeles că, dintre
două fapte bune, trebuie să o alegem pe cea mai mare. Cel care
a îngrijit de bolnavi s-a poziţionat pe cea mai înaltă treaptă a
Scripturii: dragostea.

Şi n-am mai plecat la Ierusalim…

Deochiul

Tot prin anii ’80 trebuia să cununăm o pereche de tineri
din Buzău, numai că lucrurile s-au complicat din anumite

motive şi, ca să nu rămânem mâhniţi, Taica Părinte ne-a promis
că ne va găsi nişte cumetri în Bucureşti, cărora să le botezăm
copiii. Aşa s-a şi întâmplat. În scurt timp i-am cunoscut pe Fănica
şi pe Gigi Blaj. Lui Gigi, Taica Părinte îi zicea „blajinul“. Acestora
le-am botezat doi copii. Botezurile le-am făcut într-un cadru
creştinesc, fără tobe, fără chiuituri, fără vorbe indecente, aşa
după cum ne-a povăţuit Taica Părinte. La unul dintre botezuri,
Părintele nostru le-a sugerat cumetrilor ca la masa obişnuită să
invite numai „de-ai noştri“, adică dintre ucenicii dânsului, oameni
care să nu creeze probleme, care să nu întreacă măsura la
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băutură şi să nu se manifeste „lumeşte“, căci Botezul e taină
sfântă.

A venit şi ziua botezului. După ce copilaşul şi-a primit la
biserică „haina luminoasă“ şi îngeraşul, am venit acasă, la
cumetri, şi ne-am aşezat la masă. Toate bune şi frumoase. Am
cântat pricesne şi ne-am „distrat“ în stilul nostru. La un moment
dat, naşei, adică soţiei mele, i s-a făcut rău. Rău şi rău! Ne-am
dat seama că e deocheată. Mergând cu ea în dormitor, cumătra
Fănica i-a zis “Tatăl nostru“. Dar în timp ce îi zicea această
rugăciune, aşa de tare căsca Fănica, încât eu m-am speriat. Nu
putea să zică rugăciunea. N-am mai văzut aşa ceva! Şi noaptea
i-a fost rău soţiei. A doua zi am mers la Taica Părinte, care,
punându-i mâna pe cap, i-a zis o rugăciune în taină. După ce i-a
zis rugăciunea, soţia şi-a revenit. Şi a întrebat-o Taica Părinte
pe cumătra Fănica: „Nu cumva a mai fost cineva străin acolo?“.
Adică cineva care nu făcea parte din Lucrare. „Da – a recunoscut
cumătra – a fost sora mea, care nu le are cu credinţa“.

Ajungând acasă, Fănica a întrebat-o pe sora ei: „Ori tu ai
deocheat-o pe cumătra Steluţa?“ Şi i-a spus: „Da, eu am
deocheat-o! M-am mirat cum poate fi cumătra Steluţa atât de
tânără şi frumoasă şi cu cinci copii“. Nu puţină i-a fost mâhnirea
cumetrei Fănica, părându-i rău că n-a ascultat sfatul lui Taica
Părinte.

Între timp cumătrul Gigi a plecat la Domnul. Înainte cu circa
3 luni de plecarea sa, icoana Sfântului Gheorghe, pe care o
aveau în casă, a plâns cu lacrimi de mir.

Candela

Tânăr fiind, ca să-mi fac drum la Taica Părinte, pentru
că-mi era drag, căutam un pretext, ca să mă primească.

De multe ori lucram ceva, chiar lucruri banale, şi mă grăbeam să
merg cu ele la dânsul şi să i le prezint.

Odată am construit o căţuie electrică, alimentată de o
baterie. Apăsai pe un buton, se înroşea o mică rezistenţă, pe
care puteai să pui un bob de tămâie. Se amuza Taica Părinte de
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copilăria mea, dar se şi bucura de preocupările mele.
Altă dată m-am dus cu o bisericuţă făcută din piese de

plastic, de la jocurile pentru copii. Altă dată am echipat o casetă
de lemn cu obiecte pentru rugăciune, necesară când mergeai în
voiaj. Taica Părinte, însă, îmi dădea de înţeles că mai importante
decât acestea sunt pocăinţa, rugăciunile, milosteniile.

Odată, venind de la Constanţa, m-am dus la Taica Părinte cu
o candelă metalică, lucrată la strung, cu trei fitile, cu trei lumini.
De faţă erau şi Stelică V. şi alţi băieţi. Văzându-o, Taica Părinte
îi zice lui Stelică: „Vezi, mi-a sosit candela cu trei lumini despre
care v-am spus“. M-am mirat, pentru că eu nu spusesem
nimănui ceva despre această candelă.

Rafael

Pe vremea când am cunoscut Lucrarea Părintelui
Visarion, la 29 de ani, aveam o râvnă mare pentru cele

duhovniceşti. Eram în stare să renunţ şi la familie pentru
Dumnezeu. Era, cum se spune, dragostea dintâi, care, din
păcate, trecând anii, s-a răcit. Mă gândeam chiar la călugărie,
însă ştiam că nu se poate, având deja trei copii. Dar, totuşi, în
naivitatea mea, îmi ziceam: dacă m-aş fi călugărit înainte de
căsătorie, oare ce nume mi s-ar fi dat la călugărie? Aflasem că
la tunderea în monahism, noii călugări primesc un nume care
are aceeaşi iniţială cu numele de mirean (însă nu e obligatoriu).
Şi am început să studiez calendarul de perete, care e mai sărac
în nume de sfinţi. Pe atunci nu aveam cărţi cu sinaxare. Căutam
un nume de sfânt care începe cu litera „R“. Şi am găsit câteva:
Rin, Roman, Ruf, Rodion. Dar nu mi-au plăcut. Totuşi problema
mă preocupa, Era, desigur, şi o ispită.

În vremea aceea, fiind cu serviciul la Constanţa, făceam
naveta Rm. Sărat-Constanţa foarte des, dar via Bucureşti, ca să
mai trec şi pe la Taica Părinte. Găseam eu un motiv şi mă
primea, ce era să facă…

Ajungând odată la Taica Părinte, după ce am rezolvat
problemele „arzătoare“, mai spre seară au mai venit acolo şi alţi
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ucenici. După ce am mai stat un pic de vorbă cu toţii, a zis Taica
Părinte: „Haideţi să facem împreună o rugăciune!“. Dacă nu mă
înşel, Taica Părinte a citit rugăciunile Vecerniei şi s-a cântat ca
la strană. Erau acolo cântăreţi de bază: Stelică V., Sandu T. şi
alţii. Eu, necunoscând bine nici cântarea, nici rânduiala, am stat
mai într-un colţ al chiliei.

Spre sfârşitul rugăciunii, Taica Părinte a făcut încheierea,
rostind numele patronilor (ocrotitorilor spirituali) ai celor de faţă.
A rostit şi numele Sfântului Stelian, şi al Sfântului Alexandru şi
alte nume de sfinţi. S-a uitat şi la mine, dar n-a zis nimic. Pe
atunci nu era canonizat Sfântul Radu Brâncoveanu.

După rugăciune, Taica Părinte mi-a zis: „De astăzi te va
chema Rafael! Sfântul Arhanghel Rafail este îngerul de
călătorie“. Desigur, a făcut aceasta ca o mângâiere pentru că nu
aveam un sfânt ocrotitor, căruia să-i port numele, dar ca să îmi
dea şi un răspuns vis-a-vis de frământările mele cu numele de
călugărie. Şi nu numai atât: să mă simt ocrotit de Sfântul
Arhanghel Rafail, căci în vremea aceea, cum spuneam, eram
mereu în călătorie. Nu mică mi-a fost bucuria când am aflat
despre Sfântul Arhanghel Rafail, căci în calendarul ortodox de
perete nu-i este scris numele, alături de Sfinţii Arhangheli Mihail
şi Gavriil, pe 8 noiembrie.

Nu vreau să se înţeleagă că Taica Părintele mi-a schimbat
numele. Nu! Tot Radu am rămas, dar, prin această măiestrie,
Taica Părinte, ca un văzător de suflete, a reuşit să-mi insufle o
râvnă deosebită pentru îngerii lui Dumnezeu. Atât de bucuros
am fost că am şi eu un ocrotitor spiritual, încât m-am hotărât să
scriu o cântare de laudă Sfântului Arhanghel Rafail. Şi m-a ajutat
Sfântul, iar mai târziu am şi versificat-o, dar mai întâi Dumnezeu
m-a umilit, după care m-a inspirat.

Era prin anul 1993, după Revoluţie, o perioadă incertă şi
frământată. Aveam deja 7 copii. Rămăsesem şi eu, şi soţia, fără
serviciu, din care cauză, căutând o nouă slujbă, cu greu am găsit
un post de portar şi paznic de noapte la Întreprinderea de
Gospodărire Orăşenească. Făceam două schimburi. Ziua era
mai greu, căci mă mai înjurau tractoriştii când nu reuşeam să
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dau mai repede la o parte lanţul greu şi murdar de noroi de la
poartă. Dimineaţa trebuia să mătur strada de la poartă până la
Casa de Cultură. Mă simţeam umilit, mai ales că mă vedeau în
această postură mulţi prieteni şi cunoscuţi, dar ce să fac, asta
era fişa postului. Când eram în schimbul de noapte, însă, eram
foarte fericit pentru că puteam, în linişte, să scriu. Aici am
versificat cântarea de laudă închinată Sfântului Arhanghel Rafail.

După ce am finalizat acest imn, am mers la Taica Părinte să
i-l prezint. După ce l-a citit, mi-a zis: „E bun, e chiar foarte bun!
Să-l mai dai şi la alţii!“ După aceea, am mers la Părintele Arsenie
Papacioc şi i-am arătat ce am scris. Spre surprinderea mea, şi
Părintele Arsenie mi-a zis aceleaşi cuvinte: „E bun, e chiar foarte
bun! Să-l mai dai şi la alţii!“

Revenind la Taica Părinte, i-am spus că şi Părintele Arsenie
mi-a zis aceleaşi cuvinte. Şi, zâmbind, Taica Părinte mi-a spus:
„Noi, toţi [Părinţii Bisericii], vorbim la fel“.

Fiul Sionului

Numai cine i-a fost ucenic Părintelui Visarion poate să
înţeleagă de ce îl iubim noi aşa de mult. Taica Părinte,

pur şi simplu, s-a jertfit pentru noi, pentru ca noi să urmăm
drumul drept pe calea Ortodoxiei. A luminat şi s-a topit în acelaşi
timp. Dânsul îşi arăta dragostea pentru ucenici în multe feluri,
după nivelul şi puterea fiecăruia de a o înţelege. Când mergeam
pe la chilia dânsului, mă întâmpina cu braţele deschise şi adesea
îmi zicea: „Bine ai venit, fiul Sionului!“. Taica Părinte mai avea şi
o mireasmă care te cucerea. Mă topeam de bucurie! Mai târziu
am înţeles că „fiul Sionului“ înseamnă fiul Bisericii. Acele cuvinte
dulci îmi vibrează şi acum în urechi. Erau un fel de momeală
pentru „peştişorii“ Sfinţiei sale. Şi, dacă picai în „plasă“, acolo
rămâneai.

De multe ori mi-a citit şi gândurile, chiar cele mai ascunse.
Novice fiind, eram dornic de a afla cât mai multe informaţii

din lumea duhovnicească. Auzisem din predici şi de la fraţii mai
mari că, înainte de sfârşitului lumii, vor veni din nou pe pământ
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Sfinţii Ilie şi Enoh, dar nu prea înţelegeam eu cum se va întâmpla
aceasta. Mă gândeam că se vor naşte din nou sau se vor întrupa
în nişte oameni. Nu-mi era clar. Şi, cu mintea mea de copil naiv,
îmi ziceam în gând: „Nu cumva oi fi eu Ilie care trebuie să
apară?“ Poate că era şi o ispită, ca să mă zăpăcească
vrăjmaşul. De aceea e bine să ne spunem gândurile părinţilor
duhovniceşti.

Mergând, ca de obicei, pe la Taica Părinte, după ce am
discutat una-alta, îmi zice, aşa, ca din senin: „Vezi-ţi de treabă,
că nu eşti nici Ilie, nici altcineva…“. Am amuţit, văzându-mă atât
de transparent în faţa Bătrânului Visarion.

Altă dată, mergând la chilia Părintelui, mi-a pus în spate ilicul
dânsului, iar în picioare mi-a pus papucii Sfinţiei Sale, cu toate
că eu nu i-am spus că mi-e frig. Nu simţeam nici frig, nici căldură,
ci doar o mare bucurie că sunt în preajma dânsului.

E greu de explicat creştinilor mai noi, cine a fost (şi este
Taica Părinte). Creştinii veniţi mai târziu în Lucrare sunt, acum,
cu ochii pe noi, cei bătrâni. Dacă văd la noi dragoste, dragoste
este şi Lucrarea; dacă văd dezbinare, atunci sunt tare derutaţi şi
nu mai simt nicio Lucrare. Să luăm aminte!

„Avem de toate!“

Cât am lucrat la Constanţa, vreo şapte ani, am avut şi
câţiva angajaţi. Printre ei era şi fratele Emil G., acela

care, mai întâi de toţi, mi-a făcut cunoscută Lucrarea Părintelui
nostru. Fiind creştin şi ucenic al lui Taica Părinte, el a fost omul
meu de bază în echipa de lucru de la Constanţa. Împreună cu el,
din când în când, mai mergeam şi pe la Taica Părinte. Afacerea
ne mergea bine. Aveam încasări mulţumitoare.

Odată, fiind împreună la Taica Părinte, ne-am gândit să
lăsăm acolo nişte bani pentru cele trebuitoare traiului zilnic,
pentru fapte sau pentru ce va considera Părintele că e nevoie.
Şi i-am spus intenţia noastră sorei Elena P., care era de faţă.
Taica Părinte nu era cu noi. Când a venit Părintele, ne-a spus
zâmbitor: „Să ştiţi că avem de toate, nu ne lipseşte nimic...“.
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O neascultare

Nu toţi cei care l-au cunoscut pe Taica Părinte i-au devenit
şi ucenici. Nu toţi s-au încadrat în ascultarea, de bună

voie, faţă de Bătrânul nostru. Nu avea Părintele nevoie de
ascultarea noastră, ci noi, ucenicii, aveam nevoie să ascultăm.
Pe unii, care se apropiau de dânsul, Taica Părinte îi simţea că nu
vor rezista în Lucrare, fiindcă veneau cu alte scopuri.

Am fost invitat într-o duminică, de către Taica Părinte, la
Bucureşti. Dimineaţa intenţiona să predice la o biserică, iar după
slujbă urma să ne întâlnim. De obicei, mergeam la Bucureşti cu
trenul, căci pe atunci nu aveam maşină. Şi, crezându-mă un
apropiat al lui Taica Părinte şi că îmi pot permite anumite lucruri,
m-am gândit să mai iau cu mine şi pe altcineva. Astfel, am vorbit
cu o rudă de-a mea, fratele X., care avea maşină şi care îl
cunoscuse pe Taica Părinte. A fost de acord să meargă cu mine.
Am pornit dimineaţă la drum, numai că, pe la jumătatea
drumului, maşina nu a mai vrut să meargă. Ne-am ostenit câteva
ore să o reparăm, am închinat-o…, dar nimic. Motorul era mort.

Pe la prânz, am reuşit, totuşi, să pornim din nou la drum, dar
mâhniţi, pentru că slujba de la biserică se terminase. Eu mi-am
dat seama că făcusem o neascultare. Luasem cu mine pe
cineva neinvitat. Şi-a dat seama şi el, fratele X. Ce să facem
acum? Am mers direct acasă, la Taica Părinte. Fratele a rămas
în maşină, iar eu, simţindu-mă cu musca pe căciulă, am intrat la
Părinte, spunându-i cele întâmplate şi rugându-l să-l primească
şi pe fratele X. Dar nu l-a primit. Ştia dânsul de ce. Şi mi-am
adus aminte că altădată, fiind cu această rudă la Taica Părinte,
într-o conversaţie cu Părintele, fratele X., vrând să-l convingă pe
Taica Părinte de seriozitatea lui, i-a zis: „Dar ce, Taica Părinte, nu
aveţi încredere în mine?“ Iar dânsul i-a răspuns direct, cu un
oarecare regret: „Nu, nu am, frate X.“ Şi, într-adevăr, acesta, pe
care îl mai vedeai pe la biserică şi la alte acţiuni, nu după mult
timp a plecat de acasă, lăsându-şi soţia şi pe cei patru copii şi a
trăit cu mai multe femei. Cred că, totuşi, mustrarea de conştiinţă
nu-i dă pace, căci, întâlnindu-se odată cu un ucenic de-al
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Părintelui nostru, i-a zis cu mare regret: „Mergeţi înainte cu
Lucrarea lui Taica Părinte, căci eu nu mai pot…!“

Afacerea cu tirul

In cadrul „circului“ meu de la Constanţa, unde lucram cu
unele aparate electronice produse în atelierul propriu, era,

cum spuneam mai sus, şi un tir electronic, cu un fascicul de tip
laser. Toate celelalte tiruri sportive din ţară, care funcţionau cu
alice, erau interzise.

Într-o discuţie cu proprietarul unui tir cu alice, utilaj care arăta
foarte bine, avea figurine frumoase, dar căruia i se interzisese de
a mai funcţiona în acea perioadă, am hotărât să ne cuplăm şi
toată instalaţia mea electronică s-o montez pe tirul lui, ca să
facem o afacere şi mai profitabilă. Am perfectat înţelegerea şi
urma să trecem la lucru, fără a face vreun document scris între
noi. Totuşi, am zis să-l întreb şi pe Taica Părinte. Ştiam că dânsul
nu se implică în astfel de treburi şi că o să-mi zică să fac cum
cred eu. Ajungând la Taica Părinte şi spunându-i de intenţia mea,
mi-a spus pe un ton poruncitor: „Să nu faci aşa ceva!“. Eu, care
încheiasem verbal contractul cu proprietarul tirului cu alice, am
încercat să-l conving pe Părinte că o să fie bine. „Faci cum
crezi!“ mi-a replicat dânsul la insistenţele mele. Aşa le zicea
Taica Părinte celor neascultători, după ce le arăta cum este bine.

N-am înţeles de ce Taica Părinte a zis „Să nu faci aşa ceva!“,
dar m-am întors la Constanţa şi am stricat convenţia cu acel om.
Mi-a fost teamă de cuvintele Părintelui şi mi-am zis: „Ştie Taica
Părinte ceva, de s-a implicat în serviciul meu.“

Şi aşa a fost. Rămâneam fără serviciul meu de la Constanţa,
aşa cum era el, şi fără de tirul meu electronic, căci proprietarul
tirului cu alice, împreună cu soţia sa, la o săptămână-două,
mergând spre Piteşti, au murit amândoi într-un accident de
maşină. Cu siguranţă, băiatul lor, moştenitorul, care era, dacă
nu mă-nşel, marinar, n-ar fi ştiut de înţelegerea mea cu tatăl lui,
de faptul că am montat instalaţia electronică pe tirul lor, de
investiţia mea, atâta timp cât nu aveam niciun document scris.
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O naştere minunată

Pentru mine, impactul întâlnirii cu Taica Părinte a fost
foarte puternic. Atunci mă vedeam mic şi neînsemnat,

neştiutor, necunoscător al celor duhovniceşti, iar pe Taica Părinte
îl vedeam un titan, un sfânt trimis de Dumnezeu pe pământ.
Auzisem că la sfârşitul lumii, pe lângă Sfinţii Ilie şi Enoh, se va
arăta şi Sfântul Ioan Evanghelistul, despre care îmi spusese
Părintele duhovnic, Arsenie Papacioc, că n-a gustat moartea.
De aceea, îmi spunea duhovnicul: vorbim despre „mutarea“
Sfântului şi nu despre „adormirea“ lui. Şi mi-a explicat puţin
despre aceasta.

Sfântul Apostol Petru, referindu-se la ucenicul cel tânăr al
Domnului, la Ioan Evanghelistul, I-a zis lui Iisus: „Doamne, dar
cu acesta ce se va întâmpla?“ Zis-a lui Iisus: „Dacă voiesc ca
acesta să rămână până la a doua mea venire, ce ai tu? Tu
urmează Mie!“ De aceea a ieşit cuvântul acesta între fraţi, că
ucenicul acela nu va muri. Iar contemporanii Sfântului Apostol
Ioan erau şi mai siguri de acest lucru, văzând că la vârsta de
105 ani este încă în viaţă.

Într-una din zile, Apostolul Ioan a ieşit împreună cu şapte
ucenici de-ai săi din cetatea Efesului, poruncindu-le să-i sape
un mormânt în chipul Crucii şi în el să fie îngropat de viu. La
început ucenicii n-au vrut, dar când le-a spus Sfântul de
ascultare, îndată au trecut la treabă. Şi l-au îngropat de viu.
După aceasta s-au căit şi au zis: dar dacă Părintele Ioan, din
cauza bătrâneţii, era într-o stare de senilitate, iar noi l-am
ascultat, nu l-am omorât cu mâinile noastre? Şi s-au dus repede
să-l dezgroape, dar – îmi zicea Părintele Arsenie – nu l-au mai
găsit.

M-a impresionat mult ceea ce mi-a povestit Părintele meu
duhovnic. Şi mă gândeam în mintea mea naivă: Nu cumva Taica
Părinte o fi Sfântul Ioan Evanghelistul reîntrupat? La fel cum
gândeam şi despre Sfântul Ilie. De aceea, iarăşi o spun, e bine
să ne spunem gândurile părinţilor duhovniceşti. Nu e păcat că îi
vedem pe alţii sfinţi, dar nu trebuie să cădem nici în rătăcire.
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Pe atunci eram în perioada când am cunoscut Lucrarea, în
perioada de tranziţie. Aveam deja trei copii. Fiind din nou
însărcinată, îndemnată de o vecină, soţia mea s-a gândit să
avorteze copilul. Ea încă nu cunoscuse bine Lucrarea. Era pe
vremea când mă certa pentru „rătăcirea“ mea. Dar totuşi mi-a
zis despre ceea ce voia să facă, iar eu, la rândul meu, i-a spus
lui Taica Părinte. Desigur, Sfinţia Sa, cu multă răbdare, mi-a
vorbit despre dubla crimă a avortului şi, sunt convins, că s-a şi
rugat pentru noi. Înarmat cu sfaturile lui Taica Părinte, chiar când
soţia se pregătea să plece de acasă ca să facă avortul, am avut
o convorbire la telefon cu ea şi i-am spus ce m-a învăţat
Părintele. Atât de mult au înfricoşat-o cuvintele lui Taica Părinte,
încât, plângând, mi-a zis: „Nu mai fac avort, dar tu să-l creşti!“
Aşa avea să vină pe lume cel de-al patrulea fiu al nostru.

Înainte de a naşte soţia, trecând pe la Taica Părinte, l-am
întrebat ce nume să îi pun copilului. Pe atunci nu erau ecografe
să ştii dacă ai băiat sau fată. Şi mi-a spus Taica Părinte: „Ioan,
Vasile. Dacă e fată Maria, Elena“.

Atunci mi-am zis: pentru că Taica Părinte i-a salvat viaţa
acestui copil, dacă e băiat îi voi pune numele Ioan, crezând, în
vremea aceea, că Taica Părinte este chiar Sfântul Ioan
Evanghelistul.

Având dureri la naştere, am internat-o pe soţie pe 30 aprilie
la maternitate, dar în aceste dureri n-a putut să nască până pe
8 mai. După naştere, ne-am bucurat că s-a uşurat, am declarat
copilul şi, după câteva zile, am plecat la Constanţa să mai rezolv
problemele de serviciu. Am trecut, însă, şi pe la Părintele
duhovnic, Arsenie Papacioc, de la Techirghiol. După ce am stat
puţin de vorbă, m-a întrebat dacă a născut soţia. Şi i-am spus că
da. „Când?“ m-a întrebat Părintele. „Pe 8 mai“, i-am zis eu.
Atunci, dânsul a tresărit şi mi-a zis: „Ştii ce e pe 8 mai? Îl serbăm
pe Sfântul Arsenie cel Mare (ziua Părintelui), dar îl serbăm şi pe
Sfântul Ioan Evanghelistul!“ Atunci am tresărit eu. Şi nu mai
puteam de bucurie. Îmi ziceam: e clar, Taica Părinte e Sfântul
Ioan Evanghelistul.

Am ajuns şi la Taica Părinte, la Bucureşti, şi i-am spus că a

- 154 -



născut soţia pe 8 mai şi că i-am pus copilului numele Ioan. Atunci
dânsul a zâmbit şi mi-a zis: „Ei…, v-aţi gândit la ceva…“. Am
amuţit, dar, de ruşine, nu i-am spus gândul meu copilăresc,
adică ceea ce credeam despre Sfinţia Sa. După Ioan, a venit pe
lume şi Vasile, iar după Vasile a venit şi Marian, tot băiat.

Era 15 august 1988, Adormirea Maicii Domnului, când s-a
născut Marian, al şaselea băiat. El s-a născut prin cezariană.
Era a doua operaţie cezariană a soţiei. Medicii cu care a născut
au certat-o pentru că a făcut atâţia copii, ba chiar au oprit-o
chirurgical de a mai face copii, fără să fim întrebaţi. Mie mi-a
părut foarte rău de ceea ce au făcut, pentru că ştiam că e păcat,
că e mutilare, că te opui voii lui Dumnezeu. Dar în vremea aceea
n-aveai cui să te plângi.

După naşterea lui Marian, m-am întâlnit la intrarea în
maternitate cu doctorul care a operat-o şi i-am spus cu regret:
„Domnule doctor, voiam şi eu o fată…“, la care el, care ştia că i-a
legat trompele soţiei, îmi răspunde în batjocură: „Ei, mai
încercaţi…“. Toate acestea i le-am spus şi lui Taica Părinte.

După 4 ani, în aceeaşi zi, pe 15 august, soţia avea să nască,
tot prin cezariană, pe al şaptelea băiat, asistând-o la naştere
acelaşi medic. Şi m-am întâlnit la maternitate, în acelaşi loc, cu
medicul ginecolog şi i-am spus: „Aţi văzut, domnu’ doctor, dacă
e voia lui Dumnezeu, femeia naşte şi cu trompele legate…“. Şi,
îngândurat, sprijinindu-şi capul într-o mână, pe balustrada de la
intrarea în maternitate, doctorul mi-a zis: „Aşa este…“

Revenind la al patrulea copil, la Ioan, acesta, de când s-a
născut, a fost mai apropiat de mine. Probabil şi pentru cuvintele
soţiei dinainte de naştere: „Nu mai fac avort, dar tu să-l creşti!“
Şi acum ceilalţi fraţi îi zic lui Ionuţ „Băiatul lui tata“, dar mai bine
i-ar spune „Băiatul lui Taica Părinte“, căci dacă nu era Taica
Părinte, nu se năşteau nici Ionuţ şi nici ei, ceilalţi…

Cărţile ateiste

Eu m-am născut şi am fost educat în plină perioadă
ateistă, comunistă. Doctrina comunistă o cunoaşteţi cu
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toţii. În vremea aceea nu puteai să accezi în anumite funcţii,
dacă nu erai membru de partid. Mi-aduc aminte că, în perioada
când eram student, mulţi dintre colegii, care îşi doreau funcţii
după facultate, urmăreau cu mult interes să devină membri de
partid. Eu, însă, nu mi-am dorit lucrul acesta, pentru că tatăl
meu, Cristea, - Dumnezeu să-l ierte! - care a avut de suferit de
la ateii comunişti, înainte să moară, pe când eram copilaş, mi-a
spus să nu mă fac membru de partid. La fel ne-a spus şi Taica
Părinte şi pe vremea comunismului şi după: să nu ne implicăm
în politică. De altfel, un motiv pentru care, după stagiatură, am
plecat la Constanţa ca „privatizat“, a fost şi acesta: de a nu fi
forţat să devin membru al Partidului Comunist.

Un îndemn frăţesc: cei care aţi fost membri de partid în acea
perioadă, de voie sau de nevoie, să spovediţi lucrul acesta, chiar
dacă nu aţi comis fărădelegi. Trebuie să recunoaşteţi că aţi
aderat la o organizaţie ateistă, făţiş potrivnică Bisericii.

Copil fiind, ne povestea tata – Dumnezeu să-l ierte! – o
întâmplare adevărată, petrecută la câmp. Afară era o vreme
frumoasă, cerul era senin. Acolo era un grup de ţărani la
seceriş. Între ei veni de la raion un activist de partid, cu ţintă
precisă: să le explice oamenilor că nu există Dumnezeu şi să nu
mai meargă la biserică, să nu se mai închine…

Le-a vorbit el cât le-a vorbit şi, în timp ce Îl hulea pe
Dumnezeu, apare pe cer, aşa „ca din senin“, un norişor şi din
acel norişor începe să fulgere, să tune şi să trăsnească. Ţăranii,
desigur, s-au închinat cu respect, ca unii ce erau obişnuiţi cu
asemenea fenomene. Speriat de intensitatea şi de frecvenţa
trăsnetelor, simţind că L-a hulit pe Dumnezeu, activistul de
partid, trezindu-se din nebunia lui, a început să se închine şi el
şi să zică: „Doamne, iartă-mă! Doamne, iartă-mă!“ La care ţăranii
l-au întrebat: „Păi ce faci? Cui te-nchini? Nu ziceai că nu e
Dumnezeu?“. Ruşinat, umilit şi cu frica în sân, le răspunse:
„Mănânc şi eu o pâine, măi, oameni buni!“

Săracul! Ce pâine murdară!
Odată îmi spunea Taica Părinte: „Ei, frate, dacă-ai şti ce vrea

să facă Ceauşescu! Ar vrea să ne facă pe toţi membri de partid,
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dar să vedem dacă e voia lui Dumnezeu… Dânsul vedea, ca şi
prietenul său, Părintele Arsenie Boca, sfârşitul epocii comuniste.
Dar nu era prea entuziasmat. Ştia că după căderea
comunismului, după Revoluţie, după ce lumea a strigat „Cu noi
este Dumnezeu!“, imediat aceiaşi oameni vor cere liberalizarea
avorturilor şi toate celelalte fărădelegi.

Vorbind, odată, înainte de 1989, cu Taica Părinte, despre
destrăbălarea şi pornografia din Occident, mi-a zis: „Ei, să vezi
ce-o să fie şi la noi!“. Subliniez că era înainte de 1989, când nu
se pomenea ca în ziare, reviste sau la televizor să fie publicate
imagini imorale. Nu erau nici case de desfrânare, nici alte
blestemăţii. Şi când Taica Părinte mi-a zis lucrul acesta, eu m-am
gândit că, după plecarea lui Nicolae Ceauşescu de la
conducerea ţării, va veni fiul lui, Nicu Ceauşescu, despre care se
ştia că e o fire mai libertină, un aventurier. Dar Taica Părinte
vedea de atunci începutul altei epoci, o nouă dictatură, cea a
aşa-zisei democraţii, când fărădelegea va ajunge lege.

Cu toate că era urmărit de securitatea comunistă, Taica
Părinte, care locuia în Bucureşti pe unde putea, nu avea teamă
de Ceauşescu. Odată mi-a zis: „În Bucureşti locuieşte el, în
Bucureşti locuiesc şi eu. El îşi face lucrarea lui, iar eu pe a mea“.

În perioada de dinainte de 1989 apăruseră multe cărţi cu
conţinut ateist, menite să şteargă din memoria poporului credinţa
moşilor şi a strămoşilor noştri. Taica Părinte era îngrijorat şi de
această situaţie. Îi era teamă ca nu cumva fiii săi duhovniceşti să
consume din „otrava“ ateistă, care era la tot pasul pe tarabe. De
aceea, odată, întrebându-l ce fapte bune aş putea să fac, ştiind
că stau mai bine cu banii, mi-a zis: „Să cumperi de la tarabe sau
din librării cărţi ateiste şi să le arzi. În felul acesta – îmi zicea –
mai împuţinăm răul, îi mai ferim pe creştini de otravă“.

La Cota 1000

Una dintre nepoţelele mele s-a îmbolnăvit când avea doi
ani. După ce am internat-o la Rm. Sărat şi Buzău, medicii

au trimis-o la Spitalul Fundeni din Bucureşti. Diagnosticul:
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leucemie într-o formă gravă. Au urmat tratamente cu citostatice
cu multe zile de internare. Ne-a venit foarte greu, ştiind că
trebuie să moară, mai ales că aproape toţi copiii cu leucemie din
salonul ei au murit, rând pe rând. Numai o minune a lui
Dumnezeu o mai putea salva. Şi băiatul meu, tatăl fetiţei, şi nora
mea şi toată familia eram disperaţi, mai ales când o vedeam fără
pic de păr pe cap, cu ace înfipte în cap, cu branule, cu ochii plini
de lacrimi. Dar nu ne-am pierdut nădejdea în Dumnezeu, mai
ales pentru faptul că, prin Taica Părinte, Dumnezeu îi vindecase
de boli grave pe mulţi dintre ucenicii Sfinţiei Sale. Aşa că am
apelat la Părintele nostru, prietenul lui Dumnezeu, ca să ne
ajute, să se roage pentru nepoţica noastră.

Era prin anul 2006. Taica Părinte era într-o neputinţă
avansată, dar şi aşa se jertfea pentru noi. Vorbea doar cu
privirea, dar totuşi ne vorbea. Din când în când, pentru
mângâierea ucenicilor Sfinţiei Sale, Taica Părinte era adus în
scaunul cu rotile sau purtat pe sus de către braţele dragilor lui
copilaşi, la câte o biserică, la slujbă. Aşa s-a întâmplat şi în
toamna anului 2006. Părintele a fost adus la Mănăstirea
„Înălţarea Domnului“ de la Cota 1000, la circa 10 km de Sinaia.
Au venit mulţi ucenici de-ai Sfinţiei Sale acolo. M-am dus şi eu
cu soţia, dar le-am luat şi pe nepoţica bolnavă şi pe mama ei.
Era o vreme mohorâtă de toamnă, ca la munte, cu frig şi ceaţă
densă, de nu se vedea soarele. Când am ajuns acolo, Taica
Părinte încă nu venise. Afară era multă lume care asculta slujba.
La un moment dat am auzit că vine Taica Părinte. Din cauza ceţii
nu prea puteai să vezi ce se întâmplă. Dar, spre bucuria noastră,
în acel moment a apărut soarele, aşa dintr-o dată, şi l-am văzut
pe Taica Părinte cum era purtat pe sus, spre a fi dus în biserică.
După ce Taica Părinte a intrat în biserica, valul de ceaţă a
acoperit iarăşi cerul şi s-a întunecat atmosfera. La terminarea
slujbei, am asistat la acelaşi fenomen: pe când Taica Părinte
ieşea din biserică, iarăşi a ieşit soarele. Această coincidenţă
fericită ne-a bucurat foarte mult. O masă mare de oameni l-a
înconjurat pe Taica Părinte, pentru binecuvântare, dar într-o
anumită ordine.
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Cu fetiţa în braţe s-a apropiat şi nora mea de Taica Părinte.
Pe când se apropia, Părintele şi-a ridicat ochii spre nepoţică şi
a privit-o îndelung, după care, ajutat de Părintele Gherasim, care
ştia situaţia fetiţei noastre, Taica Părinte şi-a pus mâinile peste
căpuşorul ei. Ce a urmat, cred că intuiţi: Dumnezeu a vindecat-o
total. Acum are 13 ani. Toate analizele făcute ulterior au fost
perfecte. Slavă lui Dumnezeu şi bogdaproste Părintelui nostru
duhovnicesc!

Din câte ştiu, prin Taica Părinte s-au vindecat mulţi creştini.
Pe când eram mai tânăr şi îl vizitam mai des pe Taica

Părinte, la un moment dat simţeam în creştetul capului ceva
ciudat. Simţeam că se zbate ceva în interior. Probabil că răcisem
sau poate a fost ceva mai grav; nu ştiu. Dar pentru că tot am
ajuns cu anumite probleme la Taica Părinte, i-am spus ce
simţeam. Şi îmi zice: „Ia să vedem. Unde?“ I-am arătat locul,
după care mi-a pus mâna pe cap, a pipăit zona şi îmi zice: „Aaa!
N-ai nimic!“ Şi din acel moment n-am mai simţit ceea ce mă
alertase.

Desigur, întâmplările relatate mai sus, pentru unii nu sunt
evenimente spectaculoase, însă mie mi-au marcat viaţa. Prin
Părintele nostru am cunoscut adevărata viaţă. Un mare artist al
lumii spunea că „viaţa este darul lui Dumnezeu pentru noi. Modul
în care o trăim este darul pe care noi îl facem lui Dumnezeu.“
Dar nu vom putea avea o viaţă plăcută lui Dumnezeu dacă
sufletul nu este supravegheat de un povăţuitor. Altfel poate să
greşească drumul. „În nevoinţa duhovnicească - spune Sfântul
Paisie Aghioritul - poate ajuta, de pildă, şi studiul duhovnicesc,
dar, dacă cineva nu are povăţuitor duhovnicesc, îşi poate da
propriile tâlcuiri la cele pe care le citeşte şi astfel să se înşele.
Vezi că şi atunci când cineva merge undeva cu maşina, poate
consulta harta, dar mai bine opreşte şi întreabă, ca să nu o ia pe
un drum greşit. Să presupunem că porneşte din Atena spre
Florina. Are hartă şi o urmăreşte, dar întreabă şi la vreun chioşc
dacă merge bine, dacă drumul este bun, pentru că la vreo
intersecţie există primejdia s-o ia pe alt drum şi să ajungă în
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Kavala sau să cadă în vreo prăpastie şi să se primejduiască de
moarte. Desigur, se mai poate ca cineva, chiar dacă întreabă,
să nu apuce pe drumul de care i se spune şi să ajungă în cele
din urmă altundeva, sau să nu ia aminte la punctele primejdioase
şi să păţească ceva rău. Însă cel ce îi arată drumul şi, în acelaşi
timp, îi spune: «Ia aminte, la punctul cutare este o curbă
primejdioasă, dincolo este o prăpastie...», unul ca acesta îşi va
lua plata sa.“

Aşadar, e nevoie de un povăţuitor.
Nu numai jertfa şi dragostea cu care m-a înconjurat Taica

Părinte m-au apropiat de dânsul, ci şi aprecierile de care s-a
bucurat şi se bucură din partea unor personalităţi ale Bisericii
noastre. La Parastasul de 7 ani al Părintelui nostru, în cuvântul
său, Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar
patriarhal, spunea: „...vă aducem expresia binecuvântării, a
dragostei şi a aprecierilor pe care Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, le-a exprimat la adresa
Preacuviosului Părinte Visarion: «Un mare misionar în timpuri
grele», dar, prin darul lui Dumnezeu, a cărui misiune şi lucrare,
iată, se continuă, pentru că este o misiune şi o lucrare în Biserică
şi a Bisericii şi, prin darul lui Dumnezeu, ea merge înainte, pentru
că este cu binecuvântarea Celui de Sus. Deci vă aducem
binecuvântarea şi aprecierile Preafericitului şi dumneavoastră,
tuturor, care înconjuraţi cu multă dragoste şi preţuire această
pomenire a Părintelui duhovnicesc, care v-a odrăslit şi care v-a
făcut să rodiţi în credinţă, în Biserică şi în săvârşirea faptelor
bune şi mântuitoare.

Cu toate acestea, să păstrăm în gândurile noastre, precum
ne-ndeamnă Sfântul Apostol Pavel, memoria şi pomenirea celor
care ne-au fost născători în credinţă, a celor ce ne-au fost
îndrumători, cum spune Sfântul Pavel, şi, văzându-le cum şi-au
săvârşit, adică cum şi-au trăit viaţa, să le urmăm credinţa. Aşa
şi noi: să urmăm credinţa, să urmăm dragostea, să urmăm
îndemnurile şi toate cele ce le-am învăţat de la Preacuviosul
Părintele nostru Visarion Iugulescu – ierodiaconul, un om plin
de lumină, de dragoste şi de binecuvântarea lui Dumnezeu.“
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La ceas de despărţire

Copiii mei, părinţi şi fraţi,
Şi preafrumoasa mea Lucrare,
Ce astăzi mă comemoraţi
Cu duioşie mare,

Văzându-vă în jurul meu,
Cuprins de nostalgie,
Suspin şi lăcrimez mereu,
De-atâta bucurie.

Imagini dulci şi amintiri
În suflet se strecoară

Din roade şi din împliniri
Ce-au fost odinioară.

Al morţii val neiertător
Venit-a, iată, peste mine,
Iar eu, înveşmântat în dor,
Mă tot gândesc la tine.

Îţi aminteşti? Erai vlăstar,
Frumoasa mea Lucrare,
Iar eu un fluture hoinar,
Ce căuta o floare.
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CAPITOLUL 4

ECOURI DIN VEŞNICIE

PPPP lecarea Părintelui nostru în veşnicie a însemnat doar o
despărţire fizică, dar nu şi sufletească. Recunoştinţa  şi

dragostea pe care i le-am purtat pe când era printre noi i le
purtăm şi acum, dar, am zice, cu şi mai mare intensitate,
deoarece acum suntem mai maturi şi realizăm, cu emoţie, pe
cine am avut printre noi, ce dar ne-a dat Dumnezeu pentru a ne
călăuzi pe calea mântuirii.



Trecut-au anii peste noi,
Grăbiţi s-ajungă-n zare,
Iar noi păşit-am amândoi
Spre marea desfătare.

Atâţia ani de bucurie
Sau de suspin amar
S-au dus, purtaţi de vijelie,
S-au dus, dar nu-n zadar.

M-am însoţit la drum cu tine
În vremuri de temut,
Cu încercări şi cu suspine,
Dar totul a trecut.

Vrăjmaşi de moarte au dorit
Pieirii a ne da,
Dar cu Hristos am biruit
Şi Sfântă Maica Sa.

Ei cu furie ce nu iartă
Din spate ne-au lovit,
Voind pe noi să ne despartă,
Dar nu ne-au despărţit.

Nu-mi pare rău c-am suferit
Ocară şi surghiun,
Căci, dacă nu te-aş fi iubit,
Te părăseam pe drum.

Dar dup-atâtea clipe grele,
Tot răul l-am uitat,
Iar pe vrăjmaşii vieţii mele
Din suflet i-am iertat.

Stăpânul vieţii şi al morţii
De grijă ne-a purtat;
Nu ne-a lăsat în voia sorţii,
Ci lângă noi a stat.

Cu pas domol am tot păşit
Spre Ţara de Lumină,
Spre Cel pe Care L-am dorit,
Ţinându-ne de mână.

Atâtea clipe-ai petrecut
Alăturea de mine
Şi sunt atât de fericit
C-am fost la drum cu tine...!

Chiar dac-am fost de spate-adus
Şi graiul mi-a fost stins,
Dar pentru Ţara cea de sus
Am fost mereu aprins.

Deşi azi nu mai pot vorbi
Cu graiul meu trupesc,
Cu sufletul îţi voi şopti,
Cu el am să-ţi vorbesc.

Chemat am fost pe-acest pământ
Să mă-nsoţesc cu tine
Şi n-am să calc pe legământ.
Te vreau în veci cu mine!

Îmi amintesc, înlăcrimat,
Când te-am cerut la Tatăl;
Inelul care ne-a legat
Îl port şi-acuma. Iată-l!
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Îţi aminteşti, mireasa mea,
Când Tatăl ne-a promis
În veci Împărăţia Sa
Ca zestre-n ceruri, sus?

Doar tu ai fost mireasa mea;
O alta n-am avut.
Doar pentru tine, scumpă stea,
În lume m-am născut.

Eşti steaua care-a răsărit
Poporului ales,
Dar, dintre cei ce te-au zărit,
Mulţi nu te-au înţeles.

Eşti steaua care-a răsărit
Şi luminează calea
Acelora ce-au rătăcit
Şi nu-şi găsesc cărarea.

Lumina ta pe mulţi îmbie,
Noroade încălzeşte,
E un izvor cu apă vie
Şi pâine ce hrăneşte.

Lumina ta nu-i de la mine,
Nu-i sunt izvorul eu,
Ci raza ei din ceruri vine,
E de la Dumnezeu.

Chiar dacă tu nu vei mai fi,
Pe boltă strălucind,
Lumina ta va dăinui,
Pământul mângâind.

Când alte multe stele cad,
Din cele cu renume,
Tu luminezi vioi şi cald
Atâtora din lume.

Îmi pare rău că-mbătrâneşti
Şi ninge peste tine;
Aş vrea ca tu să-ntinereşti!
Nu crezi c-ar fi mai bine?

Iar dacă tu nu vei mai vrea
Să mă mai porţi în minte,
Îndurerat, iubirea mea,
Te voi iubi ’nainte.

Atât aş vrea să-mi dai ‘napoi,
De zbori din colivie,
Acele clipe când, noi doi,
Pluteam de bucurie.

Să-mi dai ‘napoi tot ce ţi-am dat:
Şi multele suspine
Şi-atâtea lacrimi ce-am vărsat
În rugă pentru tine!

Dar cine altul, ne’ncetat,
Aicea pe pământ,
Ţi-a fost chezaş înflăcărat,
Făcând şi legământ?

Şi cine altul te-a iubit
Cu-n dor atât de mare?
Şi oare cine s-a jertfit
De dragul tău, Lucrare?
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Dar asta sigur n-o să fie;
Îţi ştiu dorirea-ţi bună:
Că vrei să fim o veşnicie
În ceruri împreună.

Şi-acolo sus, la Dumnezeu,
La noi, în cer, acasă,
Vom sta în Rai: şi tu şi eu,
Cu îngerii la masă.

Dar pentru a ajunge-n cer,
În Raiul drag şi sfânt,
Să lepezi tot ce-i efemer
Şi haina de pământ,

Să-naintezi cu grijă mare
Prin valuri şi tumult
Şi, cu credinţă lucrătoare,
Sfinţeşte-te mai mult!

Lucrare scumpă, te iubesc!
Şi-ţi cer: rămâi curată!
Rămâi aşa cum te doresc,
Ca neaua, fără pată!

Eu pentru tine am trăit,
Lucrare-nmiresmată,
Şi pentru tine m-am jertfit,
Din dragoste curată.

Copiii noştri s-au născut
Din dragoste divină
Şi-i vreau pe toţi, ca la-nceput,
Curaţi şi fără vină.

Şi toţi acei ce sunt smeriţi,
Cu suflete curate,
Ce-au învăţat de la părinţi
Vor duce mai departe.

Copiii mei, copiii tăi,
Iubita mea Lucrare,
Cei ce petrec pe drepte căi
Să stea în aşteptare!

Şi fiecare prunc, cu zel,
Să fie o lumină,
Cum sunt steluţele pe cer
Când noaptea e senină!

Frumoasa mea Lucrare,
Te binecuvântez
Şi-n suflet cu iubire mare,
Cu dor te-îmbrăţişez!

Te-aştept şi-n cer, ca şi-altădată,
Să mergem împreună,
Păşind prin Ţara minunată,
Ţinându-ne de mână!

Am fost cu voi, precum v-am zis,
Am fost pân’ la sfârşit
Şi ceea ce eu v-am prezis,
Întocmai s-a-mplinit.

Răspuns e-n predicile mele
La orice întrebare.
Gustaţi, hrănindu-vă din ele
Spre-a voastră uşurare!
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Lucraţi doar pentru Dumnezeu,
Nu pentru slava cea deşartă,
Lucraţi smeriţi şi fără „eu“,
Nu-n duh lumesc, de ceartă.

Veni-vor peste voi ispite,
Veţi fi cernuţi şi încercaţi,
Dar de Hristos, luaţi aminte,
Copii, să nu vă lepădaţi!

Când mulţi vor da cu sete-n voi,
Crezând că fac un mare bine,
În vremuri grele, de nevoi,
Strigaţi la Domnul … şi la mine…

De voi afla la Tatăl milă,
Pe toţi, copii, am să v-ajut,
De este cererea utilă
Şi scopul Lui Hristos plăcut.

Copiii mei din ţara toată,
Voi ştiţi dorinţa mea cea mare:
Păstraţi o dragoste curată
Fugind de orice dezbinare!

Iar cine dintre voi doreşte
A fi mai mare între fraţi
Şi cu smerenie voieşte
Ca voi să-l ascultaţi,

Să fie pildă de iubire,
Modest în vorbă, iubitor,
Şi, într-o sfântă dăruire,
El să slujească tuturor.

Pe calea ortodoxă a credinţei
Păşiţi prin lume cu folos
Şi veţi primi cununa biruinţei,
Mărturisindu-L pe Hristos.

Vă rog pe toţi să mă iertaţi,
De v-am greşit cumva,
Iar eu, copii, părinţi şi fraţi,
Vă dau iertarea mea.

Să nu pătaţi, copii, Lucrarea,  
Lovind cu patimă în ea,
Şi nu schimbaţi organizarea,
Căci nu v-am zis aşa ceva.

Vă mulţumesc pentru serbare
Şi al cântărilor şuvoi,
Dar pentru mine-i sărbătoare,
Doar când e dragoste-ntre voi.

Plânsul unui copil

De ce mamă ai murit 
Şi pe noi ne-ai părăsit?
Ne-ai lăsat orfani pe lume,
În a valurilor spume.
Când privim în chiliuţă,
Nu te mai vedem, măicuţă.
Te-ai mutat lângă Altar,
La Cernica, sub stejar.
Stai acum sub umbra crucii,
Şi te plâng cu dor toţi pruncii.
Cui mai spunem ce ne doare?
Cui mai cerem alinare?
Nu mai suntem mititei,
Nu mai suntem gândăcei,
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Am crescut un pic mai mari,
Dar nu suntem totuşi tari.
Am rămas tot copilaşi
Şi avem şi mulţi vrăjmaşi…
Ne mai luptă şi mândria,
Pizma, lenea, lăcomia…
Uneori ne mai certăm…
Uneori ne mai iertăm…
Uneori mai e răceală,
Alteori şi răfuială…
Dar o vorbă veche spune,
Ce-o auzi mereu în lume:
Sângele, nu, niciodată
Nu se face apă plată.
De aceea, mamă bună,
Tot mai bine e-mpreună…
Noi toţi vrem să fim uniţi
Şi pe veci nedespărţiţi.
N-am uitat ce ferm ne-ai spus
Că-n cer două Raiuri nu-s
Sau c-ar fi pentru fârtaţi
Raiul fraţilor certaţi…

Este greu fără mămică
Într-o lume fără frică
De Preabunul Dumnezeu,
De aceea plâng mereu…
De ce, mamă, ai murit
Şi pe noi ne-ai părăsit?

N-am murit, copilul meu,
Ci sunt sus la Dumnezeu.
Am plecat, copil cuminte,
Spre Locaşurile Sfinte.
Dar şi mie-mi este dor
De voi toţi, drag puişor.

Ai nădejde şi răbdare
Şi fii pildă în Lucrare!
Să fii sigur că-ntr-o zi
Iarăşi ne vom întâlni.
Ai nădejde, fiu vioi,
Că voi fi din nou cu voi,
Căci îmi spune al meu gând
Că ne vom vedea curând.
Tu mă-ntrebi de ce-am murit
Şi de ce v-am părăsit?
Copilaşul meu iubit,
Pentru unii n-am murit,
Pentru ei, eu sunt tot viu
Şi-s aşa de când îi ştiu…
N-am murit pentru cei care
Merg cu grijă pe cărare
Şi sunt torţe în Lucrare.
Pentru cei ce zac în lene,
Eu sunt mort de multă vreme.
Pe cei care mă iubesc
Şi cu drag se ostenesc
Să aducă tot mereu
Suflete la Dumnezeu,
Zilnic îi povăţuiesc
Şi-i îndrum şi le vorbesc.
Eu vorbesc cu toţi cei care
Se jertfesc pentru Lucrare.
Dacă vrei, copile bun,
Lucruri de folos să-ţi spun,
Dacă vrei să îţi vorbesc,
Şi să te povăţuiesc,
Când te luptă vreo problemă
Sau vreo straşnică dilemă,
Să asculţi o predicuţă
Şi-ţi vin iute-n cămăruţă.
Vei găsi răspuns îndată
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La problema complicată.
Aşadar, răspuns găsiţi
Lesne-n predici, fii iubiţi.

Îmi spui că vă mai certaţi,
Că nu-i dragoste-ntre fraţi.
Sfântul Pavel spune clar   
Că din pofte ele-apar,
Toate vin de la mândrie;
O spun ferm, ca să se ştie!
Alt motiv de învrăjbire
E răcirea în iubire.
Spune-o vorbă la români,
Auzită la bătrâni:
„Unde-i dragoste puţină,
Lesne i-ai găsit pricină“

Dacă vreţi să fiţi uniţi,
Vă îndemn să vă smeriţi!
Capul toţi să vi-l plecaţi,
Căci sunteţi cu toţii fraţi.
Asta însă să pornească
Într-o ordine firească.
Cel mai mic întâi s-o facă,
El e primul ce se pleacă,
El să ceară-ntâi iertare
Şi pe urmă cel mai mare.
Voi aşa să procedaţi,
Dacă vreţi să m-ascultaţi.
Însă o dilemă-apare:
Care-i mic şi care-i mare?
O dilemă vă frământă,
Care apoi vă-nfierbântă,
Căci din voi, ce pot să zic,
Nimeni nu se simte mic.
Ca să ştiţi voi, ca atare,

Care-i mic şi care-i mare,
Eu aşa vă sfătuiesc
Şi cred că e şi firesc:
Mai întâi se pleacă fiul,
Nu părintele, puriul;
Tânărul şi nu bătrânul;
Sluga,-ntâi, şi-apoi stăpânul;
Nu bărbatu,-ntâi, se pleacă,
Ci femeia, că nu-i joacă;
Nu monahul, ci mireanul;
Nu-mpăratul, ci oşteanul.
Tot aşa, în continuare,
Cel mai mic, nu cel mai mare.
Trebuie o ierarhie,
Altfel iese anarhie.
Cine e smerit, îţi zic,
El se vede prost şi mic.
Cine-i mândru, frăţioare,
El mereu se vede mare.
Tu, copile, fii smerit
Şi vei fi de toţi iubit
Şi din suflet pe toţi iartă,
Căci, să ştii: în duh de ceartă
Poţi să faci tu fapte bune,
Cât să nu încapă-n lume,
În zadar te-ai ostenit,
Căci nimic nu e primit,
Dacă nu eşti şi smerit;
Toate-n viermi ţi se prefac
Şi rămâi pe veci sărac. 
Aşadar, copilul meu,
Dacă vrei cu Dumnezeu,
Dacă vrei mult să sporeşti,
Mai întâi să te smereşti,
Iar de vrei în ceruri casă,
Spovedanie mai deasă!
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Nu-i de-ajuns de patru ori,
La marile sărbători,
Ci s-o faceţi cât mai des,
Pentru-al vostru sfânt progres.
Unii nu se spovedesc,
Fiindcă duhul cel lumesc
Îi reţine şi îi minte
Că-l sufocă pe părinte…
Sau le spune că-s nemernici
Şi de Taine nu sunt vrednici,
Însă, în realitate,
Lenea este, frate,-n spate.
Nu că s-ar considera
Că-s nevrednici, ei, cumva
De aceste Taine Sfinte,
Ci din lene, ţine minte!
Unii fraţi aşa gândesc:
Bine, merg, mă spovedesc,
Însă, dacă-atunci la urmă
Părinţelul mă îndrumă
Să mă şi împărtăşesc,
După ce mă spovedesc,
Gându-i spune: N-are rost!
Trebuie să ţii şi post
Şi o viaţă mai curată
Săptămâna asta toată…
Nu tu bere, nu tu mici,
Nu tu mers pe la amici…
Apoi trebuie, ca omul,
Să citeşti iar şi canonul…
Aşadar, comoditate.
Şi-asta-i grav, iubite frate. 
Doar de unii eu vorbesc,
Căci nu toţi se lenevesc.

Tu îmi spui că vă mai luptă
Grija cea neîntreruptă
Pentru viaţa trecătoare,
Trai decent şi bunăstare.
Trai decent îi ziceţi voi,
Dar e lux cu paturi moi.
Şi munciţi de zor întruna,
Ca să fiţi în rând cu lumea.
Aici cred că-i lăcomia
În tandem … tot cu mândria.
Scopul vieţii nu-i, copile,
Să petrecem în idile,
În beţii, în desfătare,
În trai bun şi îmbuibare;
Nu-i nici mare bogăţie,
Dar nici cruntă sărăcie.
Sfântul Serafim ne spune
Care-i scopul vieţii-n lume,
Care, deci, ne e menirea:
Scopul este dobândirea
Harului Ceresc şi Sfânt
De aici de pe pământ.
Este îndumnezeirea,
Asta, deci, ne e menirea.
Cine-n Duh e-nvăluit
Nu mai e împătimit.
Tot ce face, are spor,
Toate-i vin în ajutor.
Şi să-ţi spun o vorbă mare,
Ca să ştie fiecare:
Nimeni de pe-acest pământ
Nu Îl dă pe Duhul Sfânt
Dacă nu L-a şi primit;
Îl primeşti de eşti smerit.
Deci, nu poţi, copilul meu,
Să aduci la Dumnezeu
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Pe vreun suflet rătăcit,
Dacă tu nu eşti smerit,
Dacă n-ai primit în dar
Sfântul şi cerescul har.
În Psaltire scrie clar:
Cel smerit primeşte har;
Celui mândru, dimpotrivă,
Dumnezeu îi stă-mpotrivă.

Să-L rugăm pe Dumnezeu
Să-Şi trimită Duhul Său,
Să-L chemăm şi zi şi noapte
Şi să zicem: Împărate,
Sfânt, ceresc, Mângâietor,
Vino la al tău popor
Şi-n noi te sălăşluieşte
Şi pe toţi ne curăţeşte!

Ce să îţi mai spun, copile?
Căci v-am spus doar ani de zile…
Din casete-aţi  auzit,
Prin reviste aţi citit
Lucruri mult-folositoare
Şi de suflet ziditoare.
Greu răspuns veţi da cândva,
Dacă nu veţi asculta!
Întâlnirea noastră, oare,
Chiar a fost întâmplătoare?
Voi – spun asta cu tărie -
Nu staţi rău la teorie,
Dar cu practica-i mai greu
Şi repet ce-am spus mereu:
La voi toţi, ca şi la tine,
Este loc şi de mai bine.

Mă căutaţi de zor, copii!

Mă căutaţi de zor, copii,
În ostrovul de la Cernica,
Voi ce mi-aţi fost şi-mi sunteţi fii,
Căci mare-i dorul de mămica…

Cu multe lacrimi şi cu flori,
De-atâţia ani mă căutaţi
La praznice şi-n sărbători,
Dar oare toţi mă şi aflaţi?...

Sunt la Cernica, da, desigur,
Într-un mormânt întunecat,
Dar mă găsiţi, mai mult, mai sigur,
În tot ce-n viaţ-am predicat…

Şi mă găsiţi nu doar în predici,
Din care unii vă hrăniţi,
Ci mă găsiţi şi în biserici,
Când râvnitori mai des veniţi…

Mă mai găsiţi şi la duhovnic,
Când lepădaţi păcatul greu,
Când lepădaţi trecutul josnic,
Dorind să fiţi cu Dumnezeu…

Mă mai găsiţi, copii, la strană;
Acolo cânt smerit şi eu
Şi-mi saltă inima de mamă,
Când îi cântaţi lui Dumnezeu…

Mă mai găsiţi, copii, desigur,
În fapte bune şi smerite,
Făcute-n dragoste şi, sigur,
Lucrând aşa, vă sunt primite…
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Mă mai găsiţi în orice soră
Şi-n orice frate păcătos,
Dar care pacea o adoră,
Slujind, în taină, lui Hristos…

În toate-acestea sunt, să ştiţi,
Dar cel mai mult, copiii mei,
Pe mine sigur mă găsiţi
În fraţii voştri mititei…

În cele ce v-am spus mai sus
Aş vrea ca toţi să mă găsească,
Dar cel mai mult eu stau ascuns,
În înţelegerea frăţească.

Când veţi putea să îi priviţi
În ochi, cu dragoste, pe fraţi, 
Atuncea, copilaşi iubiţi,
Pe mine însumi mă aflaţi…

Priviţi-vă în ochi, copii,
Cu dor fierbinte şi cu pace!
Acolo sunt, cucernici fii,
Acesta-i gestul ce îmi place…

Eu unul sunt, de când mă ştiţi!
Să fiţi la fel şi voi, copii!
Atunci doar, când vă iubiţi,
Îmi arătaţi că-mi sunteţi fii…

Precum Hristos, îngândurat,
Vorbind la Cina-mpărătească,
La Tatăl veşnic S-a rugat,
Ca turma-I sfântă s-o păzească,

La fel mă rog şi eu, copii,
Îngenuncheat întotdeauna:
Să fie pace între fii
Şi vreau ca toţi să fie una…

Voi care vreţi cerescul har,
Voi care mult mă căutaţi,
Să ştiţi cu toţii, aşadar,
În unitate mă aflaţi…

La Mănăstirea Cernica

Ce v-a adus aici pe voi,
Umplând aceste dragi alei?
Ce ne-a legat copii pe noi?
Nu dragostea, iubiţii mei?

Dar ce ne-a poruncit Hristos
Să fie pururea-ntre noi?
Ce sentiment e mai frumos,
Nu dragostea, copii vioi?

Ce m-a făcut să cer la Domnul
Toţi către mine să veniţi,
Jertfindu-mi zilele şi somnul,
Nu dragostea, copii iubiţi?

Dar care sentiment, copii,
Din voi va face dumnezei,
De-oţi asculta ca nişte fii?
Nu dragostea, iubiţii mei?

Nu vor rămâne-n veşnicie
Nădejdea şi credinţa, ştiţi!
Dar ce virtute-o să rămâie?
Nu dragostea, copii iubiţi?
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Ce v-am cerut, copii isteţi?
Nu v-am cerut să fiţi uniţi?
Şi-n suflet ce v-am zis s-aveţi?
Nu dragoste, copii iubiţi?

Vor fi în ceruri două raiuri?
Nu sunt, ci-i unul, asta ştiţi.
Şi cine-i doamnă-n aste plaiuri?
Nu dragostea, copii iubiţi?

Dorindu-vă la toţi cunună,
În dragoste v-am înfăşat
Şi cât am fost noi împreună,
Nu dragoste v-am predicat?

Ştiind că totu-i efemer,
De când mă ştiţi, cucernici fii,
Ce v-am cerut şi ce vă cer?
Nu dragoste-ntre voi, copii?

Văzând cum mă înconjuraţi 
La cruce şi la slujbe sfinte,
Convins de dorul ce-mi purtaţi,
Vă adresez o rugăminte:

Copii, vă cer să vă iubiţi,
Aşa cum vă iubesc şi eu,
Şi-n veac să nu vă ocoliţi, 
Că-L supărăm pe Dumnezeu.

Vă-ndemn să vieţuiţi în Har,
Iar de nu vreţi ce v-am cerut,
Îmi faceţi jertfa în zadar
Şi-atunci, degeaba v-am născut…

Doresc copii, părinţi şi fraţi,
Să fie dragoste-ntre noi
Şi câtă dragoste-mi purtaţi
Atât să fie şi-ntre voi.

Pe-ale tale urme, mamă

Pe-ale tale urme, mamă,
Noi călcăm cu nostalgie,
Fiindcă-n noi iubirea-i vie
Şi un tainic glas ne cheamă.

Pe-ale tale urme, mamă,
Alergăm la zile sfinte,
Fiindc-avem mereu în minte
Chipul tău suav din ramă.

Cine oare ne-a născut?
Cine e mai scump ca mama?
Doar acum ne dăm noi seama
Ce comoară am avut…

Strânge-ne din nou, măicuţă,
Strânge-ne în jurul tău,
Căci ne macină cel rău
Ce pe nimenea nu cruţă!

Izbăveşte-ne tu, mamă,
De vrăjmaşul ce ne ţine,
Care vrea să ne dezbine,
Căci de noi nu are teamă.

De te vei ruga tu, mamă,
Vor fi iarăşi vremi blajine,
Căci vrăjmaşul ştie bine
Cine este sub dulamă.
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Cu gând sincer şi curat,
Te îmbrăţişăm cu dor
Şi-ţi promitem, scump păstor,
Să păstrăm ce-am învăţat.

Mamă, şi în veci să fii
Celor ce-ţi urează ţie.
La mulţi veci, în bucurie,
Lângă scumpii tăi copii! 

De ce, copii?

De ce, copii blagosloviţi,
V-am fost şi sunt un blând păstor?
De ce, copii neprihăniţi,
Petrec acum în mare dor,
Gândindu-mă, iubiţii mei,
Că aţi rămas tot copilaşi,
Că aţi rămas tot mititei
Şi pradă mulţilor vrăjmaşi?

De ce, copiii mei iubiţi,
Nu îmi mai cereţi ajutor?
Puteţi voi singuri să-i stârpiţi
Pe inamici, aşa uşor?
Voi nu vedeţi cum vă înşală
Amăgitorul, fii cuminţi?
Cel ce-a făcut în cer răscoală
Vrea să vă-ntunece la minţi.

De ce, copiii mei iubiţi,
Uitat-aţi unii de păstor? 
Voi nu vedeţi cum lei cumpliţi,
Cu gând pervers, cotropitor,
Vor să ne prade, înrăiţi,
Al nostru paşnic cârdişor,

De nu vom fi mereu uniţi
În al iubirii cald fior?

De ce, copiii mei iubiţi,
Uitat-aţi lesne de păstor? 
Nu v-am cerut să fiţi smeriţi,
Să n-ascultaţi de-nşelător?
Nu v-am cerut să vieţuiţi
Într-o aleasă dăruire?
Nu v-am cerut să fiţi uniţi
În duh de pace şi iubire?

De ce, copiii mei iubiţi,
Nu îmi mai cereţi ajutor?
Voi nu vedeţi că nu-l răzbiţi
Pe lupul cel înşelător?
Copii, să nu mă supăraţi,
Să nu uitaţi că vă sunt mamă,
Să nu uitaţi că sunteţi fraţi!
Vă rog să mă luaţi în seamă!

De ce, copiii mei iubiţi,
Uitat-aţi lesne de păstor? 
De ce-ascultaţi de răzvrătiţi,
Făcându-vă unealta lor?
Voi nu-i vedeţi pe cei trufaşi
Cum râd în hohote de voi,
Dorind să fiţi cu ei părtaşi
La groaza zilei de apoi?

De ce, copiii mei iubiţi,
Uitat-aţi unii de păstor? 
Voi nu vedeţi ce hărţuiţi
Sunteţi de cel înşelător?
Ia staţi un pic şi cugetaţi:
În cer sunt oare două Raiuri?
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Sau raiul fraţilor certaţi,
Pe undeva, prin alte plaiuri?

De ce, copiii mei iubiţi,
Uitat-aţi lesne de păstor?
De ce sunt unii păcăliţi
De cel viclean şi-nşelător?
Voi nu simţiţi diversiunea,
Cum negrii demoni, deghizaţi,
Spre a ştirbi coeziunea,
Luat-au chipul unor fraţi?

Să nu îmi cereţi iarăşi lacrimi,
Căci am vărsat destule-n lume,
Spre a vă izbăvi din patimi
Şi a nu pierde sfântul nume.
Şi m-am jertfit în multe feluri,
Spre a vă scoate din noroi,
Iar de n-am tihnă nici în ceruri,
E din iubire pentru voi.

Nu vi s-a spus la parastas
Să nu-mi mai faceţi supărare?
Au credeţi că sfinţitul glas
A spus aşa, la întâmplare?
Au nu v-am spus mereu de pace?
Au nu v-am spus să fiţi smeriţi?
Acesta-i duhul care-mi place:
Să fiţi smeriţi, să vă iubiţi!

Să nu vă pierdeţi osteneala
Ce-aţi câştigat-o într-o viaţă!
Să nu călcaţi agoniseala
Şi jertfa voastră cea măreaţă!
Ce credeţi voi, cei râvnitori,
Că voi îi mântuiţi pe fraţi?

Doar când veţi fi mai rugători,
Atunci mai mult îi ajutaţi.

Acesta-i testamentul meu,
Cucernici fraţi şi dragi copii:
Să Îl iubiţi pe Dumnezeu,
Să fiţi Bisericii stâlpi vii,
Să ascultaţi de ierarhie
Şi de duhovnici s-ascultaţi!
Să fie doar ortodoxie
În tot ce ziceţi şi lucraţi.

Că eşti femeie sau bărbat,
Că eşti părinte sau mirean,
Că eşti copil mai năzdrăvan,
Că eşti deştept sau eşti profan,
Eu vă iubesc pe toţi la fel,
La mine nu-i deosebire,
Dar îl ador mai mult pe cel
Ce-i pildă vie de iubire.

Vă-ndemn pe toţi să cugetaţi
La tot ce-am spus, ca să nu fie
Niciunuia dintre confraţi,
Atâta doar, spre mărturie.
Iar timpul de s-o da-napoi 
Copii, mai am un singur dor
De voi veni din nou la voi
Să nu mă mai lăsaţi să mor!

Acum, în prag de Moş Crăciun,
Vă binecuvintez, copii,
Şi vă doresc un an mai bun,
Cu mari şi sfinte bucurii!
Iar de mai vreţi ceva în tolbă,
Să mai veniţi şi pe la mine,
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Ca să mai stăm un pic de vorbă.
Mulţi ani, copii, şi numai bine!

Călcaţi pe iarbă!

Ce flori frumoase mi-aţi adus,
Copiii mei cu suflet mare!
De parc-ar fi din Rai, de sus,
Aşa sunt de încântătoare…!

Ce flori frumoase, ce tandreţe:
Garoafe, crini şi trandafiri!
Prin asta văd în voi nobleţe,
Un rod al sincerei iubiri…

Mormântul tot e numai floare,
Udat cu lacrimi de iubire, 
De parca-ar fi o sărbătoare
Şi nu o simplă pomenire…

Din suflet spun, că sunt convins
De dragostea ce mi-o purtaţi,
De dorul vostru cel aprins,
Când lăcrimând mă căutaţi.

Cunosc al vostru simţământ,
Dar, trebuie s-o spun mai tare,
Voi vă-ngrijiţi doar de mormânt,
Dar nu, copii, şi de cărare…

Voi nu vedeţi ce buruiană,
Ce iarbă multă-i pe cărare,
Ce scai crescut-au în poiană
Şi ce privelişte e-n zare?

Şi florile s-au sufocat 
De-atâtea buruieni şi iarbă,
Dar cine oare le-a udat,
De au crescut mai sus de barbă?

Atâtea molii asasine
S-au cuibărit în goană mare
În iarba plină de jivine,
Ce creşte-n voie pe cărare…

Voi frăţiori de altădată,
Voi cei cu inima de piatră,
Voi nu vedeţi, chiar niciodată,
Ce muşchi şi iarbă-aveţi pe vatră?

Şi-n inimi creşte-atâta iarbă,
Şi-n minte iarba face roadă,
Dar lumea-i leneşă şi oarbă,
Şi stă cu iarba în ogradă…

Voi ce cântaţi duios la strană,
Voi, frăţiori şi surioare,
Voi, fraţi de cruce şi de-o mamă,
Călcaţi toţi iarba în picioare!

Voi care-mi cereţi să v-ajut,
Cum aş putea să vin la voi?
Că drumu-i greu şi-i nebătut
Şi-i multă iarbă şi noroi…

Mai am, copii, un singur dor:
Ieşiţi cu toţii la hotare
Şi, sfărâmând orice răzor,
Să fie între voi cărare!
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Călcaţi pe iarbă, pe mândrie,
Căci ea cu ură vă-nfierbântă
Şi pacea să domnească-n vie,
La braţ cu dragostea cea sfântă!

O, tu, mândrie rea şi oarbă,
Al omenirii antic ciot,
Ce uzi de zor atâta iarbă,
Să piei cu neamul tău cu tot!

Şi-ai mei copii, a mea prisacă,
Ce-i vreau în Rai, în cerul sfânt,
Aş vrea ca-n ceruri să  petreacă,
De-aicea chiar, de pe pământ!

Păpuşarul

Ştiind că-n spatele-a tot răul,
A tot necazul şi amarul,
Nu este omul, nătărăul,
Ci e vrăjmaşul, păpuşarul,

Cuprins de dor şi de durere,
Copii, eu azi pe toţi vă iert!
Să fie ca o graţiere;
Nu vreau pe nimenea să cert.

Iar dacă ştiţi că vă sunt mamă
Sau cum mai ziceţi voi, bunel,
Şi de aveţi de Domnul teamă,
Să faceţi, dar, şi voi, la fel.

Iertaţi-vă şi între voi
Şi fiţi aşa ca altădată,
Când dragostea domnea în noi
Şi pacea sfântă şi curată.

Indiferent cine greşeşte
Sau cine este vinovat,
Pentru cel care vă iubeşte
Iertaţi, iertaţi ce s-a-ntâmplat!

Cui foloseşte-această stare?
În loc ca timpul preţios
Să-l folosiţi pentru Lucrare
Şi pentru slava lui Hristos,

În loc să faceţi fapte bune
Mereu, cu toată dăruirea,
Îl irosiţi în stricăciune
Şi e-n pericol mântuirea!

El, păpuşarul, vă-ntărâtă,
El gânduri negre vă aduce.
A lui deviză e ştiută:
Divide totul şi conduce!

El trage sforile de zor,
El face ceartă între fraţi,
El, duhul cel nimicitor;
Pe el, copii, să îl certaţi!

Fiţi iarăşi una, drag popor,
Surori şi fraţi, iar nu duşmani,
Şi-n ochi priviţi-vă cu dor!
Aşa v-aştept la nouă ani!
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Un glas din veşnicie

Din marea fericitei veşnicii,
Un glas duios, ce pare-a fi de mamă,
Privind cu dor spre dragii săi copii,
Auzi aievea cum, pe ei, îi cheamă.

Un glas ce-l recunoşti dintre o mie,
Ce ne-a umplut pe toţi de bucurii,
Grăieşte blând, privind din veşnicie:
Bine-aţi venit, iubiţii mei copii!

Un suflet îmbrăcat cu daruri multe,
Înveşmântat în dor şi nostalgii,
Purtând în glas miresme sfinte, 
Grăieşte către scumpii săi copii:

Iubiţii mei părinţi şi copilaşi,
Opt ani trecură iute, de când, iată,
Plecat-am însoţit de îngeraşi
Spre ceruri, sus, în Ţara minunată.

Plecat-am însoţit nu doar de îngeri,
Ci şi de ale voastre Liturghii,
De parastase, rugi, cântări şi plângeri,
Pe care le-am primit cu drag, copii.

Eu, pentru tot ce faceţi pentru mine,
Vă mulţumesc şi-I cer lui Dumnezeu
Să vă înalţe-n slăvile divine,
Să vă-ndulciţi de bucurii mereu.

Ce pace e aici şi ce lumină,
În patria cântărilor sublime,
Dar bucuria mea nu e deplină
Cât sunteţi încă-n valea cu suspine.

- 176 -



De sus, privesc la voi cu bucurie,
Când văd că lupta voastră e fierbinte,
Când văd că sunteţi toţi la datorie,
Străjeri ortodoxiei noastre sfinte.

Cei care nu mai pot să urce scara
Vor fi chemaţi aicea mai degrabă,
Iar cei ce duceţi fraţilor povara
Rămâneţi jos, că încă mai e treabă.

Tot ce v-am spus, păstraţi şi împliniţi! 
Să ne-ntâlnim mai des la rugăciune!
Dar cel mai mult doresc să fiţi uniţi
În dragoste, copii, şi-n fapte bune!

De vreţi să fiţi la drum cu Dumnezeu,
Să ascultaţi, copii, de ierarhie,
Şi de Biserică să ascultaţi mereu,
Făcând, înflăcăraţi, apostolie.

Pe calea ortodoxă-adevărată,
Bătătorită de atâţia sfinţi,
Păşiţi smeriţi, cu dragoste curată,
Căci este calea Sfinţilor Părinţi.

Uniţi, să fiţi Ortodoxiei cinste,
Şi nu uitaţi s-aveţi ce îmi doresc:
În inimă o dragoste fierbinte
Pe calea Canaanului ceresc.

Să nu uitaţi, iubiţii mei, nicicând,
Căci una suntem şi vom fi mereu.
Hristos a înviat, şi pe curând,
Şi Lăudat să fie Dumnezeu!

- 177 -



Trei paşi

Tu m-ai chemat când nu eram
Şi nu ştiam ce har mă cheamă,
Tu m-ai chemat când nu ştiam
Ce este dragostea de mamă.

Când ne-am văzut, m-ai strâns la piept 
Cu-n dor nebun, de pus în ramă,
Şi mi-ai şoptit: de când te-aştept,
Copilul meu, nemângâiat de mamă!

Regret c-am mers pe căi deşarte,
Străin de bravi şi CĂUZAŞI,
C-am stat atâta timp departe,
Deşi, eram la doar trei paşi…

Când am făcut, fricos, întâiul pas,
Privindu-mi fraţii uriaşi,
Mi-ai zis, cu bucurie-n glas:
Copilul meu, mai fă trei paşi!

Când am căzut şi m-am rănit,
Împins fiind de cei pizmaşi,
Tu iarăşi, dulce, mi-ai şoptit:
Ridică-te şi fă trei paşi!

Văzându-ne în greu necaz,
Înconjuraţi de mulţi vrăjmaşi,
Din nou ne spune mama azi:
Copiii mei, mai sunt trei paşi!

Vegheaţi copii, vegheaţi mereu,
C-aveţi la ceruri bravi chezaşi,
Iar lângă voi e Dumnezeu,
La mai aproape de trei paşi!
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Plânsul părintesc

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Când văd oceanul de orgolii
Cum se revarsă spumegând,
Când văd că vă doriţi fotolii,
Îmi vine-aşa, copii, să plâng…
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Se va-mplini, iubiţi ostaşi,
V-aşteptă Cerul, pregătit,
Mai faceţi încă vreo trei paşi!

Nu auziţi din cer cum cheamă
Atâţia sfinţi şi îngeraşi:
Să ascultaţi de-a voastră mamă!
Mai sunt trei paşi, mai sunt trei paşi!



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

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

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

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

Mamă dulce (cântec)

Mamă dulce, jertfă vie,
Pe al dragostei altar,
Un cânt nou, cu bucurie,
Îţi aducem azi în dar.

Noi cei care, veşnic, ţie,
Mulţumire datorăm,
Îmbrăcaţi în nostalgie,
Ţie, mamă, îţi cântăm.

Mamă scumpă, ce-i iubirea
De la tine-am învăţat.
Tu, cu toată dăruirea,
În iubire ne-ai scăldat.

Mamă dulce, greu ne este
Fără tine pe pământ.
Inimioarele oneste
Plâng cu jale la mormânt.

Mamă, pildă de jertfire,
Pentru cine te-ai jertfit,
Dacă nu mai e iubire,
Dacă noi ne-am despărţit?

Mamă bună, cu iubire,
Roagă-te şi pentru noi
Să-nceteze, cu grăbire,
Dintre fraţi, orice război!

Lumea e un iarmaroc

Multă lume-i adunată
La o margine de crâng:
Şi săraci, şi la cravată,
Fiindcă azi e zi de târg.

Într-o parte-i târg de vite:
Ţapi, viţei, purcei, căţei,
Iar alături, oferite
Oi, mieluţi sau porumbei.

Marfă este din belşug:
Din Bizanţ, din Orient;
Mirodenii, dar şi suc
Din apus, din Occident.

Semnul cel proorocit
Al comerţului, îl vezi,
Între bare stând pitit,
Pe pachete şi pe lăzi.
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Negustori mulţi sunt pe cale,
Dar şi de-alde cască-gură;
Unii vând, luând parale,
Alţii cumpără sau fură.

Lumea-i ca un iarmaroc,
Unde vinzi şi cumperi, frate,
Căci e banul la mijloc,
Şi el e prezent în toate.

Pentru mulţi e paradis,
Unde negustori dibaci
Le oferă numai vis
Pământenilor săraci.

Dar ce strigă negustorii?
Ce oferă spre vânzare,
De atrag cumpărătorii
Ce se strâng cu mic şi mare?

„Îmi vând cinstea pe parale
- strigă tare Penelopa -
Căci nu este altă cale
De-a fi-n ton cu Europa!“

„Vând maşina mea luxoasă,
OPEL în perfectă stare,
Spaţioasă cât o casă,
Ca să-mi iau alta mai mare!“

Unul strigă şi mai tare:
„Vând căsuţa părintească
Şi-am să-mi fac o vilă mare,
Pentru mine şi nevastă!“

„Vând pe fraţi şi pe surori
- strigă un creştin de formă -
Nu mai vreau exagerări,
Vreau credinţă uniformă!“

„Îmi vând sufletul din mine
- strigă un creştin sedus -
Ca să-mi dea un colţ de pâine
Negustorii din Apus!“

„Îmi vând timpul preţios,
Hărăzit de Creator,
- strigă unul curios -
Ca să-mi iau televizor!“

În acest vast Babilon,
Apărând dintr-un ungher,
Strigă tare şi Ion:
„Vând pământ şi cumpăr cer!“

Însă cei ce trec agale,
Pe nebun îl iau în râs.
Pentru ei, cei cu parale
Sunt deja în paradis.

Fără agresivitate,
Printre strigături feroce,
Cineva adus de spate
Strigă cu o dulce voce:

„Îmi vând sănătatea scumpă,
Pentru Rai, pentru salvare,
Pentru cei ce mă ascultă,
Căci sunt mamă şi mă doare.“
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„Vând ulei din cel curat,
Pentru candelele voastre!“,
Strigă, tot mai apăsat,
Dorul inimilor noastre.

„Copilaşii mei curaţi,
Cumpăraţi numai ce-i sfânt,
Ca să nu vă înşelaţi
În acest târg pe pământ.

Căci la spartul târgului,
Toţi ce care-au cumpărat
Marfa Occidentului
Văd ce mult s-au înşelat…“

Lumea e un iarmaroc,
Unde poţi să cumperi Raiul
Sau să cumperi Iad şi foc;
Preţul lor îţi este… traiul.

Dar n-am material!

Când negrul val al nopţii, tainic, 
Se-aşază peste munţi şi văi,
Ieşind ades pe prispa casei, 
Un tată blând, cu fiii săi,
Privind la cerul plin de stele, 
Vorbeau de-a zilelor dogoare
Şi plănuiau, cu grijă, lucrul 
Şi truda zilei următoare.

Şi zise lor bătrânul tată, 
Odată, seara, după cină:
Aş face, dragii mei, în vale, 
Pe malul apei, o grădină,
În care aş sădi garoafe, 

Dar şi legume, pomi şi vii…
Frumoas-ar fi lucrarea asta, 
Dar n-am material, copii!

Aş face, dragii mei, acolo, 
Şi-o casă mare, spaţioasă,
În care să-şi găsească pacea 
Toţi cei lipsiţi aici de casă,
Toţi cei lipsiţi de taţi şi mame, 
ce încă sunt în lume vii…
Frumoas-ar fi lucrarea asta, 
Dar n-am material, copii!

Aş face tot acolo,-n vale, 
Şi-o şcoală cu ferestre mari,
Cu temelia pe o piatră, 
Cu ziduri falnice şi tari,
În care să înveţe carte 
Cei mai sărmani ai lumii fii…
Frumoas-ar fi lucrarea asta, 
Dar n-am material, copii!

Şi tot acolo, dar pe apă, 
Aş face o corăbioară;
Să pescuim cu ea, în noapte, 
Toţi peştii care, bunăoară,
Sunt orbi sau ameţiţi de valuri, 
De mari şi groaznice furii…
Frumoas-ar fi lucrarea asta, 
Dar n-am material, copii!

Trecură anii peste lume
Şi peste fii trecu, ‘nainte, 
Trecură, însă cu iuţeală, 
Şi peste-al lor iubit părinte.
Din când în când, bătrânul tată 
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Zicea în gând, nu către fii: 
„Frumoas-ar fi lucrarea asta, 
Dar n-am material, copii!“

Şi a plecat bătrânul tată 
Spre zările din Paradis  
Şi au rămas ei, toţi, în minte 
Cu-al tatălui nostalgic vis.
Dar mai târziu, privind în urmă, 
Spre valea locului natal,
Au înţeles că ei, copiii, 
Erau acel material…

La mormântul mamei

Purtaţi de dor şi întristare,
Mergând la mama, la mormânt,
Ne-a-ntâmpinat cu o strigare:
Eu mamă tuturor vă sunt!

Cu glasu-i scump şi drăgălaş,
Zicea în şoaptă, lăcrimând:
Eu tuturor v-am fost chezaş,
Eu mamă tuturor vă sunt!

Au nu pe toţi v-am mângâiat,
De când mă ştiu, pân la mormânt?
Au nu pe toţi v-am legănat,
Cât v-am fost mamă pe pământ?

Au nu la toţi eu v-am cântat
Al dragostei  alin şi cânt?
Au nu pe toţi v-a mângâiat
Sionul minunat şi sfânt?

Au nu cu toţii-am glăsuit
Cântările pe-un singur ton?
Au nu pe toţi eu v-am hrănit
Cu pâinea vieţii din amvon?

Tot timpul mama suspina,
Privind în jur şi întrebând,
Dar cel mai mult, şoptit, zicea:
Eu mamă tuturor vă sunt!

Vă-ntreb acum pe fiecare,
Ca un părinte-ngrijorat:
Mai sunteţi voi într-o lucrare,
Aşa precum eu v-am lăsat?

Mai sunteţi, voi, copii, acum, 
Precum nuielele-n mănunchi?
Mai sunteţi, voi, pe-acelaşi drum?
Mai sunteţi, voi, un singur trunchi?

Copii, să fie între voi iubire,
Aşa precum v-am poruncit,
Căci altfel e nenorocire
Şi-atunci degeaba m-am jertfit!

Când nu veţi mai avea iubire
Cum veţi putea voi să vorbiţi
De dragoste şi-mpăciuire
La cei mai mici, făr’ să roşiţi?

De-oţi îndemna la unitate
Voi, cei cu alţii învrăjbiţi,
Va zice lumea, cu dreptate,
Că sunteţi nişte ipocriţi...
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Când veţi vorbi de fapte bune,
Va zice lumea, cu temei,
Văzându-vă în tensiune,
Că sunteţi nişte farisei...

Cum veţi putea vorbi de pace
Acelora mai mici ca voi,
Când vă veţi înţepa cu ace
Trăind într-un tacit război?

Văd c-aţi rămas mulţi tot copii!
Aşa aţi fost şi-n anii crunţi,
La fel şi-acuma, tot copii...
De ce aşa, copii cărunţi?

În ale voastre rugăciuni
Voi cereţi funcţii, sănătate,
Un trai uşor, bani şi minuni,
Belşug în casă şi de toate…

Nu-s rele astea pământeşti,
Dar trebuie ca noi, mereu,
Să cerem daruri sufleteşti
Şi vrednice de Dumnezeu...

De-aceea, eu pe toţi vă-ndemn
Ca-n ale voastre rugăciuni
Să cereţi darul cel mai demn:
IUBIREA şi să fiţi mai buni!

E vremea, vă îndeamnă mama,
Să vă maturizaţi mai mult
Şi să luaţi mai bine seama
La ce v-am spus mai de demult.

Căci voi vedeţi atâtea semne
Ce ni le-arată Dumnezeu,
Ce vor, de sus, să ne îndemne,
Să priveghem, copii, mereu…

Aşa vă-ndemn, copii cărunţi:
Să fiţi în pace şi unire,
Să fiţi smeriţi, să fiţi cuminţi
Şi să petreceţi în iubire.

Sfântului Visarion

Părinte sfânt, Visarion,
Arhiepiscopul Larisei,
Al mamei noastre drag patron,
Odraslă scumpă a Pylisei,

Cel ce ai fost bogat în daruri
Şi îmbrăcat în mari virtuţi,
Fiind, în ale lumii valuri,
Un tată milostiv la mulţi,

Cel ce ai fost şi eşti la lume
Ocean adânc de bunătate
Şi-ai vindecat atâtea ciume
Şi maladii, şi boli de moarte;

Cel ce prigoane ai răbdat
De la pizmaşii cei hapsâni,
Cel care i-ai răscumpărat
Pe cei robiţi de la păgâni,

Azi, îndemnaţi ca mai ‘nainte,
De-al nostru drag şi bun păstor,
Noi te serbăm, Părinte sfinte,
Cu bucurie şi onor.
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Te lăudăm, cu gând curat,
Că ai ştiut cum să petreci
Al vieţii timp, ce ţi-a fost dat,
Spre a te bucura în veci!

Îţi mulţumim c-ai fost şi eşti
Un dârz şi brav ocrotitor
Şi turmei noastre creştineşti,
Şi celui ce ne-a fost păstor!

Ştiindu-te, părinte bun,
Împodobit cu daruri sfinte,
Al oastei creştineşti tribun,
Voim ca şi de-aici ‘nainte

Să aperi turma cea orfană,
Ce e în mare tulburare.
Fiind rămasă fără mamă,
Ea nu-şi găseşte alinare.

O apără pe dânsa-n grabă
De ciuma cruntă a mândriei,
De ură şi a ei otravă
Ce stinge flacăra frăţiei!

Părinte drag Visarion,
Ajută-ne, ca-ntreaga turmă,
De-acuma, într-un singur ton,
Să îţi cântăm doar împreună.

Să-l bucurăm, părinte sfinte,
Şi pe al nostru scump păstor,
Cel ce, cu ruga sa fierbinte,
Ne-a adunat cu-atâta dor… 

N-auzi cât de duios ne cheamă?
Nu vezi acum ce sfâşiată
Îi este inima de mamă,
Când vede turma dezbinată?

Nu vezi, părinte, ce durere
Apasă peste mulţi din fraţi?
Ce-nverşunări, ce bariere,
Şi cât de mult ei sunt luptaţi!

De care domn să ascultăm:
De cel al vrajbei şi al urii?
N-ar fi mai bine să-l urmăm
Pe Domnul păcii şi-al iubirii?

Aşa, îndură-te, părinte,
Aşa, cu dor te implorăm
Să îţi aduci mereu aminte
De toţi cei care te serbăm.

În toţi domnească bucuria,
Iubirea, pacea şi iertarea,
Să biruie în noi frăţia,
Că mare ne mai e chemarea!

Să nu uităm, surori şi fraţi,
De misiunea îngerească,
La care-am fost noi toţi chemaţi
În viaţa-aceasta pământească!

Şi hai, de-acuma, într-un ton,
Să-l bucurăm cu toţi-n cor
Pe sfântul drag Visarion,
Dar şi pe-al nostru scump păstor!
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Vizita lui Moş Crăciun

MOŞ CRĂCIUN:

Sărut mâna, bun Părinte!
Iată, nu scăpaţi de mine!
Am venit ca mai ‘nainte,
Chiar de aţi plecat din lume…

Mi-am dat seama dinainte
C-am să vă găsesc aici,
Căci am auzit, Părinte,
Mi-au spus unii ucenici

Că sunteţi, şi la Cernica,
Şi-n oricare loc din ţară,
Şi, de sus, ca rândunica,
Coborâţi prin lume iară,

Însă numai la aceia
Care, doritori, vă cheamă,
Unde a rodit scânteia
Ce-aţi sădit-o-n ei, ca mamă…

PĂRINTELE:

Moş Crăciune, bun venit,
Şi să ştii că te-aşteptam!
Iată, nu m-ai ocolit;
Ai ştiut că te doream.

Hai, ia loc, te rog acum
Şi îmi spune, fără trac,
Ce ai mai păţit pe drum,
Mai ales ce ai în sac.

Iată, eu de când te ştiu,
Cu nimic nu te-ai schimbat.
Tot cu barbă, şi hazliu,
Şi cu sacul încărcat,

Tot voios şi alb la faţă,
Tot cu sania te ştiu,
Tot cu barbă şi mustaţă
Şi vestonul purpuriu.

Vremurile astea noi
Nu prea te-au influenţat.
Modernismul e în toi,
Cum de nu l-ai adoptat?

Mă gândeam că de-astă dată
Vei veni cu altă faţă,
Cu Q7 şi cravată,
Fără sac, fără mustaţă…

MOŞ CRĂCIUN:

Cum să-mi schimb eu a mea faţă?
Mai ales că sunt bătrân.
Modernismul nu mă-nhaţă,
Căci pe mine sunt stăpân.

Cât priveşte săniuţa,
Tot cu ea vreau să mă plimb.
Chiar de s-a uzat, drăguţa,
Nici nu mă gândesc s-o schimb.

Chiar de-am două mii de ani,
Tare-mi place să alerg,
Să îi bucur pe sărmani,
Lacrimile să le şterg.
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Eu iubesc pe toţi copiii,
Mai ales pe nevoiaşi,
Dar nu-i las pradă mâhnirii,
Nici pe cei ce sunt poznaşi.

Am venit în România,
Curios ca Sundar Sing,
Ca să văd Ortodoxia
Cam cum se comportă-n ring.

Cât prin ţară-am colindat,
Prin ogrăzi, prin odăiţe,
Am dus daruri, ne’ncetat,
La băieţi şi la fetiţe…

Multe am văzut pe drum,
Cât am mers prin ţara toată;
Nu le spun pe toate-acum,
Vi le-oi spune altă dată.

Doar atât vreau să se ştie
Despre bravii ucenici:
Că sunt toţi la datorie,
Şi cei mari, dar şi cei mici.

Nu-s scutiţi nici de ispite,
Dar iubirea nu se stinge,
Pentru că sunt firi smerite
Şi-s convins că vor învinge.

V-am adus şi nişte daruri,
Însă nu materiale:
Jucării, păpuşi, balauri,
Ci altfel, spirituale.

V-am adus nişte răvaşe,
Ce vi le ofer ca dar,
Pentru firi mai nărăvaşe,
Căci mă ştiţi că-s pamfletar.

Inspirat am fost, se ştie,
De tradiţii şi de datini,
Ce lovesc cu dibăcie
În năravuri şi în patimi.

O tradiţie, Părinte,
Moştenită din bătrâni,
Cu răvaşe în plăcinte,
E deliciu la români.

Însă n-am adus plăcinte 
Cu răvaşe, Părinţele,
Ci invers, răvaşe sfinte,
Cu „plăcinte“ puse-n ele…

Să primească fiecare
Ce îi place, ce-i convine.
Să nu fie supărare,
Căci nu sunt chiar de la mine.

Orişice asemănare,
Ce în ele-o să găsiţi,
E, să ştiţi, „întâmplătoare“,
Căci aveţi copii cuminţi…

Fiind timpul de plecare,
Căci, ştiţi, moşu-i tot fugar,
Vă doresc la fiecare
Al iubirii mare dar!
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Îmi propun, Taică Părinte,
De se poate şi nu stric,
Să vă fiu şi mai ‘nainte,
Un destoinic ucenic.

Vă doresc, preacuvioase,
Ascultare de la fii,
Roade multe şi frumoase
Şi-un nou an cu bucurii!

PĂRINTELE:

Mulţumesc mult, Moş Crăciune,
Pentru daruri şi răvaşe,
Pentru gândurile bune,
Pentru vorbele poznaşe.

Mulţumesc cu bucurie
Pentru vestea de la fii
Că sunt toţi la datorie,
Ai mei scumpi şi dragi copii.

De ţi-au mai rămas răvaşe,
Să le dai, te rog frumos,
Şi prin sate şi oraşe,
Să le fie de folos.

Ţine sacul, Moş Crăciune,
Să îţi dăm şi noi ceva,
Ca să duci, şi de la mine,
Celor ce te vor chema,

Predici scrise, DVD-uri,
Cărţi, reviste, iconiţe,
Mp3-uri pe CD-uri,
Calendare, cruciuliţe…

Hrană pentru cei lipsiţi,
Pâine albă, sufletească,
Pentru fiii mei iubiţi,
Care vor să se hrănească.

Mergi cu Domnul, Moş Crăciune,
Şi, cu zel, fă cunoscută
Naşterea la-ntreaga lume!
La mulţi ani!... şi Doamne-ajută! 

Pluguşorul 2015

Aho, aho, surori şi fraţi,
Copilaşi, mămici şi taţi,
Înfrăţiţi la cataramă
De-o credinţă şi 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.
Am plecat, deci, la urat,
Dar mai mult la semănat,
Îndemnaţi de cartea sfântă,
Care-n psalmi aşa cuvântă:
Cei ce seamănă plângând
Secera-vor mult râzând.
De aceea, ne-ascultaţi
Cu răbdare înarmaţi.
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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 contraidicaţii.
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 şi-n Lucrare?
Ia pocniţi din bice, măi,
Şi sunaţi din zurgălăi!

Hăi!
De atâţia ani, se pare,
De când suntem în Lucrare,
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
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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 vorbă 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!

Ne spunea Taica Părinte,
Cu mulţi ani mai înainte,
Că nu-i nimeni în Lucrare
Să nu aibă un dar mare.
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,
Cu zicea Taica Părinte.
Dintre daruri, cel mai mare,

Ce nu are-asemănare,
Este DRAGOSTEA fierbinte
Pentru lucrurile sfinte,
Pentru Domnul, pentru sfinţi,
Pentru vrednicii părinţi,
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,
Cum ne-a zis Taica Părinte.
Jos invidia, mândria,
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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,
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 răzvrătită,
Care e acum căzută.
O, ce nobilă chemare
Avem fraţi şi surioare!
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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 în Lucrare!
Uraţi, măi!

Tare mult ne bucurăm
Când o predică-ascultăm!
Sufleţelu-n noi oftează,
Ochişorii lăcrimează,
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 cei iubiţi,
Nu se mântuiesc, cum ştiţi,
Cei ce-aud, ascultătorii,
Ci numai împlinitorii!

Un noian de predici sfinte
Ne-a lăsat Taica Părinte.
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-café
Sau emisiuni TV!
TIMPUL vieţii e un dar,
Să nu treacă în zadar,
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Căci vom da toţi socoteală,
Pentru orişice greşeală.
În balcon, în maşinuţă,
Puneţi câte-o predicuţă!
La fel şi-n bucătărie
Sau când mai lucrezi la vie.
Fraţilor, ne dăm noi seama
Câtă hrană ne-a dat mama?
MP3-uri pe CD-uri
Şi atâtea DVD-uri…
Glasu-i doar de-l auzim
Şi noi tot ne folosim!

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! 

Cei ce suntem în Lucrare,
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.
Ne-a lăsat Taica Părinte

Multe, multe, lucruri sfinte.
Iar acestea, când le daţi,
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,
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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!

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 şi 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!

La anul şi la mulţi ani!
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CAPITOLUL 5

SFATURI PĂRINTEŞTI
PRIMITE DE LA PĂRINTELE VISARION IUGULESCU

SFATURI
PENTRU CREŞTINII CARE AU PĂRĂSIT PĂCATELE ŞI S-AU

ÎNTORS DIN TOATĂ INIMA LA DUMENZEU

CCCC
el ce s-a trezit la adevărata lumină a credinţei şi vrea
să-şi menţină hotărârea de a nu mai cădea iarăşi în

aceleaşi păcate pe care le-a făcut, sau poate chiar mai grele,
trebuie să îndeplinească mai multe condiţii, şi anume:

1. Să nu judece păcatele altuia;
2. Să nu râdă de păcatele altuia;
3. Să nu laude păcatele altuia;
4. Să nu se facă părtaş la păcatele altora.
Iar ca să nu te împiedici de păcatele celorlalţi, trebuie ca în

orice clipă să-ţi vezi păcatele tale, să ţi le scoţi înaintea ochilor
tăi, mai ales seara şi dimineaţa, la rugăciune, să te plângi şi să
te dispreţuieşti pe tine însuţi, considerându-te ca fiind cel din
urmă om, ca unul care nu e vrednic de mila şi iertarea lui
Dumnezeu, pentru că mai plăcut este înaintea Lui Dumnezeu
păcătosul smerit decât dreptul mândru. Şi trebuie să ştim şi
aceasta: că nimeni nu se mântuieşte cu puterile sale, decât
numai cu Harul şi Puterea lui Dumnezeu.

Iar dacă facem păcatele amintite mai sus, adică: judecăm
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păcatele altora, râdem de păcatele lor sau lăudăm păcatele
semenilor şi ne amestecăm în astfel de păcate, cu siguranţă ne
părăseşte Harul Lui Dumnezeu, fiindcă păcatul mândriei este cel
mai scârbos păcat înaintea Tatălui Ceresc.

De aceea se cuvine să avem în faţa ochilor noştri păcatele
noastre deoarece, chiar dacă le-am spovedit, dar nu am făcut
pocăinţă, să fim siguri că n-am făcut de ajuns pentru iertarea lor.
Cu atât mai mult, dacă mai şi vorbeşti de păcatele altora, pierzi
darul iertării de la Dumnezeu şi ţi se dublează toate câte ai făcut.

Să luăm aminte şi să nu ne înşelăm singuri, căci de aceea
vedem atâtea căderi mari printre creştini. Aşa că e bine să ne
facem mereu socoteala păcatelor noastre.

De fiecare dată să-ţi aminteşti la rugăciune de toate păcatele
pe care le-ai făcut, chiar dacă le-ai spovedit, şi să te căieşti
pentru ele, plângând. Şi, dacă ai făcut curvie sau preacurvie, să
zici aşa: „Doamne, iartă-mă pe mine, curvarul şi preacurvarul“.
Şi chiar dacă nu ai făcut cu fapta curvie sau preacurvie, tot e
bine să zicem aşa pentru că toţi se plâng de gânduri urâte şi
murdare şi toţi L-am părăsit pe Mirele Ceresc, făcând voia şi
poftele demonilor cu păcatele noastre de tot felul, oricare ar fi
ele, iar aceasta este tot un fel de desfrânare, însă sufletească.

Cine  a făcut avorturi să zică: „Doamne, iartă-mă pe mine,
criminala!“. Şi aşa să-şi amintească omul de fiecare păcat: mai
întâi de cele mari care apasă conştiinţa şi apoi, pe rând, de cele
mici. Iar când te aşezi la rugăciune, scoate-ţi lista cu păcatele
tale şi căieşte-te, plângi şi să-ţi pară rău din toată inima pentru
ele. Să promiţi Mântuitorului că nu mai faci. Această pocăinţă
este adevărată: cu post şi rugăciune, cu ajunări, metanii
şi închinăciuni, cu fapte bune şi osteneli. Cine poate să se scoale
la miezul nopţii şi să facă rugăciuni.

Să nu credem că ne plătim de păcate cu bani, căci fără
pocăinţă nu este nimic.

Să ai grijă la rugăciune să nu-i uiţi pe binefăcătorii cei
sufleteşti şi trupeşti. Nu-l uita pe cel ce te-a trezit la credinţă. Nu-l
uita pe cel ce ţi-a făcut vreun bine sufletesc sau trupesc. Să fii
recunoscător faţă de toţi care ţi-au făcut vreun bine cât de mic şi

- 196 -



să socoteşti binele acela mare.
Să ai grijă să te rogi pentru vrăjmaşii tăi ca să-i ierte

Dumnezeu şi pe ei şi să-i întoarcă la calea credinţei. De la
nimeni să nu lipsească aceste rugăciuni:

1. Rugăciunea care cuprinde principalele cereri, aceea  cu
16 metanii;

2. Rugăciunea cu 60 metanii, aceea cu închinăciuni pentru
viaţa şi patimile Domnului;

3. Rugăciunea de milostivire către toţi sfinţii;
4. Fragmente din Psaltire, împotriva vrăjmaşilor văzuţi şi

nevăzuţi;
5. Canon de pocăinţă pentru iertarea păcatelor care se va

citi mai mult în Postul Paştelui;
6. Rugăciunea pentru mântuirea sufletului care este

cuprinzătoare şi are o mare putere. Aceasta să nu lipsească în
nicio zi.

SFATURI
PENTRU CEI CE SUNT BÂNTUIŢI DE GÂNDURI 

SPURCATE ŞI HULITOARE

AAAAm observat că pe zi ce trece tot mai mulţi creştini se
plâng de această mare ispită a gândurilor de hulă, a

gândurilor murdare şi urâte împotriva lui Dumnezeu, a
Preacuratei Fecioare Maria, a Domnului Hristos, a Sfintelor
Taine şi a tuturor Sfinţilor; gânduri care întunecă pe om şi îl fac
să cadă într-o mare deznădejde în ceea ce priveşte mântuirea,
îl fac să se socotească pe sine ca pe unul ce nu va avea iertare,
fiindcă a hulit pe Duhul Sfânt. Dar trebuie să ţinem seama că
una este a huli de bună voie şi alta este atunci când, fără voia
ta, se ridică în minte nişte gânduri rele şi murdare, de hulă, şi îţi
copleşesc tot capul, inima şi tot trupul.

Iată ce spun Sfinţii Părinţi din Pateric despre aceste gânduri
murdare şi hulitoare:

Un frate l-a întrebat pe unul din părinţi despre gândul hulei,
zicând: „Se necăjeşte sufletul meu, avvo, de dracul hulei, ci fă
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milă şi spune-mi din ce cauză mi se întâmplă şi ce voi
face?“ Răspuns-a bătrânul: „Un gând ca acesta ni se întâmplă
nouă din clevetire, defăimare şi osândire, dar mai vârtos din
mândrie, şi dintru a-şi face cineva voile sale, şi a se lenevi în
rugăciunea sa, şi din mânie şi iuţime, care sunt semne ale
mândriei, căci aceasta ne aruncă pe noi în patimile ce s-au zis
şi de acolo se naşte gândul hulei şi, de va zăbovi în suflet, îl dă
dracul hulei la cel al curviei şi de multe ori îl aduce până la ieşirea
din minţi, iar, de nu se va deştepta omul, piere“.

În completarea celor arătate mai sus, adaug că omul se face
vinovat de hule atunci când nu astupă „ferestrele“ şi „uşile“, adică
ochii şi urechile, ca să nu intre cuvintele cele porcoase şi
cântecele cele drăceşti. Căci dacă le laşi să intre, după aceea îţi
sună în cap tot timpul şi, dacă se repetă des (mai ales privind
filme şi reviste pornografice), creştinul îşi spurcă mintea şi,
atunci, foarte uşor izbuteşte diavolul s-o umple cu duhul
hulitorilor.

Omul care este stăpânit de astfel de gânduri hulitoare să-şi
cerceteze bine conştiinţa şi să vadă din care cauză este bântuit
sufletul lui, căci aceasta este o luptă în duh - lupta demonilor cu
sufletul. Mai întâi să cerceteze:

- dacă nu cumva s-a mândrit cu ceva, adică: s-a crezut mai
bun decât altul sau i se pare că a făcut nişte fapte bune sau
cântă frumos sau se crede cineva; să vadă prin ce s-a mândrit,
căci multe sunt înălţimile minţii când omul se încrede în sine;

- să vadă dacă nu cumva a dispreţuit pe cineva, a clevetit, a
bârfit şi a osândit sau a judecat pe cineva;

- să-şi aducă aminte dacă nu cumva a zis de vreo persoană
că nu trebuia să se împărtăşească, pentru că e nevrednică, sau
a pândit, cu vicleşug, pe cineva să vadă dacă se împărtăşeşte
şi de ce nu se împărtăşeşte, cugetând lucruri murdare despre
acea persoană;

- să-şi amintească dacă nu cumva s-a împărtăşit de ochii
lumii, cu nevrednicie mare, fără canon de pocăinţă, sau a căutat
duhovnic plăcut lumii, ca să-l dezlege uşor şi chiar să-i dea voie
să facă unele păcate;
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- să se gândească dacă nu cumva i-a părut bine de paguba
şi necazurile vrăjmaşilor sau nu vrea să-i ierte din inimă, după
cum a zis Domnul;

- dacă nu cumva, fiind divorţat (divorţată) de soţ (soţie),
unelteşte minciuni asupra fostului soţ (soţie) şi îl (o) urăşte de
moarte;

- dacă nu cumva a făcut păcate de moarte în viaţă, a curvit,
a stat necununat (necununată), a făcut avorturi, a fost la
vrăjitoare, la descântece şi ghicit;

- dacă nu cumva, după ce s-a spovedit şi împărtăşit, a
încetat de a-şi mai plânge păcatele, crezându-se iertat şi plătit de
ele; această idee izvorăşte tot din mândrie, pentru că păcatele
trebuie plânse toată viaţa.

Creştinul să se cerceteze bine şi să mărturisească cu lacrimi
aceste păcate lui Dumnezeu, la rugăciune şi la duhovnic.

Sfinţii Părinţi ne spun că, din cauza acestor păcate,
Dumnezeu îngăduie diavolului să ne ispitească pentru a surpa
mândria omului, căci toate relele de la mândrie pornesc. Dacă
ne smerim cu adevărat înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor, îi
ardem pe draci, îi alungăm departe de noi şi primim iertare de la
Dumnezeu.

Dar sunt şi unele persoane care duc viaţă curată şi fac mari
osteneli şi fapte bune. Şi, cu toate acestea, tot aşa se ispitesc şi
se poticnesc. De ce oare sunt ispitiţi de asemenea gânduri urâte
şi aceşti oameni curaţi şi cu multe fapte bune? Pentru că, ne
spun toţi Sfinţii Părinţi, Dumnezeu vrea să-i ferească de mândrie
şi ca să nu se piardă bunătăţile ce le-au adunat, căci omul prin
mândrie pierde prietenia lui Dumnezeu. Iar dracii mândriei sunt
ca nişte piraţi, hoţi de mare, care urmăresc corăbiile pline de
bunătăţi şi lucruri scumpe, ca să le jefuiască.

Alte persoane sunt războite de vrăjmaşii demoni din multa lor
pizmă şi vrăjmăşie ce o au asupra creştinilor, pentru că nu îi pot
suferi pe robii lui Dumnezeu, cum n-au suferit pe Iov, pe Pavel,
pe Moise şi Pamvo şi pe toţi cuvioşii şi drepţii din toate veacurile.

Cei care sunt chinuiţi de aceste gânduri murdare şi hule
asupra lui Dumnezeu, ne spun Sfinţii Părinţi, nu trebuie să se
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îngrijoreze dacă observă că vin din cauza diavolului. Sfântul
Avvă Pamvo spunea ucenicilor lui acestea: „Eu, fiilor, trăind în
adâncul pustiului şi rugându-mă lui Dumnezeu pentru iertarea şi
îndreptarea vieţii mele, odată mi-a adus şi mi-a aruncat diavolul
în inimă gânduri hulitoare asupra lui Dumnezeu şi a sfinţilor Lui
şi foarte tare mă supărau. Iar eu, neştiind ce să fac de scârba şi
supărarea ce aveam, am început cu osârdie a mă ruga lui
Dumnezeu să gonească şi să depărteze de la mine aceste
gânduri rele. Şi cu aşa de mare osârdie rugându-mă lui
Dumnezeu, am auzit glas de sus, grăindu-mi aşa: Pamvo, nu
avea nicio grijă de păcatele străine, ci de ale tale îngrijeşte-te, că
acele gânduri hulitoare sunt ale vicleanului diavol“.

Iată deci, să ne îngrijim de ale noastre păcate făcute cu
fapta, cu lucrul şi cu cuvântul. Dar nici nu trebuie să stăm în
nepăsare de aceste gânduri, ci să ne scuturăm de ele imediat
cum ne apar în minte şi pe loc să mutăm mintea la judecata şi
puterea lui Dumnezeu şi să zicem acest blestem împotriva
diavolului, mai ales în gând, răspunzând gândurilor necurate cu
aceste cuvinte, aşa:

„Să se întoarcă aceste hule şi această boală asupra capului
tău, satano, şi să vină asupra ta toate hulele acestea, vicleanule
diavole şi duhule necurate, şi tu să dai socoteală de ele înaintea
Dreptului Judecător, căci nu le primesc. Ci mă închin Domnului
Dumnezeului meu totdeauna, şi-L slăvesc, şi-L mărturisesc ca
pe Mântuitorul şi Împăratul meu, iar pe tine să te mustre
Dumnezeul oştirilor cereşti şi eu te cert în numele Tatălui şi al
Fiului şi al Sfântului Duh. Amin!

ÎNAPOIA MEA, SATANO!“

SFATURI
PENTRU PERSOANELE CARE AU FĂCUT AVORTURI

PPPP
ersoanele care au făcut avorturi, fie că au făcut mai
multe, fie că au făcut mai puţine, să ştie că au făcut

crime îndoite (duble), fiindcă i-au despărţit pe pruncii nevinovaţi
de amândouă vieţile: şi de viaţa aceasta trecătoare, şi de viaţa
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veşnică, deoarece au murit nebotezaţi. De aceea păcatul acesta
este nemaipomenit de mare şi este strigător la cer. Sufletele
pruncilor strigă la Dumnezeu din locul acela întunecos şi părăsit
unde se află, cerând răzbunare. Cer pedeapsă urgentă pentru
părinţii lor şi pentru cei ce au contribuit la chinuirea şi la moartea
lor. De aceea, în casele unde s-au făcut aceste păcate, soţii nu
mai pot locui la un loc şi, din cine ştie ce lucru minor, ajung la
certuri, bătăi şi despărţiri. În alte case intră boala şi paguba. În
multe locuri moartea le scurtează viaţa prin accidente şi aşa o
mulţime de urgii se abat pe capul celor ce au făcut avorturi.

Citiţi cu luare-aminte acest îndrumar şi căutaţi să faceţi cu
credinţă cele ce vi se spun ca să vă salvaţi sufletul. Şi să nu vi
se pară că faceţi prea mult pentru pruncii avortaţi, pentru că,
dacă aceştia ar fi trăit, ar fi trebuit să faceţi pentru ei o mai mare
cheltuială şi osteneală, deoarece trebuia să-i îmbrăcaţi, să-i
încălţaţi, să le daţi de mâncare, să-i îngrijiţi, să-i faceţi mari şi
să-i daţi să înveţe carte. Dacă aţi fi omorât vreunul din ei şi v-ar
fi aflat autorităţile, nu aţi fi scăpat fără ani mulţi de închisoare.

Deci cele care aţi făcut 10-15 avorturi sau mai multe, după
legea pământească ar fi însemnat să staţi la închisoare toată
viaţa şi să ispăşiţi aceste crime.

De aceea foarte multe femei, atât timp cât stau nespovedite,
umblând fără frică şi poate chiar îngrămădind păcate, sunt
condamnate pentru crimele acestea de Legea divină. Şi chiar
dacă se spovedesc şi preoţii duhovnici nu le dau niciun canon,
şi nici ele nu fac nimic, tot condamnate rămân. Astfel de
persoane rămân neiertate şi le aşteaptă închisorile iadului, cu
chinurile veşnice de acolo.

De aceea vă spunem ce să faceţi ca să îmblânziţi mânia
dumnezeiască şi să nu vă ajungă pedepsele iadului chiar din
lumea aceasta:

1. Căutaţi un preot duhovnic iscusit ca să-i spuneţi toate
păcatele: şi câte avorturi aţi făcut, şi dacă aţi trăit mai întâi fără
cununie religioasă, şi cam cât aţi trăit - o săptămână, o lună, un
an. Spuneţi şi dacă aţi avut mai mulţi bărbaţi.

2. Să vă hotărâţi temeinic de a nu mai face.
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3. Să vă căiţi şi să vărsaţi multe lacrimi, jelindu-vă şi
căindu-vă pentru pruncii avortaţi, fiindcă aceste lacrimi se fac
pentru ei apa Botezului şi astfel vor fi şi ei curăţaţi şi botezaţi prin
lacrimile mamei lor, dacă mama va şti să se căiască, să plângă
şi să trăiască o viaţă cât mai curată: cu rugăciune, cu post, cu
metanii, cu mergere la biserică şi cu ajunare după putere
(vinerile sau miercurile).

4. Milostenii la copiii săraci, cât de multe, şi chiar la bătrâni
şi bătrâne fără pensii, nevoiaşi.

5. Femeile mai tinere şi cele care pot, care au putere, să facă
pentru fiecare avort câte 40 de metanii.

6. Să nu vă lipsească sărindarele de la mânăstiri şi biserici,
pentru vii şi morţi.

7. Unde auziţi că sunt copii nebotezaţi, căutaţi să-i botezaţi.
8. Care puteţi, împărţiţi la copii săraci, pentru fiecare prunc

avortat, câte un metru de pânză, o lumânare aprinsă, un litru de
lapte, puţin zahăr sau miere, o iconiţă sau o cruciuliţă şi o
candelă pentru toţi în comun.

9. Tot în amintirea pruncilor avortaţi, femeile care au făcut
acest păcat să planteze pomişori fructiferi, fie în grădinile lor, fie
la altcineva, ca să se îndulcească din fructele lor copiii şi săracii.

10. O altă faptă frumoasă şi plăcută Domnului este mergerea
la cimitirele părăsite şi, cu învoirea preotului, femeile care au
făcut avorturi să sădească flori pentru fiecare prunc, mai ales
flori care ţin mai mult: crini, trandafiri, crizanteme etc.

Toate acestea se fac în amintirea pruncilor avortaţi, dar cele
mai importante fapte dintre cele arătate mai sus sunt acestea:
spovedania cu hotărârea de a nu mai face avorturi şi lacrimile
vărsate pentru fiecare prunc în parte în zilele de vineri în care
ajunaţi. De asemenea, important este să căutaţi să botezaţi copii
săraci şi să vă luptaţi ca să luminaţi sufletele copiilor celor care
nu cunosc credinţa, să-i aduceţi la biserică, să-i învăţaţi
rugăciuni, să le spuneţi de Dumnezeu şi tot ce vă stă în putinţă
ca să-i aduceţi pe calea mântuirii, ferindu-i de păcate şi
arătându-le cât de periculos este păcatul. Şi să ştiţi: câţi copii aţi
întors pe calea credinţei şi i-aţi scos din rătăcire, atâţia prunci
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avortaţi aţi salvat.
O altă faptă, care se aseamănă cu acestea, este să le sfătuiţi

(şi să vă luptaţi ca să le convingeţi cu orice preţ) pe femeile
tinere, care intenţionează să facă avorturi, să dea naştere
pruncilor, spunându-le că îi veţi lua dumneavoastră să-i creşteţi.
Şi, dacă reuşiţi să le convingeţi, copiii aceia salvaţi vor fi pentru
iertarea păcatelor pe care le-aţi făcut.

Dacă le veţi pune în practică, Dumnezeu va ţine seama de
aceste fapte, de aceste îndatoriri pe care vi le-am spus, şi mai
ales de pocăinţa mamei, de adevărata pocăinţă, care trebuie să
ţină până la sfârşitul vieţii.

Persoanele care au făcut astfel de păcate mari n-au voie să
se împărtăşească cu Sfintele Taine curând după avorturi, ci
numai să ia Agheasmă mare după spovedanie. Să ţină mereu
legătura cu Sfânta Biserică, să nu se mai întoarcă la păcate şi
aşa vor primi iertare de la Dumnezeu.

Faceţi cu încredere în Dumnezeu ceea ce v-am spus şi
plângeţi mereu pentru păcate înaintea Domnului, iar dacă
preotul vă va opri un timp de la Sfânta Împărtăşanie nu vă
descurajaţi, căci, dacă respectaţi acest îndrumar şi faceţi
pocăinţă sinceră, vă mântuiţi sufletul. E mai bine să nu vă
împărtăşiţi, decât să vă împărtăşiţi cu nevrednicie.

Mare păcat fac şi preoţii care le dezleagă şi femeile care se
împărtăşesc mai curând de un an de zile după avort. Faceţi ce
aţi citit în acest îndrumar pentru a vă ajuta Dumnezeu şi
grăbiţi-vă, ca să nu vină moartea, căci atunci nu veţi mai putea
face nimic.

Dumnezeu să vă ajute!

RUGĂCIUNE

Către Tine, Stăpâne, Iubitorule de oameni, Doamne Iisuse
Hristoase, Dumnezeule şi Mântuitorul meu, alerg acum eu,
nevrednica roaba Ta (numele), şi Te rog să-mi ajuţi cu
milostivirea Ta ca să nu mai fac niciun păcat în toată viaţa mea.

Iartă-mi, Doamne, crimele mele, iartă-mi toate desfrânările
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mele, toate smintelile pe care le-am făcut şi mă iartă de tot
sângele pe care l-am vărsat. Salvează sufletele pruncilor mei pe
care i-am omorât, primeşte lacrimile mele şi spală sufletele lor,
trecându-le în locurile cele fericite.

Scapă-mă, Doamne, de toate relele cele lumeşti şi să nu mă
mai bântuiască diavolul, ca să mai fac voia lui.

Mântuieşte-mă, Făcătorul meu şi Purtătorule de grijă,
Dumnezeule, căci şi eu am hotărât cu toată inima mea să mă
întorc la Tine şi să ascult Cuvântul Tău.

Iartă-mă de tot ce am făcut până în clipa de faţă şi fii cu
mine în tot momentul, ca să mă ajuţi să fac voia Ta, că la Tine
este toată nădejdea mea şi Ţie mă închin şi Te slăvesc, în vecii
vecilor. Amin!

SFATURI
PENTRU PERSOANELE CARE DORESC SĂ SE

SPOVEDEASCĂ

TTTT
oţi cei ce am primit taina Sfântului Botez ne numim
creştini, căci ne-am spălat de păcatul strămoşesc şi

ne-am făcut fii (după dar) ai lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos.  
La Botez ne-am lepădat de satana şi de toate lucrurile lui,

dar, cum mai toţi am fost botezaţi de mici şi nu prea am ştiut noi
ce mare importanţă are botezul asupra sufletului şi trupului
nostru, am început să uităm datoriile noastre către Dumnezeu şi
ne-am lăsat prinşi de valurile vieţii care ne-au cufundat în marea
păcatelor, făcând o mulţime de nelegiuiri şi chiar înecându-ne în
tot felul de păcate.  

De aceea, cu toţii am păcătuit de la vârsta de şapte ani
încoace, de când ni se ţin în seamă păcatele de către
Dumnezeu: bărbaţi şi femei, tineri şi bătrâni, bogaţi şi săraci,
împăraţi şi domnitori, mireni, preoţi şi călugări. Fără îndoială că
toţi suntem leproşi cu diferite păcate.  

Nimeni nu poate să spună că n-a făcut păcate, pentru că
este un mincinos.  

Păcate fac şi copiii până la şapte ani, dar nu li se ţin în
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seamă de Dumnezeu, căci acele păcate cad asupra părinţilor şi
asupra acelora care îi împing la rele şi nu-i învaţă cele bune.  

Aşadar, iubiţi creştini, să mergem la Iordan ca Neeman
Sirianul, care era lepros, dar, scăldându-se în apele Iordanului,
s-a făcut sănătos.  

Să mergem la Scăldătoarea Oilor, ca slăbănogul cel de 38
de ani din Evanghelie, şi vom întâlni pe Domnul Hristos, prin
persoana duhovnicului, care îndată ne va tămădui după ce
ne-am spovedit păcatele.  

Să ne sculăm din vicii şi păcate ca şi fiul cel rătăcit şi curvar
şi să ne întoarcem la Tatăl cu căinţă şi cu lacrimi în ochi şi să ne
mărturisim, zicându-i: „Tată, greşit-am la Cer şi înaintea Ta  şi
nu mai sunt vrednic să mă chem fiul Tău, primeşte-mă şi pe
mine ca pe unul din argaţii Tăi!“.  

Şi dacă venim cu lacrimile pocăinţei, cu zdrobirea inimii
(adică să te căieşti cu lacrimi amare, ca Petru, care s-a lepădat
de Domnul de trei ori), să ne pară rău din adâncul inimii şi să
zicem: „Cum am putut eu să fac asemenea păcate, cum m-am
lepădat eu de Mântuitorul şi Binefăcătorul meu Dumnezeu şi
m-am împreunat cu lucrurile satanei, adică cu păcatele lui?“  

Căinţa să nu fie de moment, să ne căim ca Petru toată viaţa,
până la sfârşit, şi să vedem păcatele înaintea ochilor, ca David
care zice în Psalmul 50: „şi păcatul meu înaintea mea este
pururea“, fiindcă cel ce nu se căieşte din inimă pentru ce a făcut
foarte uşor se întoarce şi face iarăşi aceleaşi păcate şi chiar mai
grele şi mai multe.  

Spovedania adevărată trebuie să se facă cu acest gând
serios, cu hotărâre de a nu mai păcătui, adică să urâm atât de
mult păcatul, încât mai bine să preferi să mori decât să mai
păcătuieşti.  

Spovedania trebuie făcută fără să te ruşinezi a spune
păcatul aşa cum l-ai făcut, adică arătând toată gravitatea lui. Să
spui toate năravurile tale, să nu arunci vina pe altul, să te
osândeşti pe tine însuţi înaintea lui Dumnezeu şi a preotului şi
să-i arăţi toate rănile păcatelor, zicând: „Din lenevirea mea şi din
nesimţirea mea am mâniat pe Dumnezeu, mi-am rănit sufletul
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şi trupul şi acum mă aflu osândit şi condamnat la temniţele
iadului şi la muncile veşnice.“

Spovedania s-o faci toată odată, adică să nu spui unele
păcate la un preot, iar altele la altul, de frică să nu te oprească
de la împărtăşanie, fiindcă mare greşeală faci, deoarece
păcatele pe care le ştii şi nu le spui de ruşine sau din altă pricină
ţi se dublează şi mai bine nu te-ai mai fi spovedit decât să faci
un asemenea păcat, căci te asemeni cu Iuda, cel plin de
vicleşug, care avea păcatul trădării lui Iisus în minte şi în inimă
şi nu-l mărturisea nici Domnului care era de faţă, nici ucenicilor
lui. De aceea a căzut în deznădejde şi apoi s-a spânzurat. Numai
păcatele cele mici, neînsemnate, se iartă la spovedit, dacă nu
ţi-ai adus aminte cu niciun chip de ele, dar păcatele cele mari
este imposibil să le uite cineva, pentru că îl mustră conştiinţa.  

Trebuie să ştim că Pocăinţa este una din Cele Şapte Taine,
deopotrivă cu Taina Sfântului Botez. Această taină se compune
din patru părţi:  

- Întâi - căinţa sau zdrobirea inimii;  
- A doua - spovedania tuturor păcatelor, fără ocolire;  
- A treia - facerea canonului. Duhovnicul este dator să dea

canon celui ce se spovedeşte, după păcatele lui şi după puterea
celui ce s-a spovedit, ca să poată să se vindece făcând canonul.
Iar dacă duhovnicul nu ţi-a dat niciun canon, să te canoniseşti
singur, frate creştine, ca Zaheu, ca Maria Egipteanca şi ca mulţi
alţi păcătoşi, care prin canon s-au spălat şi curăţit de
întinăciunea păcatelor.  

- A patra parte a acestei Sfinte Taine este dezlegarea
păcatelor, care se face de Darul Sfântului Duh,  prin  preotul
duhovnic, căruia i s-au dat cheile de a lega şi dezlega păcatele
oamenilor.  

Înainte de a merge la spovedit să-ţi aduci aminte dacă eşti
supărat cu cineva şi nu l-ai iertat. Să nu îndrăzneşti să te
spovedeşti dacă n-ai iertat din inimă pe cel ce ţi-a greşit. Dacă
l-ai rugat de iertare prin salutări şi prilejuri bune şi nu vrea să-ţi
răspundă, păcatul este al lui, iar dacă tu l-ai iertat din inimă poţi
să te spovedeşti.  
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Să se ţină seama că, dacă unui creştin îi lipseşte una din
aceste părţi ale acestei Taine mari - căinţa din inimă, spovedania
păcatelor, facerea canonului şi dezlegarea de către preot - acel
creştin nu s-a folosit de spovedanie. De aceea este de
neapărată trebuinţă ca un creştin să caute cel mai iscusit
duhovnic, aşa cum zice Sfântul Vasile cel Mare: „Precum
oamenii nu arată rănile trupului şi bolile la orice fel de doctori, ci
numai la cei iscusiţi, aşa şi noi să căutăm doctorul cel mai iscusit,
care poate tămădui rana şi boala cea sufletească“.  

Cei care vreţi să vă mărturisiţi bine, cercetaţi întâi cu atenţie
această cărticică şi scrieţi pe hârtie după ea păcatele pe care
ştiţi sigur că le-aţi făcut. Nu vă apucaţi s-o copiaţi întocmai şi să
mai adăugaţi şi cuvinte de prisos ca să-l obosiţi pe preot şi să nu
vă poată asculta cu atenţie.  

Încă un lucru foarte important de care să ţineţi seama: e bine
să căutaţi să faceţi această spovedanie amănunţită atunci când
preotul duhovnic nu este prea înglotat, adică în ajun de sărbători
mari sau când are servicii multe de făcut. Să căutaţi timpul când
este mai liber şi nu e rău, chiar când vi se face o sfeştanie în
casă, să-l rugaţi să vă mărturisească, dacă e duhovnicul pe care
l-aţi ales.  

Păcatele pe care le-aţi spus odată şi nu le-aţi mai repetat nu
mai trebuie spuse, mai ales dacă aţi primit canon pentru ele.
Schimbarea unui duhovnic nu se face decât în cazuri grave, şi
anume:  

- Atunci  când  afli că acel duhovnic a fost caterisit;  
- Când duhovnicul poate deveni o pricină de sminteală, fiind

neputincios şi ispitit de persoana ta. Eşti dator fără întârziere să
nu-l mai întâlneşti niciodată.  

- Mai sunt şi altele, dar mai uşoare abateri care nu sunt
periculoase.  

Foarte mult contează spovedania sinceră pe care o faci în
faţa lui Dumnezeu şi înaintea preotului, care este martor că ai
spus acele păcate. După ce ţi-ai întocmit lista cu păcatele pe
care le-ai scos din cartea aceasta, mai întâi pregăteşte-te, dacă
se poate, cu ceva post şi rugăciune, şi citeşte-ţi-le singur în
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odăiţa ta, înaintea sfintelor icoane, cu candela aprinsă, şi
spune-le lui Dumnezeu cu lacrimi, cu metanii câte poţi, şi zi şi
rugăciunea aceasta:  

„Doamne, Dumnezeul nostru cel bogat în milă şi necuprins
în îndurări, Care singur eşti din fire fără de păcat, şi pentru noi
fără de păcat Te-ai făcut om, ascultă dureroasa mea rugăciune,
că sărac şi lipsit sunt eu de fapte bune şi inima mea s-a tulburat
întru mine, că Tu, Doamne, Înaltule al Cerului şi al pământului,
ştii că toată tinereţea mea în păcate am cheltuit-o şi, umblând
după poftele trupului meu, m-am făcut cu totul bucuria dracilor,
cu totul am urmat diavolului, tăvălindu-mă totdeauna în noroiul
poftelor. Căci întunecându-mi-se gândul din copilărie şi până
acum, niciodată nu am voit să fac voia Ta cea sfântă ci, cu totul
robindu-mă de poftele care mă înconjoară, m-am făcut de râs şi
batjocură dracilor, nicidecum în minte socotind că nesuferită este
urgia îngrozirii Tale cea asupra păcătoşilor şi gătită fiind gheena
focului. Şi din această pricină, în deznădăjduire căzând, şi
nicidecum în simţire de întoarcere fiind, pustiu şi gol de
dragostea cea  de  la  Tine  m-am făcut. Ce lucru drăcesc n-am
lucrat? Ce faptă grozavă şi înverşunată nu am săvârşit cu
covârşire şi sârguinţă? Mintea cu totul mi-am întinat prin
cugetele trupeşti; trupul mi-am spurcat prin amestecări; duhul cu
totul mi l-am pângărit cu învoirea spre păcat; toate mădularele
ticălosului meu trup, le-am pornit spre a lucra şi a sluji la păcate.
Şi cine, dar , nu mă va plânge pe mine, ticălosul? Cine nu mă va
tângui pe mine, ticălosul? Pentru că eu singur, Stăpâne, mânia
Ta am întărâtat-o, eu singur urgia Ta asupra mea am aţâţat-o, eu
singur răutate înaintea Ta am făcut, întrecând şi covârşind pe
toţi cei din veac păcătoşi, fără de asemănare păcătuind şi fără
iertare.  

Ci, de vreme ce eşti mult milostiv şi mult îndurat, Iubitorule
de oameni, şi aştepţi întoarcerea oamenilor, iată şi eu mă arunc
pe mine însumi înaintea înfricoşatului şi nesuferitului Tău divan
şi, ca şi cum m-aş atinge de prea curatele Tale picioare, din
adâncul sufletului strig Ţie: Milostiveşte-Te, Doamne, iartă-mă,
Îndurate, ajută neputinţei mele, ia aminte la rugăciunea mea şi

- 208 -



lacrimile mele să nu le treci cu vederea. Primeşte-mă pe mine
cela ce mă pocăiesc şi, rătăcit fiind, întoarce-mă, şi,
întorcându-mă, îmbrăţişează-mă şi mă iartă, căci mă rog. Pentru
că nu ai pus pocăinţă drepţilor, nu ai pus iertare celor ce nu
greşesc, ci ai pus pocăinţă asupra mea, a păcătosului, întru
acelea cu care spre întărâtarea Ta am lucrat. Gol şi descoperit
stau înaintea Ta, cunoscătorule de inimi, Doamne,
mărturisindu-mi păcatele mele, pentru că nu pot să caut şi să
văd înălţimea cerului, fiind împilat de greutatea păcatelor mele.  

Deci, luminează-mi ochii inimii mele şi-mi dă mie umilinţă
spre pocăinţă şi zdrobire de inimă spre îndreptare şi, cu bună
nădejde şi cu adevărată şi deplină adeverire, să merg la lumea
cea de acolo, lăudând şi binecuvântând totdeauna Prea Sfânt
Numele Tău: al Tatălui şi al Fiului şi Sfântului Duh, acum şi
pururea şi în vecii vecilor. AMIN!“  

Vă mai atrag încă o dată atenţia, fiindcă acest lucru este
foarte important, să vă citiţi cu atenţie lista cu păcatele pe care
le-aţi scos din cărticica aceasta, ca să le puteţi citi şi în faţa
preotului duhovnic cât mai clar şi desluşit şi tare, ca să le audă.
Să nu vă mulţumiţi că le înşiraţi la repezeală, iar duhovnicul nici
nu le aude cum trebuie sau nu le înţelege, fiindcă vă păgubiţi
singuri.  

Să spui duhovnicului cam de când nu te-ai mai spovedit şi
mai spune şi dacă nu ţi-ai mărturisit atunci toate păcatele tale,
dacă le-ai ascuns sau le-ai uitat, dacă ai primit vreun canon şi nu
l-ai împlinit, şi ce anume canon, dacă ai umblat din duhovnic în
duhovnic ca să nu fii oprit de la împărtăşanie.  

După ce v-aţi pregătit în felul acesta, mergeţi cu încredere la
scaunul de judecată şi aruncaţi-vă cu faţa la pământ, înaintea
lui Dumnezeu şi a preotului, care este martorul între om şi
Dumnezeu, şi închipuieşte-ţi că Judecătorul viilor şi al morţilor
este în chip adevărat de faţă, şi chiar este, şi El va asculta
mărturisirea ta, iar tu, frate şi soră creştină, la El ai venit, nu la
preot, ca om. Şi înaintea lui Hristos şi a preotului începi a te
spovedi astfel:  

„Mărturisesc  Domnului Dumnezeului Atotţiitorului, Care este
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slăvit şi închinat în Sfânta Treime, Tatălui şi Fiului şi Sfântului
Duh, Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi tuturor sfinţilor şi
sfinţiei tale, sfinţite părinte, toate păcatele mele pe care le-am
făcut cu lucrul, cu cuvântul şi cu gândul, păcatele cu care L-am
supărat pe Dumnezeu în toate zilele vieţii mele până în ziua de
astăzi, păcatele cu care am supărat pe aproapele meu şi cu care
mi-am întinat sufletul şi trupul meu. Căci în păcate m-am
zămislit, în păcate m-am născut din maica mea, în păcate am
crescut şi am vieţuit până în ceasul de acum“.

Adu-ţi aminte mai întâi de: 
Păcatele împotriva Sfântului Duh; 
Păcatele strigătoare la cer;
Cele şapte păcate de moarte;
Păcatele împotriva celor zece porunci. 

Mai adu-ţi aminte şi aceste fapte pe care, dacă nu le-am
făcut, să le facem, căci la judecată ne va întreba Domnul Hristos
de ele:  

- Dacă n-ai dat mâncare celui flămând;  
- Dacă n-ai dat apă celui însetat;  
- Dacă n-ai îmbrăcat pe cel gol;  
- Dacă n-ai cercetat pe cei din închisori;  
- Dacă n-ai căutat pe cei bolnavi;  
- Dacă n-ai primit pe cei străini în casa ta;  
- Dacă n-ai îngropat pe cei morţi care nu aveau pe nimeni.  
După cei ai terminat de citit lista cu păcatele tale, zi şi aceste

cuvinte:  
„Pentru toate aceste păcate pe care le-am făcut, şi de care

sunt vinovat înaintea lui Dumnezeu, mă căiesc şi-mi pare rău
din inimă şi, cu zdrobirea inimii mele, mă rog Preasfintei
Născătoare de Dumnezeu şi tuturor sfinţilor îngeri şi tuturor
sfinţilor şi sfinţiei tale, părinte duhovnicesc, să-mi fiţi martori în
ziua judecăţii mele împotriva vrăjmaşilor diavoli, care în tot
momentul mă pândesc să mă surpe în osânda iadului. Şi acum
vă rog, sfinţite părinte, să-mi rânduiţi un canon, care socotiţi că
mi s-ar cădea, după păcatele mele, să-l fac cu ajutorul lui
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Dumnezeu“.  
Acum preotul urmează să-ţi spună ce canon să faci şi-ţi

rânduieşte un număr de metanii pe zi, post şi rugăciune, chiar
ajunare, milostenii, mergerea la biserică, cercetarea bolnavilor,
a văduvelor, sărindare pentru iertarea păcatelor, să botezi
prunci, să citeşti Paraclisul Maicii Domnului, Psaltirea şi acatiste
şi, dacă te opreşte un timp de la Sfânta Împărtăşanie, să nu te
superi, pentru că e mai bine să primeşti acest canon, decât să
te împărtăşeşti cu mare nevrednicie, fiindcă nu-ţi va folosi şi, pe
lângă păcat, te vei alege cu vreo pedeapsă dumnezeiască.  

După ce ţi-ai primit canonul, mergi cu bucurie acasă (pe
drum ai să te simţi uşor ca un fulg), iar acasă aprinde-ţi candela,
aşază-te în genunchi şi zi rugăciunea aceasta a Sfântului
Augustin, către Domnul Hristos, ca semn de mulţumire că Te-a
primit în braţele Sale părinteşti ca pe fiul cel pierdut:  

„Mult Milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu,
mulţumescu-Ţi că m-ai ajutat să-mi mărturisesc păcatele mele,
mulţumescu-Ţi că m-ai învrednicit pe mine păcătosul să iau
iertare de la Tine, pentru păcatele mele, urmând lui David celui
ce a zis: «Juratu-m-am şi am pus ca să păzesc judecăţile
dreptăţilor Tale».  

Îţi făgăduiesc, Doamne, cu hotărâre din tot sufletul meu, că
prefer mai bine să mor decât să mai fac de acum înainte vreun
păcat de moarte şi să mai supăr cu el Bunătatea Ta cea
nemărginită.  

Dar, de vreme ce voinţa mea este neputincioasă şi fără
ajutorul Tău nu pot face nimic, mă rog Ţie, cu fierbinţeală, să mă
împuterniceşti şi să mă întăreşti cu ajutorul Tău cel puternic, ca
să rămân până la sfârşit neschimbat în hotărârea mea. Iubitorule
de oameni, Iisuse al meu, împuterniceşte-mă să petrec întru
pocăinţă cealaltă vreme a vieţii mele şi să dobândesc pacea şi
mulţumirea sufletească aici pe pământ, iar acolo în ceruri
fericirea şi viaţa veşnică, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii
Tale, ale Sfinţilor Îngeri şi ale tuturor Sfinţilor Tăi. AMIN!“

Acum să ştii că, dacă într-adevăr ai urmărit cu atenţie
cărticica aceasta şi ai luat tot înţelesul din ea, spovedindu-te aşa
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curat, eşti ca şi când te-ai botezat din nou, ţi-ai reînnoit haina
Botezului, pe care o murdăriseşi cu atâta mulţime de păcate.  

De acum păzeşte-te curat şi fugi din calea pierzării, fugi de
lumea cea vrăjmaşă lui Dumnezeu, căci te aruncă iarăşi în
păcate, şi nu mai face voile trupului, că nu-ţi foloseşte la nimic.  

Dumnezeu să te aibă în pază! AMIN!

CHESTIONAR
PENTRU CERCETAREA CONŞTIINŢEI

AAAA cest chestionar se poate folosi înainte de spovedanie sau
seara, înainte de culcare, pentru cercetarea conştiinţei. La

alcătuirea acestui chestionar s-au folosit diferite cărţi de învăţătură ale
Sfinţilor Părinţi. Dacă mai ştii vreun păcat pe care l-ai făcut şi care nu
este trecut în chestionar, adaugă-l şi pe acela.

Citeşte cu atenţie fiecare întrebare şi lasă conştiinţa să răspundă
sincer.

1. Sunt eu smerit sau mă luptă mândria?
2. Sunt eu darnic sau mă luptă iubirea de argint?
3. Sunt eu curat sau mă luptă desfrânarea?
4. Mă bucur eu de binele aproapelui sau mă luptă invidia?
5. Sunt eu cumpătat sau mă luptă lăcomia?
6. Sunt eu blând, bun şi calm sau mă luptă mânia?
7. Sunt eu harnic şi râvnitor la fapte bune sau mă luptă lenea

şi nesimţirea?
8. Mă gândesc eu la faptele mele sau mă luptă uitarea?
9. Sunt eu atent tot timpul sau mă luptă nepăsarea?
10. M-am străduit eu să scap de neştiinţă?
11. Am crezut întotdeauna drept sau m-a luptat erezia,

credinţa strâmbă?
12. Nu cumva m-a cuprins amărăciunea cu motiv sau fără

motiv?
13. Nu cumva m-a cuprins înfumurarea năprasnică?
14. Nu cumva i-am urât sau îi urăsc pe oameni?
15. Nu cumva am pomenit răul?
16. Nu cumva am vorbit de rău pe aproapele?
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17. Nu cumva am osândit pe aproapele?
18. Nu cumva m-am întristat fără temei?
19. Nu cumva m-a stăpânit frica?
20. Nu cumva am fost laş?
21. Nu cumva m-am certat?
22. Nu cumva m-am luat la întrecere?
23. Nu cumva m-a luptat sau mă luptă slava deşartă?
24. Nu cumva am fost făţarnic?
25. Nu cumva am minţit?
26. Nu cumva m-a stăpânit răutatea?
27. Nu cumva m-a stăpânit reaua nărăvire?
28. Nu cumva am păcătuit cu necredinţa?
29. Nu cumva am greşit cu rătăcirea gândurilor?
30. Nu cumva am păcătuit cu iubirea de sine?
31. Nu cumva am păcătuit cu iubirea de materie?
32. Nu cumva am fost zgârcit?
33. Nu cumva m-a stăpânit împătimirea?
34. Nu cumva am fost cuprins de afecţiune pentru cele

pământeşti?
35. Nu cumva am dat dovadă de micime de suflet?
36. Nu cumva am fost nemulţumit?
37. Nu cumva am cârtit?
38. Nu cumva m-a luptat îngâmfarea?
39. Nu cumva m-a luptat înalta cugetare?
40. Nu cumva m-a luptat iubirea de stăpânire?
41. Nu cumva m-a luptat dorinţa de a plăcea oamenilor?
42. Nu cumva am fost viclean?
43. Nu cumva am fost neruşinat?
44. Nu cumva am fost linguşitor?
45. Nu cumva am fost ironic?
46. Nu cumva am fost duplicitar?
47. Nu cumva m-am învoit cu păcatele părţii ruşinoase şi

m-am gândit des la ele?
48. Nu cumva am fost semeţ?
49. Nu cumva am făcut glume?
50. Nu cumva am ţinut minte răul?
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51. Nu cumva m-a stăpânit dorinţa de răzbunare?
52. Nu cumva am grăit în deşert?
53. Nu cumva am fost stăpânit de iubirea de arătare?
54. Nu cumva m-am lăudat?
55. Nu cumva am greşit cu mila de sine?
56. Nu cumva am greşit cu cruţarea de sine?
57. Nu cumva am greşit cu lauda de sine?
58. Nu cumva am greşit cu îndreptăţirea de sine?
59. Nu cumva am greşit cu înfumurarea de sine?
60. Nu cumva am greşit cu înălţarea de sine?
61. Nu cumva am greşit cu îngâmfarea de sine?
62. Nu cumva am greşit cu preţuirea de sine?
63. Nu cumva am greşit cu închipuirea de sine?
64. Nu cumva am greşit cu simţirea de sine?
65. Nu cumva am greşit cu cinstirea de sine?
66. Nu cumva am greşit cu încrederea de sine?
67. Nu cumva am greşit cu răzbunarea de sine?
68. Nu cumva am greşit cu biruirea de sine?
69. Nu cumva am greşit cu cutezanţa de sine?
70. Nu cumva am greşit cu închipuirea de păcate sau am

avut gânduri necurate şi spurcate?
71. Nu cumva mi-am adus aminte de păcatele copilăriei şi

m-am învoit cu ele în minte?
72. Mi-am păzit eu întotdeauna mintea?
73. Nu cumva m-am mâhnit de ceva?
74. Nu cumva m-am descurajat?
75. Nu cumva m-a luptat deznădejdea?
76. Nu cumva m-a stăpânit împuţinarea de suflet?
77. Nu cumva am fost nechibzuit?
78. Nu cumva m-a stăpânit nesuferirea?
79. Am avut eu dreaptă socoteală în toate?
80. Am acţionat întotdeauna cu discernământ?
81. Am făcut rugăciune neîncetat?
82. Am eu o lucrare a minţii?
83. Nu cumva sufăr de nebunească împătimire cu gânduri

necurate?
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84. Nu cumva am îndoieli în suflet şi în gând?
85. Nu cumva am ţinut minte răul?
86. Nu cumva am inima împietrită?
87. Nu cumva am curvit cu inima şi cu sufletul?
88. Nu cumva am greşit cu ocârmuirea nedreaptă a averii

bisericii?
89. Nu cumva am fost cu nemilostivire faţă de săraci şi de

oameni?
90. Nu cumva m-am îngreuiat de somn şi de lenevire?
91. Nu cumva am osândit?
92. Am cinstit întotdeauna zilele sfinte?
93. Am mers la biserică la priveghere?
94. Am dat pilde bune supuşilor mei?
95. M-am jurat cumva pe neadevăr?
96. La biserică am stat cu luare aminte?
97. Nu cumva am ieşit din biserică înainte de a se termina

slujba?
98. Nu cumva m-am împărtăşit cu nevrednicie?
99. Am păzit eu sfintele porunci?
100. Am citit cât mai des din Sfânta Scriptură?
101. Nu cumva sunt iubitor de bani?
102. Nu cumva sunt iubitor de plăceri?
103. Nu cumva sunt iubitor de agoniseală?
104. Nu cumva sunt iubitor de lucruri nefolositoare?
105. Am lucrat eu după putere fapta bună?
106. Am postit eu după putere?
107. Am făcut eu metanii şi canon după putere?
108. Am privegheat eu după a mea putere?
109. Nu cumva am greşit cu lăcomia pântecelui?
110. Nu cumva am greşit cu nesăturarea?
111. Nu cumva am greşit cu desfătarea şi beţia?
112. Nu cumva am greşit cu mâncarea pe ascuns?
113. Nu cumva am greşit cu iubirea de plăceri felurite?
114. Nu cumva am păcătuit cu curvia şi preacurvia?
115. Nu cumva am păcătuit cu desfrâul şi necurăţia?
116. Nu cumva am păcătuit cu incestul (amestecarea
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sângelui)?
117. Nu cumva am păcătuit cu stricarea pruncilor?
118. Nu cumva am păcătuit cu împreunarea dobitoacelor?
119. Nu cumva sunt stăpânit de toate poftele rele?
120. Nu cumva sunt stăpânit de toate poftele urâte?
121. Nu cumva am păcătuit cu furtul?
122. Nu cumva am păcătuit cu jefuirea celor sfinte?
123. Nu cumva am păcătuit cu beţia?
124. Nu cumva am păcătuit cu uciderea?
125. Nu cumva am păcătuit cu orice moleşeală trupească?
126. Nu cumva am făcut voile păcătoase ale trupului?
127. Nu cumva am păcătuit cu ghicirile?
128. Nu cumva am păcătuit cu descântecele?
129. Nu cumva am păcătuit cu prezicerile?
130. Nu cumva am păcătuit cu iubirea de podoabe?
131. Nu cumva am păcătuit cu uşurătatea (căderea cu

uşurinţă)?
132. Nu cumva am păcătuit cu moliciunea?
133. Nu cumva am păcătuit cu înfrumuseţarea?
134. Nu cumva am păcătuit cu vopsirea feţei şi a unghiilor?
135. Nu cumva am păcătuit cu pierderea vremii?
136. Nu cumva am păcătuit cu umblarea fără rost?
137. Nu cumva am păcătuit cu jocurile de noroc?
138. Nu cumva am păcătuit cu reaua pătimire?
139. Nu cumva am păcătuit cu întrebuinţarea lucrurilor dulci

ale lumii?
140. Nu cumva vieţuiesc mai mult pentru trup?
141. Nu cumva am păcătuit cu diferite plăceri care îngroaşă

mintea?
142. Sunt eu pregătit pentru moarte?
143. M-am judecat pe mine însumi cu toate gândurile?
144. Ştiu eu în ce aşezare mă aflu?
145. Cuget eu asupra adevărurilor din Evanghelie?
146. Cuget eu cum mă voi prezenta în faţa judecăţii?
147. Am eu conştiinţa curată că mă voi mântui?
148. Cum stau eu cu îndatoririle ce-mi aparţin?
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149. Am început eu chiar de azi a chema numele lui Hristos?
150. De câte ori pe zi spun „Doamne Iisuse“?
151. Respect eu făgăduinţa botezului sau a călugăriei?
152. Cum m-am comportat eu astăzi faţă de aproapele?
153. Cum m-am comportat eu faţă de mine însumi?
154. Îmi dau eu seama că Dumnezei este de faţă?
155. Îl laud eu mereu pe Dumnezeu?
156. Mă rog eu lui Dumnezeu în tot ceasul?
157. Îmi cercetez conştiinţa zilnic?
158. Iubesc eu cuvântul Lui Dumnezeu?
159. Ascult eu cuvântul Lui Dumnezeu?
160. Împlinesc eu cuvântul Lui Dumnezeu?
161. Împlinesc eu, cu frică de Dumnezeu, datoria ce-mi este

încredinţată?
162. Caut eu folosul aproapelui, sau mai mult folosul meu?
163. Mi-am cheltuit eu timpul cu folos sau l-am cheltuit în

deşertăciuni, jocuri şi diferite patimi?
164. I-am îndemnat eu pe oameni să aibă frică de

Dumnezeu?
165. I-am îndemnat eu pe oameni să împlinească poruncile

Bisericii?
166. Mi-am crescut eu copiii cu dragoste şi cu frică de

Dumnezeu sau i-am lăsat de capul lor?
167. Las eu ca moştenire urmaşilor mei credinţa cea

adevărată, susţinută de fapte bune, sau o credinţă falsă?
168. M-am îngrijit eu să dau pilde bune?
169. M-am îngrijit eu de vieţuirea copiilor mei şi a

aproapelui?
170. Nu cumva l-am smintit pe aproapele sau pe copiii mei

prin exemple rele?
171. Mi-am schimbat eu viaţa în bine?
172. Nu cumva am dat voie copiilor mei să facă lucruri rele?
173. Nu cumva i-am îndemnat pe copii la lucruri necinstite?
174. Am avut eu grijă ca să-i păzesc pe copii de smintelile

lumii?
175. Mi-am păstrat conştiinţa curată oriunde m-am aflat?
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176. M-am rugat eu cu râvnă lui Dumnezeu pentru a-mi
păstra conştiinţa curată?

177. Am păstrat în memorie gândurile cele bune?
178. Am ţinut, cu înţelepciune, buna rânduială în toate

faptele?
179. Nu cumva am iubit sau iubesc îmbrăcămintea şi

obiectele luxoase?
180. Urăsc eu din inimă poftele drăceşti?
181. Urăsc eu patima curviei, a preacurviei şi cele fără de

folos?
182. Urăsc eu discuţiile inutile şi cărţile nefolositoare?
183. Fug eu de dansuri, jocuri şi alte înşelăciuni?
184. Urăsc eu cântecele lumeşti, nefolositoare?
185. Fug eu de lucrurile care mă trag în cursa păcatului?
186. Dând ajutor aproapelui, nu cumva l-am smintit cu ceva?
187. Stând de vorbă cu cineva, nu cumva am alunecat în

glume?
188. Nu cumva am luat în râs pe cineva?
189. Nu cumva am făcut jurăminte sau am blestemat?
190. Când a greşit cineva, am luat atitudine mustrând sau

pedepsind cu blândeţe, sau prin tăcere m-am făcut părtaş la
păcatul lui?

191. Când am invitat  pe cineva  la mine, nu cumva m-am
mâniat pe el sau i-am făcut scandal?

192. Mi-am cercetat conştiinţa înainte de mărturisire?
193. Mi-am mărturisit păcatele cu zdrobire de inimă?
194. Am respectat făgăduinţa de a nu mai păcătui?
195. Înainte de a mă împărtăşi mi-am făcut un proces de

conştiinţă?
196. Înainte de a mă împărtăşi am făcut rugăciuni cu

evlavie?
197. Am păstrat şi sfinţit ziua în care m-am împărtăşit?
198. Am împlinit canonul dat de duhovnic?
199. După ultima mărturisire, m-am păzit ca să nu mai

păcătuiesc, sau am căzut iarăşi?
200. Nu cumva mă ruşinez de oameni, iar de Dumnezeu nu?
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