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cuvintelor Tale” (Ps. 118:9)



UN VIS ÎMPLINIT

După ce-a făcut Pământul
Şi pe toate le-a zidit,
Dumnezeu, Treimea Sfântă,
Sus, în cer, s-a sfătuit:
Hai să facem din ţărână
Om, fiinţă gânditoare,
Înzestrat cu chip divin
Şi a Noastră-asemănare!

După ce l-a plăsmuit
Şi-i suflară duh de viaţă,
În Eden l-a pus stăpân
Şi pe Eva a-i fi soaţă.
Poruncind, le-a zis Stăpânul:
Din toţi pomii să mâncaţi;
Numai unul e oprit,
De el nu v-apropiaţi!

Dar n-au ascultat porunca
Cei ce-au fost întâi zidiţi
Şi din rai, Adam şi Eva,
Fost-au iute izgoniţi.
Supărat, le-a zis Stăpânul:
Tu, Adame, fii rob muncii,
Iar tu, Eva, fii plecată
Şi-n durere să-ţi naşti pruncii!

Dar din mila Sa cea mare
Pentru om, pentru zidire,
Le-a promis că prin femeie
Se va face izbăvire.
Mii de ani au aşteptat
Oamenii proorocia
Ca o maică şi fecioară
Să îl nască pe Mesia.
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Dintre-atâtea miliarde
De femei ce au trăit
Pe acest Pământ, pe care
Creatorul l-a clădit,
Numai una dintre ele
A fost vrednică să nască
Pe Acel născut din Tatăl,
Pe Hristos - salvarea noastră.

Cum să nu o fericească
Pe Preasfânta Născătoare
Toate neamurile lumii,
Ce au fost şi sunt sub soare?
Căci, aşa, făgăduinţa
Dată lui Adam în rai,
S-amplinit prin Maica Sfântă
Şi-am scăpat de-un veşnic vai.

Nu doar neamurile toate
Pe Pământ o fericesc,
Ci tresaltă şi se-nchină
Tot soborul îngeresc.
Toţi, în cânt şi bucurie,
O numesc Împărăteasă
Pe Maria, Maica Sfântă,
Ce-i a Tatălui aleasă.

Cu dor mare serafimii,
Duhuri sfinte şi curate,
Când Te văd, Măicuţă Sfântă,
Bat din aripile toate.
Bucuroşi şi heruvimii,
În iubirea lor zeloasă,
Deschizânu-şi mari toţi ochii,
Te privesc ca pe-o crăiasă.

Gavriil, cerescul sol,
Aducând un crin în dar,
Îţi grăieşte: Precurată,
Plină eşti de Sfântul Har!
Tu între femei, Marie,
Binecuvântată eşti,
Venerată şi de oameni,
Şi de oştile cereşti!

Pe Preasfânta Născătoare
Şi natura o cinsteşte,
Pentru care se îmbracă
Cu flori dalbe şi-nverzeşte.
Florile înmiresmate,
Colorate după soi,
Spun: Măicuţa e o floare
Mai frumoasă decât noi!

Lacrima Măicuţii Sfinte,
Floarea care ne uimeşte
Cu parfumul ei de ceară,
Lăcrimând uşor grăieşte:
Sunt o floare minunată,
Ce pe oameni îi vestesc
Că Măicuţa plânge-ntruna
Pentru neamul omenesc!

Dar şi Mâna Maicii Sfinte,
Înflorită-n pragul serii,
Ce întrece în mireasmă
Tot mirosul primăverii,
Strigă tare din grădină,
De iubirea ei aprinsă:
Mâna Maicii Preacurate
Către voi mereu e-ntinsă!
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Păsărelele din cântec
Se opresc cu dor s-asculte
Vocea blândă şi duioasă,
Glasul Maicii noastre Sfinte.
Fulgii jucăuşi de nea,
Spun şi ei cu glas vioi:
Mai curată şi mai albă
Eşti Măicuţă decât noi!

Salcia, mereu plecată,
Spune, vrând să Ţi se-nchine:
Eşti Măicuţă Preacurată
Mai smerită decăt mine!
Râul, marea şi oceanul,
Dealul, muntele, câmpia,
Tainic strigă căte lume:
Fericiţi-o pe Maria!

Soarele trecând pe cale,
Luminând strălucitor,
Când Te vede, Maică Sfântă,
Se ascude după nor
Şi de-acolo strigă tare,
Cu a razelor cuvinte:
Sunt orbit de strălucirea
Aurei Măicuţei Sfinte!

În nespusa lui iuţeală,
Fulgerul, învins, îţi spune:
O, Marie, Maică Sfîntă,
Eşti mai iute decât mine,
Când copiii Tăi te cheamă
Să le vii în ajutor!
Când Te roagă şi-Ţi zic mamă,
Mă întreci în al Tău zbor!

Ploaia ce nu conteneşte
Ca să cadă pe câmpii
Spune, tristă şi tăcută:
Pentru toţi ai Tăi copii,
Pentru neamurile toate,
Pentru neamul Tău cel sfânt,
Verşi mai multe lacrimi, Maică,
Decât mine pe Pământ!

Focul straşnic scânteind,
Înteţit într-o făclie,
Spune tare: Mă simt ars
De iubirea Ta, Marie!
Vântul, ce călătoreşte
Peste munte, peste mare,
Şi el spune: Fericită
Eşti Preasfântă Născătoare!

O, Măicuţă Preacurată,
Visul pământesc străbun,
Tu esti cel mai nobil suflet,
Tu eşti tot ce-a fost bun,
Ce-a putut ca să ofere
Lumea, cei de pe Pământ,
Cerului, Lui Dumnezeu,
Creatorului Cel Sfânt.

Venerându-Te pe Tine,
Noi, cei care Te iubim,
Ce-Ţi purtăm recunoştinţă
Şi din inimi mulţumim,
Slavă, cinste şi-nchinare
Îi aducem ne'ncetat
Dumnezeului Cel Mare,
Celui care ni Te-a dat!
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CÂNTARE DE LAUDĂ
ÎNCHINATĂ

MAICII DOMNULUI

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 cel 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 strigam la Tine;

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;
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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;

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.
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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;

Bucură-te,-ţi zicem
Ţie, cu dreptate,
căci te fericesc
neamurile toate;

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

Te rugăm, ajută-i,
Maică, pe creştini,
ca-n Ortodoxie
toţi să fim lumini!

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

COPILAŞII MEI!

Eu sunt mama voastră!
Să mă ascultaţi!
Ţineţi calea dreaptă
Şi uniţi să staţi!

Vreau şi pot s-ajut
Pe tot neamul meu,
Căci am mare har
De la Dumnezeu.

Eu sunt mama voastră,
Copilaşi iubiţi!
Glasul ce vă chamă,
Toţi îl auziţi?

Să daţi la o parte
Zgomotul lumesc,
Ca să mi-auziţi
Glasul părintesc.

Când voi vă rugaţi,
Ca să vă ajut,
Iute-alerg la Fiul
Pentru ce-aţi cerut.

Dacă cereţi bune,
Le aveţi pe ele,
Dar câteodată…
Cereţi lucruri rele.

Care dintre voi
M-a chemat cu dor,
Iar eu nu i-am dat,
Iute, ajutor?

Dar aş vrea, copii,
Să strigaţi mai tare,
Să vă simt iubirea,
Căci ştiu ce vă doare.

Rugăciunea voastră
Merge foarte iute,
Ţine, uneori,
Câteva minute.
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Pentru voi, copii,
Eu stau zi şi noapte
Numai în genunchi,
Lăcrimând cât şapte.

Voi de ce copii
Nu vă mai rugaţi?
Nu-nţeleg, pe cine
Sunteţi supăraţi?

Degetele voastre
Le-ndemnaţi la luptă,
Nu lăsaţi jos "arcul",
Căci e luptă cruntă.

Spuneţi-mi, copii,
Cine vă reţine
De nu mai vorbiţi
Cât mai des cu mine?

Nu mă ocoliţi!
Eu copii sunt poarta
Pentru cei ce vor
Să îşi schimbe soarta!

Mulţi mă fericiţi,
Mulţi mă lăudaţi,
Prin cântări duioase
Mulţi mă veneraţi,

Dar aş vrea mai mult,
Prea iubiţi soldaţi,
Şi prin comportare
Să mă veneraţi.

Nimeni împotriva
Celor ce-s smeriţi
N-are cum să stea,
Fii mei iubiţi.

Însă, celor mândri
Chiar şi Dumnezeu
Le stă împotrivă,
Şi va sta mereu.

Şi-n icoane plâng,
Şi oriunde, eu,
Plâng şi lăcrimez
Pentru neamul meu.

Fiindcă vă iubesc,
Coplilaşi voinici,
Mult mă străduiesc
Să v-aduc aici.

Sunt mereu prezentă
În căsuţa voastră,
Căci icoana-mi este
Către voi fereastră.

Şi, de-aici, îi văd,
Cum e şi firesc,
Pe cei ce au râvnă
Şi se ostenesc.

Dragostea, copii,
Pentru toţi să fie,
Pe cărarea sfântă,
Dârză temelie.
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Temelia asta
Nu se surpă-n veci.
Ea să încălzească,
Inimile reci!

Eu sunt mama voastră!
Eu, de-aici din cer,
Tot ce-i de folos,
Vreau să vă ofer.

Nu vă leneviţi,
Ca să mă chemaţi,
Căci, copii iubiţi,
O să regretaţi!

Sus, aici în cer,
Unde m-am mutat,
E loc de odihnă
Sfânt şi minunat.

Însă, deocamdată,
Nu mă odihnesc
Pân' n-aduc la cer
Neamul omenesc.

Ca o mamă bună,
Ţin pe braţ cu dor
Pe Cel ce e lumii
Scump Mântuitor.

Cum să nu răspundă
La iubirea mea
Cel ce e iubire,
Când îl rog ceva?

Fiul meu iubit,
Varsă-ţi harul Tău
Peste cei ce sunt
Neam din neamul meu!

Iartă, iartă, iartă
Pe poporul Tău,
Pe acei ce-mi cheamă
Numele, mereu!

Fiul meu iubit,
Să nu uiţi nicicând
Pe aceia care
Azi cu mine sunt

Adunaţi aici,
Azi de ziua mea!
Ştiu că n-o refuzi
Pe măicuţa ta.

Fiul meu iubit,
Hai să stăm în casă
La acei ce n-au
Idolul pe masă!

Care, pentru Tine
Şi măicuţa ta,
Părăsit-au lumea
Cu ispita sa.

Fiul meu iubit,
Iarăşi îndrăznesc,
Nu-i uita pe cei
Care mă iubesc!
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Nu uita pe cei
Care îţi cinstesc
Ziua ta, Iisuse,
Şi Te preamăresc!

Fiul meu iubit,
Azi e ziua mea
Şi aş vrea, Iisuse,
Să te rog ceva:

Scrie-n Cartea Vieţii
Pe aceşti creştini,
Care, printre fraţi,
Sunt mereu străini!

Niciodată, Doamne,
Nu mai refuzat,
Când, pentru al meu
Neam, eu te-am rugat.

Scrie-n Cartea Vieţii
Pe cei ce mă cheamă,
Şi-mi cinstesc icoana,
Şi mă strigă "Mamă"!

Laudă s-aduceţi,
Toţi, Lui Dumnezeu
Şi să-L preamăriţi,
Precum fac şi eu.

Lui să ne-nchinăm
Şi să îl iubim,
Şi acum şi-n vecii
Vecilor. Amin!

CINE ESTE MAICA SFÂNTĂ

Cine este Maica Sfântă,
Care s-a învrednicit
Să Îl nască pe Mesia,
Dumnezeul Cel slăvit?
Cine, taina cea ascusă
Şi de îngeri neştiută,
A-mplinit prin curăţia
Şi prin firea-I preasmerită?

Refren:

E Preasfânta Născătoare,
Maica Domnului Hristos,
Grabnică ajutătoare
Pentru omul păcătos!
Toate neamurile-n cântec
Trebuie s-o fericească,
Fiindcă-i salvatoarea noastră
Din căderea strămoşească!
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Cine, fără stricăciune,
Pe Cuvântul Dumnezeu
A născut în feciorie
Şi fecioară e mereu?
Cine este mai cinstită
Mai presus de heruvimi
Şi e-n ceruri mai mărită
Decât sfinţii serafimi?

Cine e Împărăteasă
Şi în cer şi pe pământ?
Cine-i Tatălui mireasă,
Îmbrăcată-n Duhul Sfânt?
Cine este scară sfântă,
Care, ca un curcubeu,
Trece bolta şi, prin care,
Ne suim la Dumnezeu?

Cine mâgâie durerea
Copilaşilor firavi
Şi alină bătrâneţea
Celor singuri şi bolnavi?
Cine vine mai degrabă
Să ne sară-n ajutor,
Când vrăjmaşii ne aşteaptă
Să cădem în laţul lor?

Cine plânge şi se roagă
Domnului Iisus Hristos,
Ca să-l ierte de păcate
Pe smeritul păcătos?
Cine este Maică bună
Şi al nostru sol ceresc
Şi doreşte-n cer s-aducă
Pe tot neamul omenesc?

Să nu ne laşi, Măicuţă!

Plutind pe marea vieţii
Cu lacrimi şi suspine,
Măicuţă Preacurată,
Privim cu dor spre tine...
Să nu ne laşi, Măicuţă,
Să fim răpiţi de valuri,
Ci-ntinde-ţi mâna sfântă
Şi scoate-ne la maluri!

Îngustă este calea
Spre Rai şi mântuire,
Şi largă e cărarea,
Ce duce la pierire...
Să nu ne laşi, Măicuţă,
Să rătăcim cărarea,
Căci Tu ne eşti busola,
Limanul şi salvarea!
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Tu ştii, Măicuţă Sfântă,
Ce zarvă e în lume
Şi câte duhuri rele
Voiesc să ne sugrume...
Să nu ne laşi, Măicuţă,
O pradă prea uşoară
Vrăjmaşilor ce,-n haită,
Cu ură, ne-nconjoară!

Satan, vrând să le pierdem
Pe cele sufleteşti,
Ne-nbie cu onoruri
Şi bunuri pământeşti...
Să nu ne laşi, Măicuţă,
Să fim argaţii lui,
Ci, mintea, tu, tot timpul,
La cerururi să ne-o sui!

Săracă ne e ruga
La Bunul Dumnezeu,
Nici fapte nu mai facem,
Iar postul pare greu...
Să nu ne laşi, Măicuţă,
Pierii sufleteşti,
Robiţi de rele patimi
Şi grijile lumeşti!

Azi norii dezbinării
Întunecă văzduhul,
Întunecă şi mintea,
Întunecă şi duhul...
Să nu ne laşi, Măicuţă,
Să pierdem mântuirea,
Ci adune-ne, tu, iarăşi,
În suflete iubirea!

Vrăjmaşii vieţii noastre
Au planuri mari cu noi
Şi vor, în orice clipă,
S-ajungem în noroi...
Să nu ne laşi, Măicuţă,
Pe noi, al tău popor,
Ci, ca o mamă bună,
Tu sfarmă planul lor!

Noi suntem slabi şi mândri,
Neputincioşi şi răi,
Dar ştim că ne eşti mamă,
Iar noi, copiii tăi...
Să nu ne laşi, Măicuţă,
Ci-i zi lui Dumnezeu:
Prea luminate Doamne,
Ei sunt din neamul meu!
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Cerul şi Pământul

După ce Adam şi Eva au fost scoşi din Paradis,
Înşelaţi fiind de şarpe, Raiul iute s-a închis.
Şi prăpastie grozavă, dup-acest deznodământ,
S-a creat de-atunci, îndată, între Ceruri şi Pământ.

Pân-atunci era Pământul într-o mare bucurie
Şi era unit cu Cerul într-o sfântă armonie,
Dar de-atunci, de la cădere, Cerul tot s-a supărat,
Fiindcă omul, pentru poftă, de Stăpân n-a ascultat.

Mii de ani a plâns Pământul, Cerului cerând iertare
Şi voia, în orice clipă, să ajungă la-mpăcare.
- Cerule, a zis Pământul, dă-mi-L iar pe Dumnezeu,
Căci mă simt aşa de singur şi îmi e atât de greu...!
Amintirea dureroasă a Edenului pierdut
Nu-mi dă pace şi m-apasă, de când omul a căzut.
Toate-s parcă împotrivă; a mea faţă e aridă
Şi pe mine creşte-ntr-una numai spini şi pălămidă.
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- Ce-mi dai tu, îi zise Cerul, cel ce zilnic ceri iertare,
Să ţi-l dau din nou pe Domnul, să ajungem la-mpăcare?
- Îţi dau regi şi prooroci, înţelepţi, judecători...
Însă nu l-a-nduplecat, şi-i răspunse după nori:
- Pentru darul tău amabil, îţi pot da, atât, o parte
Din a îngerilor ceată, dar de ţel, suntem departe...
- Cerule, grăi Pământul, dacă-ţi dau într-o clipită
Pe Avraam, Isaac şi Iacov pe Susana cea cinstită,
Îmi primeşti acum ofranda? Este vrednic darul meu?
Este el pentru-mpăcare? Mi-l poţi da pe Dumnezeu?
- Pentru ce-mi oferi acuma, din a Cerului oştire,
Îţi mai dau câţiva arhangheli, însă, pentru păciuire,
Darul e micuţ, nevrednic, pentru visul tău cel mare.
Doar cu-atât nu ai să afli sus, la Cer, răscumpărare.
Şi aşa-ncerca Pământul cu oferte grăitoare
Să înduplece, nostalgic, Cerul, pentru împăcare.
După ani şi ani de zile, zise iar plângând Pământul:
- Cerule, îţi cerem iarăşi să ni-L dai din nou pe Sfântul!
S-a născut la noi, în lume, o copilă preacinstită
Şi nu s-a aflat vreodată decât dânsa mai smerită.
După mamă, Preacurata, e de neam arhieresc,
Iar ca spiţă, după tată, e de neam împărătesc.
Este tot ce-avem mai nobil şi nu cred s-avem vreodată
Altă pruncă pământească decât dânsa mai curată.
Fericită va fi veşnic de-ale lumii neamuri toate,
Fiindcă harul o cuprinde pentru mare-i bunătate.
Dânsa este pildă vie de smerită ascultare
Şi nu va mai fi vreodată alta mai ascultătoare.
Ea-i nădejdea omenirii, salvatoarea din blestem,
Noi smeriţii, pământenii, altceva mai bun, n-avem.
Al ei nume e Maria, fiindcă e ca o crăiasă
Şi e vrednică să fie peste lume-mpărăteasă.
Noi îţi dăm pe-această Sfântă şi Preanobilă Fecioară
Şi de crezi că-i cu putinţă, să-L cobori pe Domnul, iară!
- Da, a zis cu bucurie Cerul Sfânt din înălţime,
O asemenea făptură merită divine stime.
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După cum băgăm de seamă, e mai sus de heruvimi,
E mai sus şi de arhangheli, şi de sfinţii serafimi.
Ea e vrednică să fie şi în Cer împărăteasă
Şi va fi, fără-ndoială, Tatălui Preasfânt, mireasă.
Pentru-o astfel de fecioară, iată, Cerul s-a-ndurat
Şi al lumii vis de veacuri astfel s-a realizat.
Şi-a trimis în lume, Cerul, un arhanghel s-o vestească
Pe Maria, că pe Domnul, pe Mesia, o să-L nască.
Prin Măicuţa Preacurată, fiindcă a voit şi Sfântul,
S-a unit, pentru vecie, iarăşi Cerul cu Pământul.
Cerul Sfânt, pentru-mpăcare, a dat lumii pe Mesia,
Iar Pământul, pentru Ceruri, a născut-o pe Maria.
Vrednică va fi de-a pururi Maica Sfântă Preacurată,
Ca să fie preacinstită şi de neamuri lăudată.

O, Preasfântă Născătoare, miluieşte-ne pe noi,
Ocroteşte lumea-ntreagă de-al ispitelor puhoi!
Cere milă şi-ndurare de la Bunul Dumnezeu
Şi îl roagă să ne ierte, căci suntem din neamul Tău!

Odă Maicii Domnului

Dacă lumea asta, Maică, ar fi toată o câmpie,
Unde-ar creşte cu nobleţe numai flori de iasomie,
Noi pe toate, Preacurată, cu recunoştinţă vie,
Fericiţi că ne eşti maică, le-am aduce cu drag ţie.

Dacă lumea asta, Maică, ar fi toată o pădure,
Şi-n copaci ar creşte-ntruna numai versuri de iubire,
Noi pe toate, Preacurată, cu recunoştinţă vie,
Fericiţi că ne eşti Maică, le-am aduce cu drag ţie.

Dacă lumea ar fi, Maică, un ocean cu glăsuire,
Plin cu laude duioase şi cântări de preamărire,
Noi pe toate, Preacurată, cu recunoştinţă vie,
Fericiţi că ne eşti Maică, le-am aduce cu drag ţie.
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Dacă lumea asta, Maică, ar fi toată o grădină
Plină toată cu biserici şi cu graţie divină,
Noi pe toate, Preacurată, cu recunoştinţă vie,
Fericiţi că ne eşti Maică, ţi le-am închina doar ţie.

Încă n-au crescut pe lume flori şi-nmiresmate ramuri,
Nu s-au înălţat biserici cu-ale tale sfinte hramuri,
Încă nu s-au scris nici stihuri, nici atâta poezie,
Câte-am vrea, Măicuţă Sfântă, să îţi dăruim noi ţie…

Dar primeşte, Maică Sfântă, şi a noastră umilinţă,
Şi-ale noastre rugi cu lacrimi, ce le spunem cu căinţă,
Şi puţina osteneală, şi îi zi lui Dumnezeu:
Fiule, Treime Sfântă, ei, toţi, sunt din neamul meu!

Să fii cu noi, Măicuţă! (cântec)

Pe cărarea îngustă şi vrednică,
Ce e plină de spini şi de lacrimă,
Ne-ndreptăm către Patria Veşnică,
Cu credinţă şi dragoste-n inimă.

Noi în Cer vrem să fim cu Iisus mereu,
Căci El este al nostru Sfânt Salvator;
El ne este Stăpânul şi Dumnezeu,
Şi dorim să-L slăvim ne-ncetat în cor.

Cu nădejde în suflet, înaintăm
Printre valuri şi vânturi potrivnice,
Şi primejdii de moarte noi înfruntăm,
Dar privim cu dor spre cele veşnice.

De nimic nu ne temem pe drumul greu,
Căci Măicuţa cea Sfântă e lângă noi;
Ea ne apără-ntr-una de tot ce-i rău
Şi ne scoate de-a pururea din nevoi.
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Noi dorim Ţara Sfântă şi Veşnică,
Ţara florilor pururi neveştede,
Dar vrăjmaşul vârtos ne împiedică;
Tu de el să ne scapi, Maică, repede!

Când vrăjmaşii iubirii ne luptă greu
Şi a noastră iubire o-ntunecă,
Noi strigăm către Maica lui Dumnezeu
Să rămânem în dragoste veşnică.

Te rugăm, cu credinţă în suflete,
Preacurată Măicuţă, să nu ne laşi,
Ci vârtos, lui Iisus, Maică roagă-te,
Căci noi suntem micuţii tăi copilaşi!

Să ne-aducem aminte de căuzaşi,
De cei care-au ţinut, falnic, steagul sus,
De credinţa acestor viteji ostaşi
În Măicuţa cea Sfântă şi în Iisus!

Voi popoare creştine şi îngeraşi,
Să cântăm astăzi Maicii lui Dumnezeu:
Te rugăm, o, Măicuţă, să nu ne laşi,
Ci ne-ajută pe drumul spinos şi greu!
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CUVINTE ÎNCRUCIŞATE
PRAZNICELE MAICII DOMNULUI
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ORIZONTAL:

1. Praznic închinat Maicii Domnului, numit şi „Uspenia”
sau „Sântămăria Mare”.

2. Aprig – Ca oxigenul.
3. Creaţia supremă a lui Dumnezeu – Fost - Înăuntru.
4. Piculeţ – Puţin oval!
5. Epifanie Norocel! – Cap de nerod! - Brâu.
6. Armonie de sunete – Nota do… - … în oglindă.
7. Bold - Preţ.
8. Masacru - Arbust.
9. Strădanii.
10. Praznic închinat Maicii Domnului, numit şi „Sântămăria

Mică”.
11. A simţi cu intensitate un praznic - Pronume.
12. Miez de nucă! – A judeca.
13. Cârpe – Ramură.

VERTICAL:

1. Praznic închinat Maicii Domnului, ce aminteşte de
minunea săvârşită în Biserica din Vlaherne.

2. Ziua Învierii Domnului nostru Iisus Hristos – Corabie.
3. Oală – Bornă.
4. Praznic închinat Maicii Domnului, numit şi „Blagoveştenia”.
5. Proroc al Vechiului Testament, care avea o soră numită

Miriam – Stricat.
6. Praznic închinat Maicii Domnului, ce aminteşte de

minunea săvârşită la un izvor din apropierea Constantinopolului,
pe timpul lui Leon cel Mare (… Tămăduirii) - Uliu.

7. Literă grecească – Capriciu.
8. Nume masculin – Întâmplător.
9. Praznic închinat Maicii Domnului, ce aminteşte de

Naşterea Domnului - Cifră.
10. Praznic închinat Maicii Domnului, ce aminteşte de

aducerea Sfintei Fecioare la templu – Deţin.

(Dezlegarea careului “PRAZNICELE MAICII DOMNULUI“ o găsiţi la
pagina 82)
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Suflete trist,

Ştiu durerea ta,
Şi necazul tău,
Şi cât eşti de trist,
Şi cât ţi-e de greu.

Dacă vrei îndată
Ca să scapi de greu,
Să citeşti cu lacrimi
Paraclisul meu!

Suflete zbuciumat,

Ştiu ce te frământă,
Ştiu că nu ai pace,
Şi că nu ai tihnă
De un timp încoace.

De-ai citi adesea
La Psaltirea mea,
Tot ce te frământă,
Se va spulbera.

Suflete pătimitor,

Patima pe care
Vrei să o goneşti,
N-o să plece iute,
Dacă n-o sileşti.

Dacă vrei să scapi,
Să-mi asculţi cuvântul:
Roagă-te citind
"Acoperământul"!

Suflete întărit,

Dacă, sincer, vrei
Să te mântuieşti,
Pace n-o să ai,
Tihnă nu găseşti.

Ori de cate ori
Eşti scârbit şi trist,
Cheamă-mă, citindu-mi
Imnul acatist!
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Suflete delicat,

Eu am îndrăzneală
Către Fiul meu;
De ce n-apelezi
Să te-ajut mereu?

Pentru-aceasta, sunt
Tare supărată
Pe cei ce nu-mi cer
Ajutor vreodată...

Suflete neponderat,

Sunt Împărăteasa
Cerului - Maria.
Studiază-mi bine
Iconografia!

Dacă-ţi place, sincer,
Să-mi urmezi cuminte,
Şi-n înfăţişare,
Dar şi în veşminte.

Suflete ciudat,

Zilnic, din icoană,
Eu privesc la tine,
Insă, tu, mai rar
Mă priveşti pe mine.

Uneori mă bucur,
Că te văd curat,
Dar, câteodată,
Te cam porţi ciudat.

Suflete trufaş,

Iată, eu sunt roaba
Ce am fost aleasă
Tatălui din ceruri,
Ca să-i fiu mireasă.

Roagă-te din suflet
Să fii mai smerit,
Căci, din cer, pe îngeri,
Fala i-a trântit!

Suflete îngreunat,

Chiar de-s Născătoarea
Domnului Iisus,
Am lăsat pământul,
Şi la cer m-am dus.

Şi tu ai să zbori,
Şi-ai să laşi pământul;
Nu te-ngreuna,
Însă, cu argintul!

Suflete comod,

Ştii de ce creştinii
Nu se roagă mie?
Nu din rea voinţă,
Ci din lenevie.

Te îndemn la rugă,
La mai multe fapte,
Căci tu ştii că lenea
E păcat de moarte!
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Suflete îngrijorat,

Ca şi la Vlaherne,
Vin cu tot soborul
Şi,-n bisericuţe,
Vizitez poporul.

Te-am văzut adesea
Stând pios, cuminte;
Ţi-am văzut doar trupul,
Însă... fără minte.

Suflete fericit,

Ai îmbătrânit
Pe-al credinţei drum;
Mulţi te-au părăsit,
Nu mai sunt acum.

Mergi tot înainte!
Nu păşi greşit!
Să nu pierzi averea
Ce-ai agonisit!

Copilul meu,

Iată că vrăjmaşul
Vine şi în vis,
Să-ţi arate iadul
Sau vreun paradis.

Când te înspăimântă,
Copilaş iubit,
Să mă strigi pe nume,
Şi am şi sosit...

Suflete suferind,

Eşti bolnav, şi ştiu
Cât îţi e de greu,
Cât se chinuieşte
Sufleţelul tău.

De ce nu mă chemi
Sa te vindec eu?
Căci am mare har
De la Dumnezeu.

Suflete optimist,

Lesne ai să cazi,
De te-ncrezi în tine.
De aceea-ţi spun:
Să m-asculţi pe mine!

Să îţi pui nădejdea
Doar în Fiul meu
Şi, atunci, copile,
Te ajut şi eu.

Suflete frumos,

Sus, aici în rai,
Sunt înconjurată
De miros de flori,
Care te îmbată.

Eu am o dorinţă:
Vreau, cu râvnă mare,
În a mea grădină,
Tu să fii o floare...
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Suflete umil,

Curse-s la tot pasul,
Pe cărarea dreaptă;
Răul te-nconjoară,
Laţul te aşteaptă.

De mă rogi fierbinte,
Eu te scap de rău,
Căci, tu, eşti creştine
Fiu din neamul meu.

Suflete rugător,

Mult îmi plec urechea,
Când te-aud cântând,
Lăudând pe Domnul
Şi tot Cerul Sfânt.

Roagă-te cântând,
Roagă-te mereu,
Şi-ţi voi duce cântul
Sus, la Fiul meu!

Suflete ajutat,

Eu ajut de-a pururi
Celui ce mă cheamă,
Celui care, sincer,
Simte că-i sunt mamă.

Care mamă-şi lasă
Fiul ei când plânge?
Oare nu-l dezmiardă
Şi la piept îl strânge?

Suflete hotărât,

Ştiu că ai în minte
Grija mântuirii
Şi te preocupă
Ceasul despărţirii.

De mă rogi adesea,
Cu credinţă vie,
Pentru mântuire,
Voi fi scară ţie.

Suflete ager,

Tot ce îmi vei cere,
Repede voi duce
Sus, de tot, în ceruri,
Fiului Cel Dulce.

Dar ceva vreau, totuşi,
Să te rog niţel:
Cere-n rugă lucruri
Vrednice de El.

Suflete distins,

Cu nespusă milă,
Eu din multe valuri
Te-am salvat cu ruga
Şi te-am scos la maluri.

Mergi cu grijă multă
Şi-ocoleşte... malul,
Să nu cazi în apă,
Că te fură... valul!
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Suflete îndoielnic,

Pune, lângă fapte,
Şi credinţă vie,
Şi-orice îndoială
Spune-o, sincer, mie!

Crede în Iisus,
Crede-n Fiul meu,
Şi-ţi voi fi o scară
Către Dumnezeu!

Suflete slăbit,

Ai slăbit cam mult,
Fiindcă nu citeşti
Vieţile de sfinţi,
Cărţi duhovniceşti.

Să-mi citeşti, te sfătui,
Cartea cu minuni,
Ca să vezi ce grijă
Port pentru creştini.

Suflete uşurat,

Cu ardoare multă,
Eu i-am ruşinat
Pe vrăjmaşii care
Te-au împresurat.

De-or mai îndrăzni
A te supăra,
Nu mai sta pe gânduri,
Dă-i pe mâna mea!

Suflete agitat,

La Buna-Vestire,
Dacă n-ascultam,
Toţi - şi mic, şi mare -
Toţi, în iad mergeam.

Te îndemn, de-aceea,
Să faci ascultare!
Şi-ai să simti, ca mine,
Bucurie mare...

Suflete ocrotit,

Ai un of pe care
Nu-l spui nimănui.
De ce uiţi că sunt
Maica Domnului?

Ca să ai iar pace,
Roagă-te mai mult,
Şi-ţi promit, copile,
C-am să te ascult!

Suflete curat,

Ce-ţi doresc din suflet?
Ce-ţi doresc eu ţie?
Să-mi urmezi cu pace
Mie-n curăţie.

Eu ajut în grabă
Celor ce sunt vrednici,
Care-s şi la suflet
Buni şi feciorelnici.
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Suflete senin,

Când vrajmaşi de moarte
Te aşteaptă-n poartă,
Tu să strigi la mine,
Şi te scap îndată.

Dacă mă asculţi,
Te voi asculta,
De eşti fiul meu,
Eu sunt mama ta...

Suflete talentat,

Ai primit un dar
De la Fiul meu,
Care te obligă
Să munceşti mereu.

Ai primit talantul,
Nu să te mândreşti,
Ci, cu străduinţă,
Să îl înmulţeşti.

Suflete neclintit,

Dacă eşti în scârbe,
Cheamă-mă mai des
Şi voi face totul
Ca să ai succes.

Căci ajut fierbinte
Şi nu părăsesc
Pe cei ce mă cheamă,
Neamul cel iubesc.

Suflete râvnitor,

Eu cutreier lumea
Şi o cercetez,
Ca să văd durerea
Şi s-o alinez.

Mergi şi tu în lume,
Că e necredinţă
Şi, cât poţi, ajut-o
Cu o vorbuliţă!

Suflete alinător,

Eu mă rog, să ştii,
Pentru-ntreaga lume
Şi v-ajut pe toţi
Cu afecţiune.

Şi tu să te rogi
Pentru fraţii tăi,
Însă, cu iubire,
Chiar de-s buni sau răi.

Suflete muncit,

Ai căzut şi astăzi?
Pune început
Nou de pocăinţă,
Şi-am să te ajut.

Iaraşi te ridică!
Dar ai grijă mare,
Ca să prinzi finalul,
Totuşi, în picioare...
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J DIN VIAŢA
.. MONAHALĂ

Ghicitoarea J1

În pădure locuieşte,
Din pădure se hrăneşte,
Doar cu ruga se-ncălzeşte
Şi cu nimeni nu vorbeşte.

(Răspunsul la pagina nr. 39)

Ghicitoarea J2

E supunere totală,
Într-o obşte monahală,
De părintele cutare,
Sau de cine e mai mare.

(Răspunsul la pagina nr. 39)

Ghicitoarea J3

E un tată cu mulţi fii,
(Pot fi sute şi chiar mii)
Ce, cu râvnă, îi hrăneşte,
Însă numai sufleteşte.

(Răspunsul la pagina nr. 40)

Ghicitoarea J4

Nume dat cu mult onor,
Unui sfânt vindecător,
Peste care Dumnezeu
Îşi revarsă harul Său.

(Răspunsul la pagina nr. 40)

Ghicitoarea J5

Pentru dânsul, ascultarea
E aprovizionarea,
Exclusiv alimentară,
Pentru obştea monahală.

(Răspunsul la pagina nr. 40)
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Ghicitoarea J6

Este cel ce îi primeşte
Şi în obşte-i odihneşte,
Cu iubire, pe creştini,
Pe turişti şi pelerini.

(Răspunsul la pagina nr. 41)

Ghicitoarea J7

Se-ngrijeşte,-n mod expres,
De al slujbelor bun mers:
De tipic, de rânduială,
De a lor chiverniseală.

(Răspunsul la pagina nr. 41)

Ghicitoarea J8

E contabilul ce are
O sporită ascultare
Şi, în obşte,-i responsabil,
Cum e orişice contabil.

(Răspunsul la pagina nr. 41)

Ghicitoarea J9

El de bani se îngrijeşte,
Încasează şi plăteşte,
Însă nu-i deloc robit
De iubirea de argint.

(Răspunsul la pagina nr. 42)

Ghicitoarea J10

E o dulce cămăruţă
(Parc-ar fi bisericuţă).
În ea lucră şi se roagă
Un călugăr, ziua-ntreagă.

(Răspunsul la pagina nr. 42)

Ghicitoarea J11

El conduce cu iubire
Un sobor în mânăstire.
I se spune şi egumen
Şi lui, toţi, să ne supunem.

(Răspunsul la pagina nr. 42)

Ghicitoarea J12

Un călugăresc veşmânt,
Ce e lung pân' la pământ.
Este negru, larg în spate
Şi cu mâneci evazate.

(Răspunsul la pagina nr. 43)

Ghicitoarea J13

E un nume, un cuvânt
Ce-L descrie pe Cel Sfânt:
"Domnul oştilor cereşti".
Ai putea să-l tălmăceşti?

(Răspunsul la pagina nr. 44)



Graba

Ori de câte ori vrem să lucrăm sau ne implicăm într-o acţiune
de folos sufletesc, vine şi vrăjmaşul ca să-şi ia partea lui. Şi dacă
nu suntem atenţi, şi-o ia.

Cu mulţi ani în urmă, în Postul Adormirii Maicii Domnului, un
grup de pelerini aştepta la chilia unui părinte duhovnicesc. Unii
aşteptau pentru spovedit, alţii pentru un cuvânt de folos, dar cei
mai mulţi pentru amândouă. Însă Părintele zăbovea, fiindcă avea
musafiri, nişte oameni mari, veniţi de departe, care şi-au dorit
mult să-l vadă, căci nu se mai văzuseră de mulţi ani, iar bucuria
revederii era mare.

Fiind ora mesei, în grabă, o soră novice de la bucătărie,
având o tavă cu mâncare pentru musafiri, a intrat la Părintele. Pe
tavă, care nu era prea bine acoperită, ochii iscoditori puteau să
vadă că pe lângă mâncarea de post, era şi mâncare de dulce.
Pe chipurile unora a apărut mirarea: cum, acum în post,
mâncare de dulce!? Cum, Părintele…!?

Iată un examen, iată că n-am pus gândul cel bun înainte,
iată cum judecăm noi!

Despre ce era vorba: Părintele, după ce i-a ospătat
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sufleteşte pe musafiri, şi-a dorit, cu multă dragoste, să-i
ospăteze şi trupeşte, însă unul dintre ei era suferind. Avea un
canon trupesc destul de greu, şi pentru el laptele era
medicament. Primise de la duhovnic dezlegare pentru lapte. Însă
cei de faţă, care aşteptau la uşă, nu ştiau aceasta. (Desigur, sora
de la bucătărie nu a scăpat fără dojană).

De aceea, în călătoria noastră pe valurile acestei vieţi, ne
trebuie multă atenţie, căci tare uşor ne mai smintim, sau smintim
pe alţii mai neputincioşi.

De fapt, spun Părinţii, că se smintesc doar cei care erau deja
smintiţi.

Spovedania soacrei

O creştină s-a dus la duhovnicul ei să se spovedească.
Acolo, la biserică, părintele a întrebat-o cu blândeţe:

- Ia spune, soră Tincuţa, ce-ai mai păţit?
- Părinte, mărunţişuri din astea. Eu stau, precum ştiţi, cu

soacra mea în casă şi cele mai multe păcate le fac din cauza ei.
Am minţit, părinte; să vedeţi cum. Într-o zi a venit o vecină şi

a întrebat de soacră-mea. Voia să-i ceară un ciur de mălai, iar eu
i-am spus că nu e acasă, căci asta bătrână o face pe milostiva
şi dă din ale noastre. N-avem nici noi părinte! Aşa că, din cauza
ei am minţit.

- Înţeleg, zise părintele. Altceva?
- Părinte, m-am certat cu soţul, tot din cauza ei. Zice că

bărbatul meu este şi băiatul ei şi că trebuie s-o mai ajute şi pe
ea. Dar are pensie de la CAP, baba. E şmecheră, vrea să dea de
pomană la toţi puturoşii.

- Altceva, soră?
- Părinte, m-am mâniat, dar tot din cauza soacrei mele.

Dimineaţa târăşte picioarele pe bătătură, de nu mai pot să dorm.
Zice că se duce să dea de mâncare la păsări. Într-o dimineaţă
n-am mai răbdat şi am făcut-o cu ouă şi cu oţet, de m-au auzit
şi vecinii. Şi multe alte păcate am făcut, părinte, din cauza ei.

Pentru toate câte v-am spus, părinte, vă rog să mă dezlegaţi
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şi să-mi rânduiţi canon.
- N-am cum, soră Tincuţa. Nu pot să-ţi dau nici canon, nici să

te dezleg de păcate, pentru că toate păcatele spuse sunt ale
soacrei dumitale. De aceea te rog să te duci acasă şi să-i spui
soacrei să vină s-o dezleg de păcatele făcute, să-i dau canon şi
cred că o s-o şi împărtăşesc, pentru că e bătrână şi ca mâine
scăpaţi de ea. Iar dumneata vii altădată, când te-o mustra
conştiinţa pentru păcatele proprii.

Nemulţumirea

Am citit în copilărie o poveste care mi s-a părut plină de tâlc.
Undeva, într-o pădure, trăiau în deplină armonie o gogoaşă,

o vrăbiuţă şi un şoricel. Fiecare dintre ei îşi îndeplinea cu bucurie
rolul pe care îl avea în această familie. Gogoaşa era gospodina
casei: făcea ordine şi curăţenie în casă, făcea mâncare, aşeza
masa şi toate treburile ce ţin de menaj.

Şoricelul avea alte îndeletniciri: mărunţea lemnele pentru
foc, din porumb făcea mălai, din grâu făină pentru pâine şi alte
treburi în ogradă.

Vrăbiuţa, fiind mai sprintenă, aducea acasă crenguţe pentru
foc, boabe de pe câmp, viermişori din copaci şi altele asemenea
îndeletniciri legate de aprovizionare.

Şi au trăit ei mulţi ani aşa, mulţumiţi şi fericiţi, fără să
cârtească, fără să dorească altceva. Însă, la un moment dat,
fiecare a început să gândească despre sine că face prea mult
pentru ceilalţi, că rolul lui în familie este prea obositor, că fără el,
vine falimentul. De aceea, n-au mai rezistat şi într-o seară au
convocat un consiliu de familie în care fiecare şi-a spus ceea ce
avea pe inimă. Mai întâi a luat cuvântul gogoaşa, care a spus:

- M-am săturat ca în fiecare zi să stau numai în casă, să fac
mâncare! M-am îngălbenit de tot! Aş vrea să mai ies şi eu puţin
la aer, să mai cunosc lumea!

După gogoaşă ia cuvântul şi şoricelul:
- Şi eu m-am săturat să stau mereu pe afară, mai ales iarna.

Mi-au îngheţat mustăţile şi lăbuţele. Aş vrea să mai stau şi eu în
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casă, la căldură, să mă mai relaxez!
După cei doi, ridică glasul şi vrăbiuţa:
- Să ştiţi că şi eu m-am săturat să tot alerg toată ziua. Nu

vedeţi ce slabă sunt! Aş vrea şi eu să fiu mai pe lângă casă. Nici
în colivie, dar nici umblând haihui!

După ce şi-a spus fiecare oful, nemulţumirea şi doleanţele,
au stabilit ca fiecare să aibă o altă atribuţie, după cum şi-a dorit
fiecare (rotirea cadrelor).

Acasă, pentru menaj, a rămas şoricelul, în ogradă, vrabia,
iar la aprovizionare, gogoaşa. A doua zi fiecare şi-a preluat cu
bucurie noua funcţie.

Aşadar, şoricelul trebuia să facă mâncare, să deretice şi
toate celelalte. A pus oala cu apă pe foc, ca să facă o ciorbiţă.
Neavând el experienţă în arta culinară, a pus în apa fierbinte
câteva zarzavaturi, dar gustul nu îi era de loc pe plac şi nu ştia
ce să mai facă. Într-un târziu şi-a adus aminte că gogoaşa, fosta
bucătăreasă, pentru a da gust mâncării, intra în oală şi, fiind ea
grasă şi uleioasă, ciorba căpăta un gust minunat. Bucuros de
idee, a ţâşnit în oala cu ciorbă, dar… s-a opărit tot şi cu greu a
ieşit de acolo, ascunzându-se într-un loc răcoros, unde zăcea.

Vrabia, şi ea bucuroasă pentru noua funcţie, ieşind în curte,
s-a căznit toată ziua să spargă boabele de porumb şi grâu, dar
puţin a reuşit. Ba mai mult, vrând să taie lemne, şi-a rupt ciocul
într-un nod.

Şi bucuria gogoaşei s-a transformat în necaz, căci umblând
prin pădure după aprovizionare, fiind ea grasă şi frumoasă, a
văzut-o o vulpe şi toată ziua a alergat-o ca s-o mănânce. Cu
greu a scăpat şi, zgâriată şi istovită, fără nimic în traistă, s-a
întors acasă unde i-a întâlnit pe ceilalţi doi membri de familie, la
fel de supăraţi şi bolnavi. Atunci şi-au dat seama că gândul de
a-şi schimba atribuţiile şi nemulţumirea lor i-a făcut acum să
sufere.

La fel se întâmplă şi cu oamenii: câţi nu vor, nemulţumiţi de
starea lor, să-şi schimbe atribuţiile, serviciul, ascultarea, crucea,
dar îşi dau seama mai târziu că gândul acesta a fost de la
vrăjmaşul sau de la trufia lor.
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Închinarea la icoane

Când intrăm în biserică, obişnuim să ne închinăm în faţa
Sfintelor Icoane. E un gest care face parte din cultul ortodox, cu
precizarea că noi nu ne închinăm lemnului sau materiei din care
sunt alcătuite Sfintele Icoane, ci lui Dumnezeu, Maicii Domnului
sau Sfinţilor reprezentaţi acolo. La fel ne închinăm şi sărutăm, şi
Sfânta Evanghelie, aşezată pe tetrapod în mijlocul bisericii. La
fel şi Sfintele Moaşte.

E plăcut să vezi mulţimea de creştinii stând în ordine, la rând,
pentru a săruta aceste odoare sfinte. Cei mai mulţi dintre creştini
se închină mai repejor, spre a da posibilitatea şi celor din spate
să se apropie şi să guste această bucurie. Dar sunt unii care pur
şi simplu confiscă icoana. Un gest egoist. Uită că mai sunt şi alţii
în spate. Desigur, au probleme, au şi dragoste, şi nu contestă
nimeni evlavia lor, dar trebuie să ţinem cont şi de evlavia fraţilor
care aşteaptă.

La fel se întâmplă şi la Sfintele Moaşte. Gesturi străine de
cultul şi de demnitatea de creştin ortodox. De neînchipuit: unii
încearcă să treacă în faţa celorlalţi, folosind felurite şiretlicuri.
Împletesc sfinţenia cu şiretlicul, lumina cu întunericul. “Ce
părtăşie are lumina cu întunericul?” (2 Cor. 6, 14)

Despre lepădare

După cum ştiţi, s-a făcut atâta vâlvă pe seama cipurilor
biometrice. Unii s-au temut mai mult, alţii au fost mai indiferenţi,
unii au declarat public părerile lor, iar alţii au fost mai reţinuţi în
declaraţii.

Însă problema aceasta, pe noi, cei mici şi neînsemnaţi, într-o
oarecare măsură, ne depăşeşte pentru că nu ştim prea multe
amănunte despre conţinutul acelor cip-uri şi făcând nişte
afirmaţii despre conţinutul lor, fără să avem toate probele şi
informaţiile necesare, devenim ridicoli şi motiv să ne numească
lumea, habotnici, iar altă dată să nu ne mai ia nimeni în seamă.
Trebuie totuşi să fim circumspecţi, căci am fost înzestraţi de
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Dumnezeu cu raţiune şi în cazul acesta e vorba de o atenţionare
apocaliptică. E vorba de mântuirea sufletelor noastre. Şi eu sunt
împotriva acestei acţiunii de „cip-uire”” şi, din câte ştiu, multă
lume. Cei mai mulţi sunt împotrivă, nu atât din raţiuni religioase,
cât din raţiuni lumeşti. Oamenii nu vor să fie controlaţi în viaţa lor
intimă, care de multe ori e o viaţă păcătoasă, şi nu de frica cifrei
apocaliptice 666 sau de frica lepădării de Dumnezeu.

Să nu cădem în capcană! Adică, să fugim de cip, dar, în
schimb, să ducem o viaţă păcătoasă, prin care să ne lepădăm
de Hristos. Trebuie să fim atenţi la nişte aspecte, care ţin de
lepădare, de adevărata lepădare, şi pe care, din neştiinţă sau
din alte motive, le ignorăm.

Lepădare înseamnă să spui tu, cu gura ta, că te lepezi de
Hristos şi de tot ce ţine de Biserică, sau să comiţi anumite fapte
prin care este renegat Hristos. Şi aceasta se poate înfăptui fie de
bunăvoie, fie prin înşelare, fie prin constrângere, fie prin
intimidare (înfricoşare).

Iată o pildă concretă de lepădare, un fapt care s-a petrecut
aievea.

Odată, la o biserică ortodoxă a venit o femeie străină,
îmbrăcată creştineşte, care se închina frumos şi arăta evlavie
pentru lucrurile sfinte. Ea a fost remarcată de celelalte femei din
biserică şi mult s-au bucurat că printre ele a apărut un suflet nou,
dornic să-l slăvească pe Dumnezeu.

După slujbă, femeia străină s-a împrietenit cu o creştină de
la strană. Au stat puţin de vorbă, după care, voind să mai discute
despre cele creştineşti, noua venită a invitat-o acasă la ea, pe
creştina noastră, ca să-i arate icoanele şi alte lucruri sfinte aduse
de la Ierusalim. Şi s-au dus undeva, într-o zonă mai puţin
cunoscută. Acasă, a invitat-o să ia loc, după care, femeia străină
s-a dus la bucătărie. Uitându-se prin casă, spre surprinderea ei,
creştina noastră nu a văzut nici o icoană, ci numai obiecte
hidoase.

În câteva clipe, întorcându-se de la bucătărie, gazda apare
cu un cuţit în mână şi, ameninţând-o, i-a spus: Te lepezi de
Hristosul vostru şi de Maria? În primele momente, creştina
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noastră a crezut că e o glumă, dar când a văzut că gluma se
îngroaşă, a realizat că a căzut într-o capcană. Şi de frică… s-a
lepădat. Femeia străină nu era ortodoxă, ci făcea parte dintr-un
cult periculos.

Iată cât de uşor ne putem lepăda de Hristos, dacă nu suntem
atenţi, dacă suntem prea creduli, dacă nu stăm în ascultare de
Biserică, de duhovnic, de învăţăturile Sfinţilor Părinţilor noştri.

În privinţa cifrei apocaliptice 666, Părintele Cleopa Ilie
spunea: „Aceşti trei de şase simbolizează trei patimi cumplite
care vor stăpâni lumea în vremea de pe urmă, şi anume: Pofta
fără de minte, adică desfrâu şi beţie cum n-a mai fost niciodată
pe pământ; mânie fără judecată, adică ură între oameni,
războaie, răzbunare, crime de tot felul, ceartă şi tulburare între
creştini, între părinţi şi copii, aşa cum scrie la Sfânta Evanghelie;
şi al treilea şase înseamnă închipuire pripită sau imaginaţie
pripită, care duce la secte, dezbinări de tot felul, boli sufleteşti,
vrăjitorie, deznădejde şi sinucidere. Toate aceste patimi, care
sunt simbolizate prin numărul 666, stăpânesc astăzi tot
pământul, până când va veni sfârşitul lumii şi Judecata de Apoi.
Atunci fiecare va lua după faptele sale”.

Câţi creştini ortodocşi de astăzi, care frecventează biserica,
nu sunt căzuţi în aceste patimi? Nu mai vorbim de ceilalţi. Câţi
dintre ortodocşi se limitează la un pahar, două de băutură? Sunt
creştini care stau ore în şir cu ochii în televizor sau pe internet,
unde văd toate deşertăciunile. Sunt creştini care fumează sau
sunt împătimiţi de modă. Câţi creştini nu se ceartă între ei? Câţi
nu se urăsc, nu se răzbună? În puţine familii de creştini ai să
găseşti armonie între copii şi părinţi. Câţi creştini se mai roagă?

Asta, da, grozavă lepădare de Hristos, de poruncile Lui!
Subliniez: mă refer la cei care frecventează biserica, de la

care ar trebui să avem pretenţii.
Toate frământările care au avut loc în ultimul timp în ţara

noastră, eu le consider o (pre)strigare în miez de noapte: “Iată,
vine Mirele!” Oare cum stăm cu “untdelemnul”?
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Ghicitoarea J1
Pustnicul

Pustnicul (sihastru, ascet,
anahoret, eremit) este un creştin
(călugăr) care s-a izolat de
lumea păcatelor, nu din lipsă de
dragoste pentru semeni, ci din
dorinţa de a se putea ruga şi
osteni mai mult pentru lume şi
pentru el, în linişte, cu post şi
priveghere.

Ghicitoarea J2
Ascultarea

“Să ştiţi, iubiţii mei fraţi: orice
om să fie grabnic la ascultare,
zăbavnic la vorbire, zăbavnic la
mânie”.

(Epistola soborniceasca a
Sfântului Apostol Iacov)

“Unde nu este ascultare, nu
cheltui vorba”. (Ecclesiasticul)
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Ghicitoarea J3
Părintele duhovnicesc

Un părinte duhovnicesc este
un confident şi un organ al
Duhului Sfânt.

“Cel care nu s-a născut (în
duh) nu e capabil să nască fii
duhovniceşti...

...Pentru a dărui Duhul Sfânt,
trebuie mai întâi să-l primeşti”.

(Sfântul Simeon Noul Teolog)

Ghicitoarea J4
Taumaturgul

“Chemând la Sine (Iisus) pe
cei doisprezece ucenici ai Săi,
le-a dat lor putere asupra
duhurilor celor necurate, ca să
le scoată şi să tămăduiască

orice boală şi orice neputinţă”. 
(Evanghelia după Matei)

Ghicitoarea J5
Chelarul

Chelarul se îngrijeşte, în
cadrul mânăstirii, de păstrarea
produselor alimentare,
depo zitate în magazii, cămări şi
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pivniţe, de distribuirea lor, având
răspunderea directă, împreună
cu bucătarul, de calitatea mesei
de obşte.

Ghicitoarea J6
Arhondarul

Arhondarul, în cadrul
mânăstirii,  îngrijeşte casa de
oaspeţi şi se ocupă de primirea
închinătorilor. El ţine registre de
vizitatori şi răspunde de
conduita persona lului ajutător şi
de buna ordine în arhondărie,
precum şi de respectarea
Regulamentului şi de dispoziţiile
Chiriarhului privitoare la primirea
şi găzduirea oaspeţilor.

Ghicitoarea J7
Eclesiarhul

Eclesiarhul are în grija sa
slujbele ce se săvârşesc în
mânăstire, se îngrijeşte de cele

necesare cultului, de buna
întreţinere a bisericilor mânăstirii
şi de inventarul lor, pri mind de la
casier sumele de bani necesare.
Este dator să vegheze ca
sfin tele slujbe să se
săvârşească după Tipicul
mânăstiresc.

Ghicitoarea J8
Economul
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Economul poartă grija de
aprovizionarea mânăstirii cu
alimen te şi îmbrăcăminte.
Totodată se îngrijeşte de
cămări, magazii şi pivniţe, de
bolnavii şi bătrânii din
mânăstire.

Ghicitoarea J9
Casierul

Casierul face încasări şi plăţi
în numele mânăstirii şi trebuie
să fie un suflet neiubitor de
argint, fiindcă iubirea de argint
naşte pofte nesăţioase, aţâţă
patimi, duce la înşelăciune, furt,
minciună, jurământ strâmb.

Ghicitoarea J10
Chilia

Dacă te afli în chilie şi nu ai
rucodelie (lucru de mâna),

atunci citeşte din cărţile sfinte,
mai ales din Psaltire.
Străduieşte-te să repeţi de mai
multe ori un verset ca să ţii
minte totul. Dacă te cheamă la
ascultare, du-te şi spune şi
rugăciunea: “Doamne Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
milueşte-mă pe mine,
păcătosul”. 

(Sfântul Serafim de Sarov)

Ghicitoarea J11
Stareţul

Stareţul (egumen, superior,
năstavnic) este conducătorul
spiritual şi gospodăresc al unei
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comunităţi monahale, hirotonit
de un episcop şi ales de ceilalţi
membri ai comunităţii. 

Ghicitoarea J12
Rasa călugărească

Rasa călugărească, pe care
o primeşte monahul la
călugărie, este haina cuvioşilor,
apărătoarea de gânduri rele,
"platoşă a dreptăţii". Tot la
călugărie monahul mai
primeşte: O cămaşă albă, aşa
cum este cea de la botez, care
este "haina veseliei", menite a
stinge tristeţea mohorâtă a
patimilor; Crucea pe care o va

purta cu conştiin ţa permanentei
jertfiri de sine ca "arma
împotriva diavolului";
Paramanul, o pânza neagră pe
care este scris: "Luaţi jugul Meu
că este bun şi sarcina Mea
uşoară; Dulama (anteriul), haină
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a pocăinţei, care este
semnificată prin culoarea ei
neagră; Brâul, pentru a-şi
încinge mijlocul cu "puterea
ade vărului", spre supunerea
trupului şi înnoirea du hului;
Sandalele, spre a alerga fără
greutate, vestind Evanghelia
păcii; Culionul (potcapul), menit
să apere capul de săgeţile
"vrăjmaşului", îndeosebi al
deznădejdii; Mantia, semnul
acoperământului părintesc (al
stareţului sau duhovnicului)
pentru noii fii duhovniceşti;
Camilafca, simbol al minţii care,
purificată prin har, devine
străvezie, diafană, lumină
înălţătoare, "minte a lui Hristos";
Metaniile, "sabia Duhului, care
este cuvântul lui Dumnezeu";
Crucea de mâna care aminteşte
despre "lepă darea de sine", prin
purtarea şi puterea crucii. 

Ghicitoarea J13
Domnul Savaot

“...iată ce zice Domnul
Savaot: Fiţi cu băgare de seamă
la căile voastre !”  

(Sfântul Prooroc Agheu)

“El este Cel care a întocmit
munţii şi a făurit vântul şi
descoperă omului gândurile
sale; El a făcut zorile şi
întunericul şi calcă peste
înălţimile pământului. Domnul
Dumnezeu Savaot este numele
Lui !” (Sfântul Prooroc Amos) 
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Aceste pilde şi istoriare sunt culese, în mare parte, din
spaţiul virtual, iar pe altele le-am citit prin cărţi sau le-am auzit de
la preoţi, călugări sau mireni.

Pentru unele am specificat şi provenienţa (sursa), pentru
altele, preluate de pe forumuri, bloguri sau alte locuri, nu,
deoarece nu am găsit-o.

La unele pilde şi istorioare am făcut şi un mic comentariu,
din dorinţa de a face legătura cu realitatea din viaţa
contemporană. Pe cele culese de la alte confesiuni sau religii, cu
conţinut moral sănătos, le-am adaptat, după puţina mea
pricepere, pentru a fi accesibile creştinului ortodox.

Tot acest material, publicat şi pe blogul personal -
www.popasduhovnicesc.ro, l-am strâns pe parcursul mai multor
ani, din dragoste pentru obştea creştinească.

Dumnezeu să-i răsplătească pe toţi cei care m-au sprijinit,
direct sau indirect, în alcătuirea lucrării de faţă!

Să nu părăsim rugăciunea!

Un oarecare om evlavios, Agatonie, fusese învăţat, încă din
copilărie, de pioşii săi părinţi să rostească în fiecare zi, în faţa



icoanei Maicii Domnului, rugăciunea: „Născătoare de
Dumnezeu, Fecioară, bucură-te….” şi celelalte. O spunea zilnic.
Mai târziu, ajungând bărbat împlinit, începu să ducă o viaţă de
sine stătătoare şi, năpădindu-l grijile şi interesele vieţii, rostea
din ce în ce mai rar rugăciunea învăţată de la părinţi, iar în cele
din urmă o părăsi de tot. Într-o seară a primit în casa lui un
pelerin, care i-a spus că e pustnic în Tebaida şi că a avut o
vedenie în care i se poruncea să meargă la Agatonie ca să-l
mustre pentru că a părăsit rugăciunea Maicii Domnului.

Agatonie îi spuse atunci că pricina pentru care a lăsat
rugăciunea este că, deşi mulţi ani a rostit această rugăciune, n-a
aflat nici un folos. Atunci pustnicul îi zise: „Aminteşte-ţi, orbule şi
nerecunoscătorule, de câte ori ţi-a ajutat această rugăciune
scăpându-te de nevoi! Aminteşte-ţi cum, pe când erai încă
băieţandru, ai scăpat de la înec într-un chip minunat! Adu-ţi
aminte cum o boală molipsitoare i-a dus la groapă pe mulţi dintre
vecinii tăi, iar tu ai rămas nevătămat! Îţi aminteşti cum, călătorind
odată cu un prieten, aţi căzut amândoi din căruţă? El şi-a frânt
piciorul, iar tu nu ai suferit nimic. Nu ştii oare că un tânăr, pe
care-l cunoşti şi care era sănătos, zace acum slăbit de boală,
iar tu eşti sănătos şi nu simţi nici o durere?

Amintindu-i de multe alte fapte minunate, în cele din urmă
i-a spus lui Agatonie: „Toate aceste nenorociri au fost alungate
de la tine prin Acoperământul Prea Sfintei Născătoare de
Dumnezeu, pentru scurta ta rugăciune zilnică. Continuă dar să
te rogi mai departe şi nu lasă această rugăciune ce se face spre
slava Împărătesei Cerului, atâta timp cât încă nu eşti părăsit de
Ea.”[5]

Sfintele icoane

În apropiere de Ierusalim trăia un foarte evlavios ascet cu
numele Ioan. Acesta avea în peştera în care sihăstrea o icoană
a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu cu Pruncul Hristos în
braţe.

De câte ori ascetul avea de făcut vreun drum, aprindea
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candela de la icoană zicând: O, Preasfântă Fecioară trebuie să
călătoresc într-un loc îndepărtat şi voi lipsi multe zile de lângă
tine. Ai grijă tu de această candelă să nu se stingă.
Acoperământului tău binecuvântat încredinţez şi sufletul meu.
Şi plecând a lipsit de la peştera sa timp de mai multe luni. Şi de
câte ori se întorcea de unde era plecat, găsea candela întreagă
arzând fără se consume nimic din ea. Chipul Peasfintei
Născătoare de Dumnezeu din sfânta icoană îi purta de grijă în
toată vremea.

Preţul cel mai mare

În magazinul de bijuterii intră o fetiţă de aproape şase ani
ţinând o cutiuţă metalică în mână.

Se îndreptă spre vitrina cu cruciuliţe şi-i spuse vânzătorului:
- Vreau această cruciuliţă pentru sora mea. Are pietrele

albastre aşa cum sunt şi ochii ei.
Bijutierul o întrebă:
- Câţi bani ai?
Fetiţa desfăcu capacul cutiuţei şi răsturnă pe tejghea mai

multe monede. Nu puteau fi decât vreo 20 de lei în total.
- Sunt de ajuns? - întrebă fetiţa privindu-l insistent pe

vânzător. Şi continuă:
- Îi strâng de un an ca să-i iau un cadou surorii mele mai

mari. De când a murit mama, ea mă creşte şi aş vrea să-i fac o
bucurie de ziua ei. S-a născut de Bunavestire. O cheamă Maria.

Bijutierul se duse în spate şi se întoarse cu o cutie tot
albastră în care puse cruciuliţa de aur şi i-o dădu fetiţei:

- Sper să-i placă surorii tale.
Copila ieşi din magazin cu ochii strălucind de fericire.
O oră mai târziu, în bijuterie intră o tânără cu ochii albaştri şi

cu un aer neliniştit.
Puse pe tejghea cutia în care era cruciuliţa de aur şi întrebă:
- Aceasta a fost cumpărată de aici?
- Da, domnişoară.
- Şi cât a costat?
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- Preţurile bijuteriilor pe care le vând eu sunt confidenţiale,
răspunse vânzătorul. Le ştiu doar eu şi cumpărătorul.

- Dar sora mea avea doar câţiva bănuţi. Cum a putut să
cumpere un asemenea obiect de aur?

Bijutierul închise cutia şi o înmână tinerei spunându-i:
- Sora dumneavoastră a plătit preţul cel mai mare pe care-l

putea plăti cineva. Din dragoste şi recunoştinţă, a dat tot ce
avea.

Glasul conştiinţei

Glasul conştiinţei nu este nimic altceva decât Duhul lui
Dumnezeu care ne mustră pentru relele ce am făcut sau pentru
binele pe care deşi puteam să îl facem, noi nu l-am făcut.

Un călător mergea într-o noapte pe un drum necunoscut, pe
o potecă îngustă prin munţi, de-a lungul căreia se găsea o
prăpastie foarte adâncă. Şi, deoarece era înnorat şi fulgera,
călătorul se grăbea să ajungă cât mai grabnic acasă. Însă, ajuns
la o cotitură, acesta s-a împiedicat de o piatră care se
desprinsese de pe munte, fapt pentru care era gata-gata să cadă
în prăpastie. Şi, ridicându-se de jos a scos un mic suspin,
mulţumind din toată inima lui Dumnezeu că l-a scăpat dintr-o
aşa de mare primejdie. Însă, după ce a făcut câţiva paşi, a simţit
că nu mai putea merge ca înainte. Pe când se depărta de locul
acela, i se părea că vede pe un alt om care, venind, cădea peste
piatra aceea. Şi glasul conştiinţei îi striga: Nepăsarea ta poate
pricinui moarte unui alt om!... Ce îţi pasă dacă omul acela este
un necunoscut pentru tine? Dar, bagă de seamă că toţi oamenii
sunt fraţi!

Atunci, călătorul acela s-a întors şi, luptându-se puţin cu
piatra aceea, a răsturnat-o în prăpastie, apoi şi-a continuat
împăcat drumul.

În sufletul său se sălăşluise o linişte deplină, liniştea unei
conştiinţe împăcate, şi simţea că pacea aceasta pe care o purta
în sufletul său îl făcea mult mai puternic decât furia oarbă a
vijeliei ce tocmai se dezlănţuise.
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Iubite frate, ştii de ce simţea astfel călătorul acela? Pentru că
glasul conştiinţei este glasul Duhului Sfânt, este glasul lui
Dumnezeu, care vorbeşte sufletelor noastre. Când acest glas
ne aprobă, suntem siguri că Dumnezeu este cu noi.

Dar tu ce eşti?

O tânără profesoară, cu vizibile tendinţe moderniste, explica
micuţilor săi elevi faptul că ea este atee şi-i întrebă dacă nu
cumva sunt şi ei. Neştiind, de fapt, ce-i ăla un ateu şi dorind să
fie şi ei ca şi profesoara lor, micuţii îşi ridicaseră mânuţele în aer.
Dar iată şi o excepţie. O fetiţă pe nume Maria nu se luă după
mulţime şi nu ridică mâna. Profesoara, observând-o, o întrebă
de ce s-a decis să fie diferită.

- Pentru că nu sunt atee.
Profesoara o întrebă din nou:
... - Dar tu ce eşti?
- Eu sunt creştin-ortodoxă.
Puţin deranjată, profesoara se înroşi. O întrebă, totuşi, de ce

este creştină.
- Ei bine, am fost crescută să-L cunosc şi să-L iubesc pe

Hristos. Bunicii mei au fost creştin-ortodocşi, mama este
creştin-ortodoxă, la fel şi tata, şi aşa sunt şi eu.

Profesoara s-a înfuriat:
- Ăsta nu este un motiv, spuse ea în gura mare. Ce-ar fi fost

dacă maică-ta ar fi fost o idioată şi la fel şi taică-tău? Ce ai fi fost
tu atunci?

Fetiţa tăcu puţin şi răspunse zâmbind:
- Atunci… aş fi fost o atee!

Săracul... bogat

Iubirea de argint (de bani) este un păcat de moarte şi e
aşezat de Sfinţii Părinţi între celelalte păcate de moarte, în rând
cu mândria, cu desfrânarea şi celelalte. Cel robit de o asemenea
patimă îşi face din ban un idol, un dumnezeu al lui.
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Odată, un astfel de om şi-a ascuns aurul la rădăcina unui
pom din grădina sa. În fiecare săptămână, omul săpa o groapă,
scotea aurul, îl admira o oră întreagă, după care îl îngropa la
loc. Asta până când, un hoţ i-a descoperit ascunzătoarea şi i-a
furat aurul. Bietul om, când şi-a dat seama că a fost jefuit, a
început să se tânguie în gura mare.

Vecinii s-au alarmat şi au venit să vadă ce se întâmplă. Când
au aflat, unul dintre vecini îl întrebă pe păgubit:

- De când îl ai, ai cheltuit ceva din aurul tău?
- Nu, nimic, răspunse avarul. Nu făceam decât să-l dezgrop

şi să mă uit la el.
- Ei, în cazul ăsta, încercă vecinul să-l consoleze, paguba

nu este prea mare. Poţi la fel de bine să continui să vii în fiecare
săptămână şi să te uiţi la această groapă, închipuindu-ţi că în
ea este aurul tău; tot nu-i foloseai la nimic...

Nu banii te fac bogat, ci înţelepciunea de a şti cum să-i
foloseşti pentru viaţa aceasta, dar, mai ales, pentru viaţa
viitoare...

O gândire înţeleaptă

Un fermier lua an de an premiu pentru calitatea porumbului
pe care-l cultiva. La toate târgurile ieşea primul, pentru că avea
cel mai bun porumb.

Un reporter a fost curios să afle secretul. A venit la ferma
câştigătoare şi a constatat că la vremea semănatului, fermierul
oferea tuturor vecinilor săi de teren seminţe de porumb gratis.

Erau acelaşi seminţe pe care le semăna şi el.
„Cum de faceţi acest lucru?, întrebă reporterul nedumerit.

Sunteţi în competiţie cu ceilalţi fermieri şi dumneavoastră le
furnizaţi sămânţa?”.

Agricultorul îi răspunse zâmbind: „De ce nu? Ştiţi că vântul
ajută la polenizare. Dacă vecinii mei ar creşte porumb inferior,
atunci şi porumbul meu va scădea în calitate, fiind influenţat de
porumbul vecinilor. Eu le dau gratis sămânţă bună de la mine, ca
să-mi asigur calitatea propriei recolte.”
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Iată un fermier înţelept!
Cam aşa este în multe împrejurări din viaţă. Binele pe care-l

faci se va întoarce cândva la tine.

Grădinarul şi borcanul cu galbeni

Trăia odată un grădinar foarte bun la inimă, care lucra toată
ziua în grădina sa, iar banii pe care îi câştiga pe acestea îi dădea
săracilor. Multă vreme a petrecut grădinarul aşa, şi Dumnezeu îl
ajuta în toate pentru bunătatea sa.

Dar iată că într-o zi venind la el diavolul a început a-l ispiti
zicându-i:

- De ce îţi dai toţi banii tăi săracilor şi nu-ţi pui şi tu măcar
câţiva deoparte? Iată vei ajunge şi tu în curând bătrân şi ce vei
face dacă vine peste tine vreo boală?

La început, grădinarul nu a luat în seamă acele vorbe,
deoarece ştia că Dumnezeu îl ajută în toate, dar trecând zilele
şi tot cugetând el la acestea, a hotărât să pună deoparte un
galben şi pentru el.

Dar, nu a trecut multă vreme, şi grădinarul a dorit a-şi mai
pune încă un galben deoparte, şi tot aşa până a umplut cu
galbeni un borcan întreg, pe care mai apoi l-a îngropat în
grădină.

Nimeni nu pricepea ce se întâmplă cu grădinarul, însă cu
toţii vedeau că de la o vreme el se schimbase foarte mult.
Săracii, care până nu demult veneau la el şi primeau din
legumele din grădină, erau acum alungaţi cu mânie. Grădinarul
vindea totul la piaţă, iar banii îi ascundea cu teamă în borcan.

Văzând zgârcenia la care ajunsese grădinarul, şi Dumnezeu
Şi-a întors faţa de la el şi nu îl mai ajuta. Dar iată că într-o zi,
lucrând el în grădină şi gândindu-se la borcanul său cu bani,
grădinarul a călcat într-o greblă şi şi-a rănit piciorul până la os.
Mulţi doctori a chemat grădinarul la sine, însă fără de niciun
folos, căci piciorul i se umfla tot mai mult, şi deja începuse să îi
şi putrezească.

Aşa şi-a cheltuit grădinarul tot borcanul cu galbeni pe doctori.
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Rămas acum şi bolnav şi fără bani, a hotărât să mai cheme un
doctor şi de ultimul galben şi să-l roage să-i taie piciorul.

Noaptea grădinarul a adormit mâhnit şi iată că în vis i s-a
arătat îngerul Domnului care l-a întrebat:

- Unde îţi sunt banii grădinarule? De ce nu te faci sănătos cu
ei, aşa cum nădăjduiai? Să ştii de acum banii nu sunt de mare
folos, iar omul cel milostiv îl are ca ajutor pe Dumnezeu. Iată şi
eu am fost trimis la tine să te ajut, căci Dumnezeu Şi-a adus
aminte de vremea în care împărţeai averea ta săracilor şi erai
bun cu toată lumea.

Şi atingându-se de piciorul grădinarului, acesta s-a făcut
complet sănătos, iar dimineaţa, când a venit la el doctorul, l-a
aflat lucrând în grădină.

Toată lumea s-a minunat de cele întâmplate, dar mai cu
seamă oamenii săraci s-au bucurat de însănătoşirea
grădinarului căci din acea zi a redevenit milostiv ca mai înainte
şi tot ceea ce câştiga împărţea săracilor.[2]

Înălţimea smereniei

Trăiau odată în Alexandria doi călugări bătrâni, unul într-o
parte a cetăţii, iar altul în alta. Aceştia au petrecut foarte mulţi
ani retraşi în chiliile lor, încât nimeni, în afară de câţiva ucenici,
nu le mai vedea faţa.

Tot oraşul îi considera pe cei doi bătrâni sfinţi, multe minuni
săvârşindu-se prin rugăciunile lor. Fiind ei foarte bătrâni şi
apropiindu-se vremea ca unul din ei să moară, celălalt bătrân a
mers la el, vrând să-l cunoască mai înainte ca acela să moară.

Auzind invitaţia din gura ucenicului, celălalt bătrân s-a
hotărât să-i facă pe plac blândului călugăr, pe care şi el dorea de
multă vreme să-l cunoască, însă s-a hotărât să nu se ducă
îndată, ci să mai aştepte, căci se temea ca nu cumva omenii
văzându-l, să înceapă să alerge după el.

Bine-ştiut este că sfinţilor nu le place ca oamenii să-i laude,
ei fiind foarte modeşti. Dar cu cât se ascundeau ei mai mult de
lume, Dumnezeu le dădea şi mai multe daruri, ei devenind şi mai
vestiţi.
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Întocmai s-a întâmplat şi cu bătrânul nostru, căci, dorind el
să se ascundă de ochii oamenilor, a hotărât să se ducă la celălalt
noaptea. Însă, de cum a ieşit în s, iată că lângă el au apărut doi
îngeri cu făclii aprinse ca să-i lumineze calea.

E lesne să ne dăm seama că toată cetatea a alergat să vadă
o astfel de privelişte, iar smeritul bătrân, în loc să se ascundă,
după cum voia, şi mai mult a devenit vestit.

Aşa se întâmplă cu toţi cei care nu se laudă cu faptele lor
cele bune, căci pe aceştia, Însuşi Dumnezeu îi face vestiţi
înaintea tuturor celorlalţi.

Împăratul Alexandru Macedon

Alexandru Macedon, cuceritorul lumii, prinzând odată un
pirat, a cerut să fie adus dinaintea sa şi l-a întrebat:

- Cu ce drept bântuieşti tu mările?
Iar piratul i-a răspuns cu îndrăzneală:
- Cu acelaşi drept cu care bântuieşti şi tu uscatul, lumea! Eu

jefuiesc din când în când câte o corăbioară, tu însă jefuieşti şi
prădezi împărăţii întregi şi cu toate acestea mie îmi zice lumea
hoţ (pirat), iar ţie, împărat...[3]

Aşa facem şi noi: îi judecăm pe oameni, pentru neputinţele
lor, pe când şi noi săvârşim aceleaşi fapte rele, sau şi mai rele.

O lecţie pentru filozofi (oratori)

Câţiva filosofi i-au făcut odată o vizită unui bătrân. După
rugăciunea pe care a făcut-o când i-a întâmpinat, bătrânul a
rămas tăcut şi a continuat lucrul său de mână fără să îşi ridice
ochii către nimeni.

După o vreme, filosofii l-au rugat să le spună ceva. Acela
însă tăcea în continuare. Şi i-au zis aceia: „Noi pentru aceasta
am venit, ca să auzim ceva de la tine şi să ne folosim de acele
cuvinte”. Le-a spus lor atunci bătrânul: „Voi aţi cheltuit bani ca să
învăţaţi să vorbiţi, eu însă am lăsat lumea ca să învăţ să tac”.
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Când au auzit acestea, filosofii s-au minunat şi au plecat
mulţumiţi de cele pe care le primiseră.[4]

Piatra şi marea

Un creştin a mers la un bătrân pustnic şi i-a spus:
- Ava, mă tem foarte tare de pedeapsa lui Dumnezeu,

deoarece mă văd plin de tot felul de păcate.
Atunci ava i-a spus:
- Ia o piatră şi o aruncă în mare!
Creştinul a luat piatra şi a aruncat-o.
- Unde este piatra? O mai vezi?, zise bătrânul.
Creştinul a spus:
- Nu.
Ava i-a răspuns:
- Piatra reprezintă păcatele omului, marea reprezintă

dragostea nemăsurată a lui Dumnezeu faţă de noi. În momentul
în care omul face pocăinţă pentru păcatele sale, Dumnezeu îl
iartă şi-i acoperă păcatele, precum marea a acoperit piatra
aruncată de tine. Creştinul adevărat trebuie să trăiască în
pocăinţă. Pocăinţa deschide porţile iubirii lui Dumnezeu.

Capcana

Un sat era mereu atacat de mistreţi. În fiecare zi porcii
sălbatici intrau în sat şi făceau mare pagubă căutându-şi hrana.
Sătenii au încercat diferite metode pentru a lupta şi a-i vâna, dar
fără prea mult succes. De aceea au apelat la sfatul unui bătrân
pustnic din apropiere. Acesta le-a spus sătenilor să îi asculte
întocmai sfaturile şi instrucţiunile. Îngroziţi de năvala porcilor,
sătenii au acceptat. Bătrânul le-a spus sătenilor să adune
mâncarea din toate gospodăriile şi să o pună în mijlocul unui
câmp. Ei i-au urmat sfatul şi îndată au văzut sute de mistreţi
apropiindu-se de locul unde fusese pusă mâncarea. Mistreţii au
fost îngrijoraţi iniţial, dar odată ce au luat o înghiţitură, au prins
curaj şi s-au întors în zilele următoare. În fiecare zi, sătenii
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puneau cât mai multă mâncare, iar mistreţii veneau acolo să
mănânce. După un timp, bătrânul spuse oamenilor să ridice
patru stâlpi mari în colţurile câmpului unde se afla mâncarea.
Mistreţii erau prea ocupaţi să mănânce şi n-au observat
schimbarea.

După câteva săptămâni, mistreţii aveau deja obiceiul de a
veni să mănânce mâncarea pusă de săteni. Bătrânul a pus apoi
oamenii să împrejmuiască cu un gard câmpul şi să facă o poartă
mare pe unde să poată intra mistreţii să mănânce. În cele din
urma sătenii au reuşit să facă gardul şi au închis poarta prinzând
mistreţii înăuntru. Mistreţii fuseseră învinşi în final.

Nu cumva şi noi suntem asemenea mistreţilor? De multe ori,
asemenea mistreţilor din istorioară, devenim la fel de încrezători
în ocupaţiile şi afacerile noastre, încât nu ne dăm seama că
într-un fel sau altul cădem şi noi în capcana vrăşmaşilor
sufletelor noastre. Mistreţii au fost prinşi datorită lăcomiei lor de
a obţine hrana fără efort. Ei au devenit aşa de încrezători şi s-au
complăcut în situaţia aceasta, încât nici nu şi-au dat seama că
sunt prinşi în cursă. De aceea - o, fraţilor! - grija de căpetenie a
creştinului trebuie să fie grija pentru mântuirea sufletului, pentru
hrana cea sufletească şi după aceea grija exagerată pentru
hrana trupească şi bunurile pieritoare.

Acrobatul

Un acrobat şi-a făcut apariţia într-un mic orăşel şi a aşezat
o frânghie bine încordată la zeci de metri deasupra unui râu cu
ape repezi. El a uimit mulţimea prin talentul şi curajul lui,
traversând de mai multe ori acel râu pe frânghie, alergând,
umblând în mâini, mergând pe bicicletă şi împingând o roabă.
Când i s-a părut că toţi sunt convinşi de abilitatea lui, acrobatul
s-a adresat mulţimii: „Aş vrea acum să împing roaba aceasta de
la un capăt la altul al frânghiei, având o persoană în ea. Credeţi
că pot face aceasta?” Toţi au început să strige: „CREDEM!
CREDEM!” Atunci acrobatul a întrebat: „Cine se oferă, să
încercăm împreună?” Tăcere deplină! Nimeni nu se oferă. Din
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spatele mulţimii apare un copil: „Eu mă ofer. Eu am încredere în
tine!” Înmărmurită, mulţimea îi urmăreşte pe cei doi încheindu-şi
cu succes drumul, atât de primejdios. Cineva se apropie de
copil: „Nu ţi-a fost teamă?” Copilul răspunde zâmbind: „Nu!
Acrobatul este tatăl meu. Nu e prima dată când facem lucrul
acesta împreună.”

Oare nu tot aşa afirmăm şi noi susţinând că avem credinţă
puternică şi CREDEM în Tatăl nostru din ceruri? Ba chiar
spunem: „Facă-se voia Ta” sau „CRED Într-Unul Dumnezeu,
Tatăl Atotţiitorul...”, dar ne lăsăm noi conduşi de EL pe drumul
greu şi primejdios al vieţii, sau avem doar o formă de credinţă
lipsită de viaţă şi de putere, aşa cum aveau şi ceilalţi oameni din
jurul acrobatului?

Sfântul Partenie - izbăvitorul de demoni

Odată Sfântul Partenie, Episcop de Lampsac, a fost vizitat
de un om care avea un demon în el, dar fără ca el sau altcineva
să ştie de asta. Însă, ierarhul, luminat de Dumnezeu, a priceput.
Aşadar, când omul l-a salutat, dinadins nu i-a răspuns. Văzând
demonul că tace ca un mut, s-a înfuriat şi i-a strigat:

– Noi am avut dorinţa să te vedem, dar, deşi te-am salutat,
tu nu ne-ai răspuns.

– Iată că m-ai văzut, i-a spus Sfântul.
– Te-am văzut şi am priceput ce poamă eşti, a zis vicleanul

cu mânie.
– Dacă ai priceput cu adevărat, atunci ieşi din fiinţa lui

Dumnezeu, i-a poruncit Sfântul Partenie.
Atunci duhul cel viclean a răspuns cutremurat:
– Asta a fost tot? Să mă condamni să ies de aici dinăuntru?

Dar, rogu-mă ţie, nu mă scoate din lăcaşul meu, în care de atâta
timp locuiesc!

– Dar chiar este multă vreme de când locuieşti în el?
– De când era copil, iar până acum nu m-a simţit nimeni, în

afară de tine! Dacă totuşi mă izgoneşti de aici, oare unde îmi vei
porunci să mă duc?
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– Îţi dau şi loc unde să mergi, i-a spus Cuviosul Partenie.
– Poate ai să-mi spui să intru în porci? a întrebat diavolul.
– Ba deloc, ci am să-ţi dau ţie un om, în care intrând să

locuieşti, dar să ieşi din omul acesta degrabă.
După ce demonul şi-a dat seama că totul este adevărat şi

nu înşelăciune, pentru că îl vedea pe Preamăritul Partenie gata
să susţină şi să promită că-i oferă până şi om în care să se
sălăşluiască, dacă, desigur, ieşea din acesta, a fost convins şi a
ieşit; şi îndată a cerut ce i s-a promis.

Atunci Sfântul Partenie însuşi a deschis larg gura sa şi i-a
spus:

– Iată omul! Intră şi locuieşte!
Auzind acestea, diavolul, ca şi cum ar fi fost ars cu foc de

cuvântul Preafericitului Ierarh Partenie, a început să se tânguie
şi, plecând, a spus:

– Vai mie, în bun vas locuind eu, după atâta timp mă
izgoneşti! Numai când te văd, mă pârjolesc! Cum să îndrăznesc
să intru în tine? Cum voi putea să intru în casa lui Dumnezeu?
Cu adevărat, mare este puterea celor ce-I fac Voia lui
Dumnezeu!!!

Acestea zicându-le diavolul cel alungat în chip ruşinos, s-a
dus în locuri pustii şi neumblate, iar omul ce fusese posedat a
rămas pe deplin sănătos şi Îl lăuda pe Dumnezeu.[10]

Un gest dezinteresat

De obicei, oamenii nu fac servicii semenilor pe gratis. E
vorba de servicii făcute nu unor persoane apropiate, ci unor
necunoscuţi. Adică, în mod voluntar, să dedici un timp al tău în
slujba altora fără să primeşti nicio răsplată. Aceasta, desigur,
este o comportare creştinească, pe care ar trebui să ne-o
însuşim.

Un asemenea gest am aflat din media despre un om, care,
probabil, nu este de o credinţă cu noi; o poveste adevărată:

În India, un ţăran a tăiat un drum în piatră, pentru ca locuitorii
din satul său să nu mai ocolească 8 Km până la cel mai apropiat
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orăşel. El a lucrat zi de zi timp de 22 de ani cu ce a avut la
îndemână: dalta şi ciocanul. A transformat o potecă îngustă
într-un drum lat de 10 m şi lung de 200 de metri.

Dasrath Manjhi se numeşte acest indian. El a murit în 2007,
la 73 de ani, dar consătenii săi vorbesc cu admiraţie despre el.

Unii recunosc că la început l-au crezut un nebun, dar acum
mărturisesc că îl consideră un erou. Dasrath Manjhi a făcut de
unul singur ce nu au putut sau nu au vrut autorităţile locale.

A săpat zilnic în piatră timp de 22 de ani pentru alţii. N-a
primit nicio răsplată. A rămas în urma lui un nume de Mare Om.

Sfântul Macarie şi puiul de hienă

Ucenicul fericitului Pafnutie povesteşte că Sfântul Macarie
Alexandrinul, şezând afară, o hienă luând puiul său, care era
orb, l-a adus la sfântul şi l-a aruncat înaintea picioarelor lui.
Sfântul luând puiul acela, i-a atins ochii şi s-a rugat lui
Dumnezeu, şi îndată puiul a văzut, iar maica lui, luându-l s-a
dus. A doua zi, iarăşi a venit la fericitul fiara aceea aducându-i o
piele mare de berbec, pe care sfântul, văzând-o, a zis către fiară:
„De unde ai această piele? Nu cumva ai mâncat o oaie a cuiva?
Deci, ceea ce este din nedreptate eu nu primesc”. Fiara,
plecându-şi capul în jos şi închinându-se cu genunchii la
pământ, punea pielea aceea la picioarele sfântului. Iar el zicea
către ea: „Ţi-am spus că n-o voi primi, până ce nu te vei jura mie,
că mai mult nu vei face rău săracilor, mâncându-le oile”. Iar fiara,
plecându-şi capul, se înduplecă de cuvintele sfântului şi se
supuse lor; atunci sfântul a luat pielea de la fiară şi a dăruit-o
Sfintei Melania Romana, care cerceta pe sfinţii părinţi în acea
pustie, şi a numit pielea aceea harul hienei şi este de mirare între
bărbaţii care s-au răstignit lumii – căci fiara a adus dar fericitului,
pentru facerea de bine, pentru slava lui Dumnezeu şi pentru
cinstirea sfinţilor Lui; pentru că Cel ce a îmblânzit pe leii lui Daniil
proorocul, Acela a dat şi fiarei pricepere pentru facerea de bine
cea câştigată şi a învăţat-o să aducă mulţumire.
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De cine se teme diavolul?

Odată Hagi-Gheorghe Athonitul, un mare ascet al veacului
trecut, spunea că un eremit oarecare l-a întrebat pe un diavol:

- Care sunt lucrurile cele mai înfricoşătoare din viaţa
voastră necurată şi întunecoasă? Iar diavolul i-a răspuns:

- Întâi de toate Botezul prin care pierdem cu desăvârşire
stăpânirea şi dreptul asupra voastră. Apoi acel lemn cu semnul
lui (se înţelege Sfânta Cruce şi semnul Sfintei Cruci) care ne
chinuieşte, ne alungă şi ne distruge. Şi cel mai înfricoşător este
Împărtăşania, mai cumplit decât gheena focului, decât iadul în
care trăim. De cel care este curat şi se împărtăşeşte cu
vrednicie, nu numai că nu putem să ne apropiem, dar ne
temem şi să-l întâlnim. Şi imediat a adăugat: chiar dacă pentru
noi acestea sunt moarte şi cutremur, suntem recunoscători
oamenilor, în special creştinilor dezinteresaţi care prin patimile
lor, prin voinţă proprie, îndepărtează de la ei lucrarea şi harul
dumnezeiesc al Tainelor. Astfel, creştinii înşişi ne dau dreptul să
stăpânim peste inimile lor, atunci când nu fac niciodată
pocăinţă.[1]

Femeia rea

Se povesteşte în viaţa Sf. Ciprian, că mai înainte de a ajunge
el la starea de sfinţenie cea de pe urmă, avea mari puteri de a
săvârşi minuni cu puterea dracilor, fiind şi cel mai vestit vrăjitor.
Astfel, printre minunile săvârşite de Ciprian cu puterea diavolilor,
se numără şi următoarea întâmplare:

Venise la Ciprian o femeie pentru a-i îndeplini o dorinţă
vicleană: să bage vrajbă între vecina ei şi soţul acesteia, ca să
se ridice ceartă, tocmai pentru faptul că era o femeie invidioasă,
iar aceşti soţi se iubeau foarte mult şi nu se certase niciodată
până atunci. Ciprian, văzându-i viclenia şi invidia de care era
stăpânită inima ei neagră, îi răspunse: „Du-te şi uită-te diseară
pe fereastră şi ai să-i vezi certându-se, dar să ştii, eşti mai rea
decât dracul !”
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Cât adevăr este în această istorisire! Înţelesul decurge de la
sine…de multe ori suntem stăpâniţi de o viclenie care se
aseamănă cu a demonilor. Invidia este unul dintre păcatele care
ard şi secătuiesc inima celui stăpânit de ea. Să cugetăm mai
adânc la această istorisire şi să nu lăsăm invidia să ne
stăpânească, căci odată ce a prins rădăcini, ne roade inima
continuu până ne autodistrugem.

Trebuie sau te rog

Există cuvinte care pot altera relaţiile între oameni. Şi nu mă
refer la acele vorbe tari aruncate de cele mai multe ori ca jigniri.
Mă gândesc la cuvinte mult mai nevinovate. Unul dintre ele este
verbul „trebuie”. Când cineva îi spune unei persoane: „trebuie
să faci cutare lucru”, e clar că sună ca o poruncă. Acest cuvânt
are darul de a crea o relaţie de subordonare. Şi n-ai cum să n-o
recunoşti, când şeful îţi spune „trebuie să faci”, execuţi, dar fără
prea mare tragere de inimă. Dacă îţi spune, în schimb, „te rog să
faci”, situaţia se schimbă. Execuţi cu alt entuziasm. Şi lucrurile
se întâmplă aşa, nu numai în relaţiile profesionale, ci şi în familie.
Cuvântul „trebuie” poate crea mari probleme.

Doi soţi vin să ceară sfat la duhovnic: „Părinte, ne certăm tot
timpul. Nu suntem făcuţi unul pentru altul. Credem că ar fi mai
bine dacă ne-am despărţi.”

Preotul le spuse: „Nu vă grăbiţi! Mai aşteptaţi! Şi încercaţi să
evitaţi următorul lucru, anume să cereţi celuilalt ceva ca pe un
drept. Cereţi-i-o ca pe o favoare.”

Soţii au pus sfatul în practică, „trebuie” a fost înlocuit cu „te
rog” şi certurile s-au împuţinat.[7]

Falsa smerenie

La un călugăr bătrân veni într-o zi un frate tânăr ca să facă
ascultare, să-i fie ucenic, şi pe urmă să îmbrace şi el haina
monahală (călugărească).

Într-una din zile, tânărul veni la călugărul bătrân şi-i zise:
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- Sunt nemulţumit întru totul de mine, părinte, că sunt un
păcătos...

Bătrânul călugăr îi zise:
- Bine este să te smereşti în felul acesta.
Dar voind să-i încerce smerenia, adăugă:
- Mi se pare însă că nu eşti sincer când spui aceasta şi de

aceea îţi rânduiesc să nu mai vorbeşti aşa, să nu mai spui
despre tine că eşti păcătos.

Atunci, tânărul se tulbură şi, înroşindu-se de supărare şi
nemulţumire, se arătă mirat.

Bătrânul, văzându-l tulburat, îi spuse cu blândeţe:
- Vezi, dragul meu, tu primeşti repede să te umileşti tu pe

tine însuţi, dar nu primeşti tot aşa de uşor când altul te umileşte
pe tine. Adevărata smerenie se cunoaşte când eşti umilit de altul
şi mai ales pe nedrept, aşa cum ţi-am făcut eu acum ca să te
încerc. Mergi şi săvârşeşte astfel smerenia, căci altfel, ea nu
este smerenie, ci făţărnicie. Numai prin smerenie adevărată vei
dobândi putere mare în sufletul tău.

Tânărul a primit lecţia şi s-a îndreptat spre această smerenie
curată şi plăcută lui Dumnezeu, Căruia I se cuvine slava în veci.
Amin!

Azi (acum), nu mâine

Se spune că un împărat, pe când petrecea cu prietenii săi la
palat, soseşte un oştean cu o scrisoare în mare grabă, de la un
ofiţer aflat la hotarele împărăţiei. Acest ofiţer credincios ţării,
descoperise un complot împotriva împăratului şi-i trimetea acum
repede vestea ca să ia măsurile necesare pentru apărare. Cu
toate rugăminţile oşteanului de a citi îndată scrisoarea, împăratul
o băgă în buzunar şi zise:

Să nu întrerupem petrecerea; voi citi scrisoarea mâine. Şi
continuă cheful, fără grijă.

Dar după câteva ceasuri, cei care urziseră complotul năvăliră
înarmaţi şi-i măcelăriră pe toţi. Dacă ar fi citit scrisoarea când a
primit-o, ar fi scăpat şi împăratul, şi toţi ai lui cu viaţă; dar pentru
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că toţi au amânat pe mâine, toţi au pierit.
Această întâmplare ne este de folos ca învăţătură pentru toţi

oamenii: adeseori lăsăm să citim MÂINE scrisorile trimise nouă
de Dumnezeu, prin atâtea chemări la Biserică, la credinţa în El.
Ne trimite câte un necaz, o boală, o întâmplare deosebită, dar
noi nu vrem să le citim „AZI”, adică în timpul în care suntem
sănătoşi, în viaţă, ci le amânăm pentru „MÂINE”, când poate nu
mai aveam putere să facem ceva.

Şi iată cum reuşeşte diavolul să ne înşele ca să nu mai
facem nimic pentru mântuire „ASTĂZI”, ci „MÂINE”, când va fi
prea târziu.

Îngerul cel „sărac”

Cuviosul Grigorie Dialogul a trăit în secolul VI. Înainte de a
urca pe tronul episcopal al Romei, a înfiinţat la Mode Ţelio (în
Roma), mănăstirea cu numele Sfântului Andrei unde a fost şi
egumen (stareţ) pentru o lungă perioadă de timp, trăind o viaţă
aspră şi ascetică.

Într-o zi a bătut la poarta mănăstirii un sărac, cerând milă.
Sfântul i-a dat şase monede. Săracul, peste puţin timp, s-a
întors, cerând din nou. Cuviosul i-a dat alte şase monede. Acest
lucru s-a repetat şi a treia oară, încât neavând ce să-i mai dea,
i-a dăruit cu bunăvoinţă un disc de argint al mănăstirii.

Canoanele mănăstirii interziceau aşa ceva, dar inima
iubitoare a cuviosului nu a suportat să-l lase pe plictisitorul
cerşetor cu mâinile goale.

Acelaşi mod de primire a săracilor a urmat Sfântul Grigorie
şi când a fost numit Patriarh al Romei.

Într-o zi, sfântul a trimis să cheme doisprezece săraci să
mănânce cu el, dar, în timpul mesei, a observat că există şi un
al treisprezecelea invitat. Acesta era puţin diferit faţă de ceilalţi.
Pe faţa lui se oglindea o deosebită cuvioşie a sufletului. La sfârşit
l-a chemat şi la întrebat:

- Cine eşti şi cum ai venit aici?
- Sunt îngerul Domnului a răspuns acela. Sunt acelaşi cu cel
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care a venit mai demult, trimis de Dumnezeu, ca să-ţi cer
milostenie şi mi-ai dat discul de argint. M-a trimis Dumnezeu ca
să încerce bunătatea ta. De aceea te-a şi făcut episcop. De
atunci am primit poruncă dumnezeiască să mă găsesc
întotdeauna lângă tine şi să te păzesc.

Superstiţii

La o petrecere, la masă, oaspeţii observară că sunt 13, iar
unul dintre ei zise:

- Nu ne putem aşeza la masă, fiindcă suntem 13 şi ne merge
rău.

Gospodina casei, văzând încurcătura, zise:
- Să cheme careva pe un vecin.
Şi fiecare îşi dădu câte o părere. Atunci bunicul, un creştin

bătrân şi evlavios, îi linişti, zicând:
- Nu vă mai frământaţi, căci voi chema eu pe al 14-lea

oaspete…
Toţi rămaseră miraţi, în timp ce bătrânul îşi îndreptă faţa spre

icoane şi se rugă astfel:
- Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, vino şi Te

aşează cu noi la masă şi sfinţeşte mâncarea, băutura şi pe noi,
robii Tăi. Amin!

Apoi se întoarse spre oaspeţi şi le zise:
- Acum putem să ne aşezăm la masă plini de bucurie şi

pătrunşi de o sfântă pace, dar, să mă iertaţi că vă spun, dragii
mei, nu era mai bine să ne îngrijim mai întâi de toate de
rugăciune şi nu de superstiţii? Dacă vi se pare atât de
periculoasa cifra 13, de ce nu procedaţi şi în alte cazuri la fel? De
ce nu săriţi peste vârsta de 13 ani? Sau ziua de 13 a fiecărei
luni? De ce uitaţi că Mântuitorul, când era pe pământ cu ucenicii,
formau un grup de 13 persoane…?

Pentru noi, credincioşii ortodocşi, numărul 13 este socotit a
fi numărul Maicii Domnului. Este numărul prezent la Pogorârea
Sfântului Duh în Duminica Cincizecimii (50 zile după Înviere).
Este numărul format din cei 12 Apostoli în mijlocul cărora se afla
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Maica Domnului adunaţi la rugăciune într-o zi de duminică,
atunci când s-a coborât Sfântul Duh în chipul limbilor de foc
peste Sfinţii Apostoli. În acea zi, prin predica Sfinţilor Apostoli
plini de Duhul cel Sfant, s-a întemeiat Biserica formată din
comunitatea de credincioşi care s-au botezat atunci (3.000 de
suflete). Maica Domnului era a 13-a şi este numărul ei.

Focul, apa şi credinţa

Se spune că odată călătoreau împreună focul, apa şi
credinţa. Şi când au poposit puţin, şi-au zis:

- Oare dacă ne-am pierde, ne-am rătăci, cum ne-ar mai găsi
pe noi oamenii?

Şi focul răspunse:
- Pe mine mă vor găsi acolo unde vor vedea că iese fum.
Apa răspunde:
- Pe mine mă vor găsi acolo unde vor vedea sălcii pletoase

cu ramuri aplecate.
Credinţa zice:
- Cel ce mă va pierde pe mine, nu mă va putea găsi singur…
- Cum, întrebară focul şi apa?
Credinţa răspunse:
- Cel care m-a pierdut pe mine, nu mă mai poate afla decât

numai şi numai cu ajutorul Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul
lumii.

Ochi au, dar nu văd

Un credincios se văita către alţi creştini cu care se întâlnea
la biserică:

- Măi fraţilor, eu, de când am apucat calea Bisericii, mă simt
atât de mulţumit şi fericit, dar mă lovesc de cei care râd de mine
din cauza aceasta.

Un credincios mai înţelept, care auzise aceste cuvinte, îi
zise:

- Frate, nu te loveşti tu de ei, ci ei se lovesc de tine.
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- Cum vine asta?
- Uite cum: când întâlneşti un orb pe drum, te loveşti tu de el

sau el se loveşte de tine?
- Fireşte că el se loveşte de mine, căci el nu vede.
- Ei vezi, tot aşa se întâmplă şi cu tine. Tu care ai luat calea

cea bună a Bisericii, a credinţei strămoşeşti, ai început să vezi
bine, dar cei care stau în necredinţă, se chemă orbi şi ei sunt
aceia care dau peste tine, nu tu peste ei.

Toţi îi dădură dreptate, dar el mai adăugă alte cuvinte, care
izvorau din înţelepciunea învăţăturii lui Hristos şi sunau aşa:

- Dar nu trebuie nici să ne supărăm, nici să-i urâm pe aceşti
orbi sufleteşte care dau peste noi, ci să ne rugăm cu toţii lui
Dumnezeu, ca să vadă şi ei, spre fericirea şi mântuirea lor.

Să nu minţi

Primul mincinos din lume a fost diavolul; el a minţit-o pe Eva
că dacă vor mânca din pomul oprit, vor fi asemenea cu
Dumnezeu. Iată de ce Mântuitorul a zis că diavolul este tatăl
minciunii, pentru că el a scornit prima minciună.

Minciuna este păcat, pentru că pricinuieşte mult rău. Să nu
ne amăgim că dacă spunem o minciună mică, păcatul este mic.
Orice minciună aduce după sine un rău, oricât ar fi ea de mică;
ba mai mult, adeseori o minciună mică are ca urmare un păcat
mare.

Iată o întâmplare reală:

Doi soţi tineri aveau o fetiţă de 4 ani. Bărbatul lucra la fabrică
şi de câte ori pleca de acasă atrăgea atenţia soţiei lui, să nu lase
copilul nesupravegheat, ca nu cumva să cadă în fântâna din
grădină unde adesea se juca.

Toate au mers strună, până când într-o zi, pe când bărbatul
se întorcea de la lucru, intrând pe portiţa grădinii, observă că
fetiţa se juca în jurul fântânii, fără a fi cineva lângă ea să o
supravegheze.

„Stai, femeie, că te învăţ eu minte”, îşi zise bărbatul şi,
intrând în casă se prefăcu speriat şi zise:
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- Ileana, copila a căzut în fântână şi s-a înecat!
Femeia s-a schimbat la faţă şi-a dus mâna la inimă şi s-a

prăbuşit la pământ. În zadar a încercat bărbatul să îi explice că
a glumit cu ea, că până să anunţe SALVAREA Ileana a murit.
IATĂ ISPRAVA UNEI MINCIUNI şi a unei glume proaste.

Iată pentru ce Sfânta Scriptură ne spune: „Cel ce îşi păzeşte
gura, îşi păzeşte sufletul“.

Testamentul şi moştenirea

Un angajat al unei instituţii a primit însărcinarea să studieze
testamentele şi actele de moştenire dintr-un oraş. Munca îi părea
plictisitoare. Iată însă că într-o zi a dat peste numele lui într-un
testament, prin care i se lăsa moştenire o mare avere. Din acel
moment plictiseala îi pieri şi citea cu atenţie, cu interes şi cu
plăcere totul.

Şi noi creştinii ortodocşi, suntem moştenitorii celei mai mari
împărăţii - Împărăţia Cerurilor. O avere mai mare decât aceasta
nici că există. Iar testamentul nostru este Sfânta Scriptură (şi
Sfânta Tradiţie). Să citim tot timpul şi cu plăcere textele sfinte, şi
fără plictiseală, dacă vrem să ne găsim numele printre fericiţii
moştenitori a acestei împărăţii şi să nu neglijăm nici una din
condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a intra în stăpânirea
moştenirii făgăduite - Împărăţia Cerurilor, fericirea şi viaţa
veşnică.

Valoarea creştinismului

- Religia creştină n-are nici o valoare, zicea un necredincios
către un preot. Creştinii pe care eu i-am cunoscut sunt ipocriţi,
ignoranţi, păcătoşi, leneşi…

- Eu cred că n-ai cunoscut adevăraţii creştini, răspunse
preotul; deci nu este adevărată afirmaţia dumitale că toţi creştinii
sunt ipocriţi, iar creştinismul nu are nici un preţ. Da, prin pădure
mai sunt şi uscături, dar trebuie să cunoşti cel puţin un creştin
adevărat, un om religios, un suflet evlavios şi numai atunci vei
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înţelege ce este şi cât preţuieşte Religia Creştină. Când cineva
vrea să-şi dea seama ce este pictura, sculptura sau arhitectura,
nu priveşte la cârpaci sau amatori, ci caută să vadă tablourile lui
Rafael, Rubens, Rembrand, Grigorescu; contemplează lucrările
lui Brâncuşi, Fidias sau Michelangello; vizitează Sfânta Sofia din
Constantinopol; observă viaţa unui bun creştin, sau citeşte viaţa
unui sfânt sau martir, ca Sf. Gheorghe, Sf. Ignatie Teoforul, Sf.
Dimitrie ori a unui mare dascăl al bisericii ca Sf. Vasile cel Mare,
Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Grigorie, Sf. Atanasie şi atâţia alţii şi vei
vedea ce este religia creştină şi ce foloase colosale a adus
omenirii.

De dragul banului

Un creştin temător de Dumnezeu, avea un vecin care
adesea înjura pe Dumnezeu, ori de câte ori avea vreun necaz
sau nu-i ieşeau lucrurile precum voia el. Toţi îi spuneau că
înjurătura este păcat mare, dar el motiva că e iute din fire şi nu
poate răbda să nu înjure.

Într-o bună zi, celui binecredincios îi veni o idee bună. Luă o
hârtie de 100 de lei, i-o arătă vecinului care avea patima
înjurăturii şi-i zise: „Măi Mitrule, ieri am hotărât să mergem azi
amândoi la arat. Iaca, vezi suta aceasta? Dacă azi nu vei înjura,
diseară ţi-o pun în palmă”. Mitru, care trecea printr-o lungă criză
financiară, privi cu coada ochiului la bani şi bucuros, promise că
nu va înjura.

Se urcară amândoi în căruţă şi porniră la treabă. La capătul
satului caii se speriară de ceva şi trecură prin şanţul de pe
marginea drumului şi apoi reveniră pe şosea. Mitru era cât p-aici
să tragă o înjurătură, dar se abţinu, gândindu-se la suta de lei.

Pe la jumătatea drumului, caii nu voiră să treacă decât la pas
şi Mitru era gata, gata să tragă o înjurătură, dar îşi înfrână limba,
având în mintea lui chipul bancnotei de 100 de lei. Până seara
au mai fost câteva prilejuri de înjurat, dar suta i-a închis gura.

Ajunşi acasă în ogradă, în timp ce deshămau caii, bunul
vecin al lui Mitru îi zise: „Măi dragă Mitrule, de câte ori te-am
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rugat ca să nu înjuri, tu mi-ai răspuns că nu te poţi abţine, că eşti
iute. Iată azi te-ai abţinut, te-ai înfrânat, ţi-ai stăpânit limba, deşi
ai avut destule necazuri. Iată, acum îţi pun suta în palmă aşa
cum am promis, dar să ţii minte că banii aceştia au fost
Dumnezeul tău, căci de dragul lor te-ai oprit de la înjurat astăzi,
şi nu de dragul Celui de Sus, al Bunului nostru Dumnezeu”.

Mitru stătu câteva clipe pe gânduri şi apoi zise cu hotărâre:
„Primeşte banii înapoi, căci de azi în acolo, toată viaţa mea, nu
voi mai înjura. Mi-o fi şi mie mai scump Dumnezeu decât banul”.

Şi după cum creştinul adevărat şi-a ţinut făgăduiala,
punându-i în palmă suta de lei vecinului său care reuşise să-şi
stăpânească limba o zi întreagă, tot astfel şi Mitru şi-a ţinut
făgăduiala. În viaţa lui nimeni nu l-a mai auzit înjurând.

Puterea blândeţii

Sfântul Macarie Egipteanul se întorcea cu un ucenic de-al
său la chilia din pustie. Având de urcat un mic deal, ucenicul,
care era tânăr, avea un avans de câteva sute de metri, înaintea
părintelui său, care era mult încărunţit. Tânărul, întâlnind la o
răspântie un preot păgân, îi zise: „Fugi din calea mea slujitor al
diavolului!”. Simţindu-se ofensat, slujitorul idolilor păgâni îl lovi pe
tânăr cu bastonul, care căzu ameţit la pământ.

După câteva minute de mers, păgânul îl întâlni pe Sfântul
Macarie. Acesta, fiind om al lui Dumnezeu, fără să aştepte
salutul din partea celuilalt, îl salută pe slujitorul păgân, zicându-i:
„Dumnezeu să-ţi ajute, iubite frate şi să ai o călătorie uşoară!”.

Preotul păgân rămase pironit de uimire, emoţionat şi adânc
pătruns, ştiind bine că Sfântul Macarie e creştin. „Dar eu sunt
păgân - zise el - cum poţi să mă numeşti frate?! Ba mai mult,
puţin mai înainte am trântit la pământ cu o lovitură de baston,
pe unul din ucenicii tăi. Mai poţi şi acum să-mi zici frate şi să-mi
mai doreşti o călătorie bună?!”

Sfântul Macarie îi răspunse: „Pentru că ai făcut aşa, acum cu
atât mai mult îţi doresc drum bun, după ce ai apucat pe un drum
rău, al răutăţii şi al răzbunării; şi tot frate îţi spun, pentru că având
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ca Tată pe Dumnezeu Creatorul, înseamnă că noi toţi suntem
fraţi”.

După scurt timp, preotul păgân l-a vizitat pe Sfântul Macarie
la chilie şi, după o lungă convorbire duhovnicească, a cerut să
fie botezat şi încreştinat.

Iată unde duce puterea blândeţii.

Să nu hulim!

Grecii au avut ca şi romanii mulţi zei. Dar când au cunoscut
religia creştină, au simţit dumnezeirea ei şi mulţi au apărat-o cu
sângele lor. Au fost însă şi cazuri, mai ales cu cei care deveneau
puternici în stat, care s-au lepădat de credinţa lui Hristos, pentru
a putea domni cu mai multă tiranie poporul, proclamându-se ei
înşişi zei. Iată un caz din istoria universală:

Romanii au avut un împărat cu numele de Iulian. Istoria îl
consemnează sub numele de Flavius Claudius Iulianus (331-
363) care a domnit între 361-363. Acesta era creştin şi nepot al
lui Constantin cel Mare (273-337), dar, fiind proclamat împărat
de către trupele din Galia, s-a lepădat de credinţa creştină, fapt
pentru care a fost numit „apostatul” adică „renegatul” sau
„lepădatul”.

Acest împărat avea o plăcere deosebită să-L batjocorească
pe Dumnezeu. Mântuitorului Iisus Hristos nu-i spunea decât
„Galileeanul” sau „Fiul lemnarului”, batjocorind numele lui Iisus
Hristos”.

Într-o zi, întâlnindu-se cu un bun creştin pe care împăratul îl
cunoştea, îi zise în bătaie de joc: „Ce mai face, mă, Galileeanul
acela, Fiul lemnarului?”. Acesta îi răspunse: „Împărate, Fiul
lemnarului pregăteşte scândurile pentru sicriul Înălţimii Voastre”.
Împăratul râse cu un aer atotputernic. Îi plăcu… gluma.

Dar parcă Dumnezeu a grăit prin gura creştinului evlavios,
căci după câteva zile, împăratul Iulian muri într-o luptă în
Mesopotamia, împotriva Perşilor. Fiind rănit de moarte în
această bătălie, ultimele lui cuvinte au fost acestea, pe care
istoria le-a consemnat: „M-ai învins, Galileene!”.
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Dumnezeu i-a închis pe veci gura cu care împăratul hulea,
şi tot pe veci, i-a schimbat coroana cea de aur, cu alta de foc
nestins, în iad.

Profetul mincinos

Voltaire (1694-1778) marele filosof şi scriitor francez, un
înverşunat duşman al Bisericii lui Hristos, afirma într-o scrisoare
către un prieten de-al lui, că peste 20 de ani Biserica Creştină nu
va mai exista, iar Biblia va dispărea, căci nimeni nu o va mai citi.
Oare s-a împlinit profeţia lui Voltaire, sau el a fost un profet
mincinos, ca atâţia alţii?

Istoria ne dovedeşte, că exact peste 20 de ani, Voltaire
moare, iar casa în care a scris el epistola către prietenul său, a
devenit una din multele tipografii destinate tipăririi Bibliei în
numeroase limbi pentru a fi răspândită în lumea întreagă.

Voltaire a profeţit pieirea Bibliei lui Hristos, dar în realitate
şi-a profeţit pieirea lui; Biserica a rămas şi va dăinui până la
sfârşitul lumii.

Doctorul care l-a îngrijit până în clipa morţii, mărturiseşte
înspăimântat, că muribundul era chinuit de groaznice mustrări
de cuget, din care cauză aiura. Abia atunci şi-a dat el seama
cum ar fi trebuit să trăiască şi ce-l aşteaptă după moarte, căci îi
zise doctorului: „Dacă-mi prelungeşti viaţa cu 6 luni îţi dau
jumătate din averea mea, iar de nu, să ştii că eu la dracu mă
duc şi te iau şi pe dumneata cu mine”.

Răscumpărătorul

Demult, într-o piaţă de sclavi din Africa, era spre vânzare şi
o tânără negresă, care-şi aştepta soarta foarte îngrijorată.
Ultimul preţ îl oferise un negustor şi acesta se pregătea să o ia
cu el. Dar un creştin milos, care era de faţă, oferi un preţ mai
mare şi cumpărând-o, îi zise cu milă, dar fericit că o salvase:
„Eşti liberă, du-te unde vrei” şi se depărtă de ea văzându-şi de
treaba lui.
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Biata negresă, nu-şi dădu imediat seama de ceea ce se
întâmplase cu ea, până când cei din jurul ei îi spuseră: „Domnul
acela te-a cumpărat şi ţi-a dăruit libertatea”.

Cu ţipete de bucurie tânăra alergă după răscumpărătorul ei
şi-i zise, căzând în genunchi: „Tu eşti răscumpărătorul meu şi
vreau să-ţi slujesc de bună voie toată viaţa mea”.

Şi tu creştine ai un Binefăcător, care te-a răscumpărat din
robia păcatului şi din osânda iadului. Lui Îi datorezi totul. Cazi în
genunchi înaintea Răscumpărătorului tău - Iisus Hristos - şi
slujeşte-I Lui toată viaţa ta!

Nu există suflet?

Un necredincios, care ajunsese medic, întreabă odată în
batjocoră pe un preot:

- Sfinţia ta, porţi numele de păstor de suflete, dar ai văzut
vreodată un suflet?

- Cu ochii aceştia trupeşti, nu, răspunse preotul.
- Dar de auzit, l-ai auzit?
- Nu.
- Dar poate l-ai gustat?
- Nu, nu l-am gustat.
- Atunci poate ai mirosit vreun suflet?
- Nu, nu l-am mirosit.
- Dar poate ai simţit un suflet?
- Da, de simţit l-am simţit şi încă foarte bine.
- Va să zică, zise doctorul cu un aer triumfător, din cele cinci

simţuri ale omului, patru vorbesc împotriva sufletului. Pe care să
le credem? Pe cele patru sau pe cel singur?!

- Dumneata eşti medic, răspunse preotul. Ai văzut vreodată
durerea?

- Nu, zise medicul, n-am văzut.
- Dar de auzit, ai auzit-o?
- Nu.
- Dar, poate ai gustat-o?
- Nu, nici n-am gustat-o.
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- Atunci poate ai mirosit vreo durere?
- Nu.
- Dar poate ai simţit durerea?
- Da, am simţit-o şi încă foarte tare.
- Va să zică, spune preotul cu un aer îngăduitor, din cele cinci

simţuri, patru vorbesc contra durerii. Ce ai zice dacă cineva s-ar
întemeia pe acest raţionament şi ar afirma că nu este durere?!

- Da, zise medicul, m-ai pus pe gânduri. O să încerc, părinte,
să-mi schimb stilul raţionalist în abordarea problemelor, căci
înţeleg că nu totul poate fi gustat, pipăit, mirosit...

Meseriaşul capricios

La Veniamin Franklin, inventator american (1706-1790), s-a
prezentat într-o zi un meseriaş, plângându-se de cariera sa care
nu îl mai mulţumea deloc.

- Pentru ce, l-a întrebat Franklin?
- Îmi aduce un venit prea mic, a fost răspunsul aceluia.
- Atunci află că eşti un om lacom!
Acela însă a continuat a se plânge:
- Este şi obositoare…
- Atunci trebuie să-ţi spun că eşti şi un om leneş.
- Nu-mi face nici măcar cinste…
- Ei măi omule, pe lângă toate acestea, evident e faptul că

eşti şi vanitos, mândru şi orgolios!...

Lectura bună

Un păgân, pentru a combate creştinismul, citise foarte
amănunţit cărţile Noul Testament. Urmarea a fost însă, că
sufletul lui s-a umplut de o dragoste atât de mare pentru Hristos,
încât la foarte scurt timp el s-a încreştinat, dorind cu multă râvnă
să Îi urmeze toate învăţăturile Sale.

Aşadar, lectura bună îl poate însufleţi pe om spre lucrurile
cele bune. În schimb, lectura cea dăunătoare şi toate informaţiile
nefolositoare de la televizor şi de pe internet, pot duce la
pierderea multor suflete; şi se cam văd rezultatele…
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Puterea pocăinţei

Ucenicul Sfântului Antonie cel Mare, ava Pavel cel simplu,
s-a dus odată la o mănăstire. La vremea slujbei n-a intrat în
biserică, ci s-a oprit lângă poartă, observându-i cu atenţie pe toţi
fraţii ce intrau; căci primise de la Dumnezeu darul străvederii,
putând vedea starea sufletească a fiecăruia, aşa cum noi lesne
vedem înfăţişarea semenilor noştri.

Aşadar, vedea îndreptându-se spre biserică mulţi fraţi cu
chip strălucitor şi privire luminoasă, fiind chiar însoţiţi de îngeri.
La un moment dat însă, s-a apropiat un biet frate, însoţit de
mulţime de demoni, în timp ce îngerul său păzitor stătea trist,
departe de el.

Văzându-l în această stare, Sfântul Pavel lăcrimă şi, cuprins
de mare tristeţe, se lovea cu pumnii în piept. Privindu-l, călugării
se mirau foarte de felul cum se purta, şi-l rugau să intre în
biserică. El însă stăruia; aşa că rămase afară, rugându-se şi
jelindu-se, din pricina decăderii fratelui aceluia.

La sfârşitul slujbei, ava Pavel a început iar a-i privi atent pe
toţi călugării ce ieşeau din biserică. La un moment dat, îl văzu şi
pe acel frate de care am spus mai sus. Acum însă chipul îi era
luminat, îngerul păzitor se apropiase de el, în timp ce demonii,
cuprinşi de întristare, se ţineau la distanţă. Văzând acestea,
sfântul ce avea darul străvederii, dând slavă lui Dumnezeu,
strigă:

- O, necuprinse sunt iubirea de oameni şi bunătatea lui
Dumnezeu!

Apoi i-a adunat pe toţi călugării din mănăstire şi le-a povestit
ce-a văzut înainte de începerea slujbei şi ce-a văzut la sfârşitul
ei. După aceea l-a rugat pe-acel frate să povestească ce se
întâmplase şi cum Dumnezeu i-a dăruit acea minunată
schimbare. Iar el, înaintea tuturor, a început să mărturisească
acestea:

- Eu sunt un om păcătos şi multă vreme am trăit în
desfrânare. Astăzi însă, intrând eu în biserică, l-am auzit pe
Prorocul Isaia sau, mai bine zis, pe Însuşi Dumnezeu,
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grăindu-mi prin gura aceluia: „Spălaţi-vă şi curăţaţi-vă! Scoateţi
din inimile voastre păcatele şi Eu ca zăpada vă voi albi”. Auzind,
aşadar, cuvintele acestea, înduioşat foarte tare, am suspinat şi
am grăit către Domnul: „Tu Care ai venit în lume ca să-i
mântuieşti pe cei păcătoşi, ceea ce ai promis prin prorocul Tău,
îndeplineşte-mi şi mie, nefericitul şi nevrednicul. Îţi dau cuvântul
meu că de-acum înainte nimic rău nu voi mai făptui! Lepăd toată
nelegiuirea. Promit că-Ţi voi sluji de-aici înainte cu inimă curată.
Primeşte, Doamne, pocăinţa mea şi stăruinţa mea de-a mă ţine
departe de-acum de tot păcatul!”

Auzind spovedania fratelui lor, călugării, mişcaţi din
cale-afară, într-un glas, au dat slavă lui Dumnezeu.[6]

Surprizele preotesei

Cerescul arhiepiscop al Cezareii, Sfântul Vasile cel Mare
(330-378) a fost, după cum spune sfântul său frate, episcopul
Cezareii, Sfântul Grigorie al Nyssei, „gura” Bisericii şi
„privighetoarea de aur” a sfintelor învăţături. Din comoara de
daruri cu care fusese hărăzit, ne vom referi, în continuare, la
darul străvederii şi la cel al tămăduirii.

Într-un oraş din Cappadocia vieţuia un preot virtuos, pe
nume Anastasie. Deşi era căsătorit, trăia în feciorie împreună cu
soţia sa, preoteasa Theognosia. Pe lângă aceasta, pe-ascuns,
îngrijea în casa lui de un lepros.

Odată Sfântul Vasile cel Mare a venit la ei acasă, unde a
văzut-o pe preoteasa pe care nu o cunoscuse până atunci. Şi,
deşi n-o mai văzuse, a salutat-o spunându-i pe nume. Foarte
tare s-a mirat femeia de aceasta. Apoi sfântul a întrebat-o:

- Unde este fratele tău, părintele Anastasie?
Femeia se miră din nou. Însă prilejurile de uimire nu au fost

doar acestea. Când îi spuse sfântului că soţul ei s-a dus pe
câmp, Sfântul Vasile i-a răspuns:

- Ştii ceva? S-a întors deja de pe câmp şi acum e în casă!
Atunci preoteasa, cunoscând sfinţenia arhiepiscopului, a

căzut la picioarele lui, cerându-i fierbinte să se roage pentru ea.
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Când se întâlni cu preotul Anastasie, Sfântul Vasile cel Mare
îi spuse:

- Nu-i mai spune soţie, ci soră, de vreme ce trăiţi ca fraţii.
Apoi l-a întrebat ce alte virtuţi mai lucrează. Acela i-a răspuns

pe un ton cât mai convingător:
- Sfinte părinte, n-am nici o virtute şi nu fac nici un lucru bun.
- Cum aşa? îl întrebă sfântul. Ia să vedem ce-ai în odaia

aceasta.
În timpul acesta arăta spre uşa odăii în care sta închis

leprosul.
- Deschide uşa, îi porunci preotului..
- Sfinte părinte, mai bine să n-o deschidem, căci locul e

murdar.
- Nu-i bai, căci un asemenea loc caut. Deschizând uşa, dădu

cu ochii de lepros.
Atunci Sfântul Vasile cel Mare îi spuse preotului:
- De ce ascunzi aici această comoară ?…. Te-ai chinuit cu el

atâţia ani. Îngăduie-mi ca-n noaptea aceasta să mă îngrijesc eu
de el.

A rămas sfântul în acea noapte în odaia leprosului,
rugându-se fierbinte lui Dumnezeu! Iar dimineaţa îl scoase afară
pe lepros, tămăduit de cumplita boală, ale cărei semne
groaznice dispăruseră cu totul.[9]

Pe cine să slujim mai întâi

Un rege avea un servitor ce îl slujea cu multă credinţă, însă
pe cât de mult îl iubea pe stăpânul lui, regele, pe atât de mult,
acest servitor, îl neglija pe Stăpânul Stăpânilor, pe Dumnezeu.

Ajuns la bătrâneţe, servitorul s-a îmbolnăvit de moarte. Şi,
într-o zi, iată că regele îi face cinstea de a-l vizita, întrebându-l
ce dorinţă mai fierbinte are, deoarece voia să i-o împlinească…

Atunci, servitorul l-a rugat pe rege să îi prelungească viaţa cu
numai o zi.

La auzul acestei dorinţe a servitorului său, cu multă tristeţe
în suflet, regele i-a spus că acest lucru nu stă în puterea sa, ci
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stă numai în puterea lui Dumnezeu…
La aflarea acestora, credinciosul servitor a început a vărsa

amare lacrimi exclamând:
- O, nebunul de mine! Toată viaţa am slujit regelui

pământesc, care nu-mi poate lungi viaţa cu nici măcar o zi,
uitând cu totul de Împăratul Ceresc. Vai, dacă Îl serveam pe
Acesta din urmă, nu numai că mi-ar fi putut lungi viaţa
pământească, ci mi-ar fi asigurat şi veşnica fericire!

Porunceşte fratelui cu smerenie

De vei porunci ceva fratelui tău cu smerenie şi cu frica lui
Dumnezeu să facă vreo treabă oarecare, el se va supune
cuvântului tău, celui cu smerenie şi va face ceea ce îi vei zice lui.
Iar de vei porunci lui cu stăpânire, ca şi cum l-ai stăpâni pe el, iar
nu cu smerenie şi cu frica lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu care
vede şi cunoaşte tainele inimilor, nu-i dă lui îndemnare în inimă
să te asculte, şi să facă cele ce îi porunceşti lui cu stăpânire. De
vreme ce arătat este lucrul care se face pentru Dumnezeu,
aşijderea şi lucrul care se face cu poruncă stăpânitoare. Căci
lucrul care este al lui Dumnezeu este cu smerenie, cu rugăminte
şi cu blândeţe. Iar poruncirea cu stăpânire este plină de mânie,
de mâhnire şi de tulburare, fiind lucrul vicleanului.[6]

Roata vieţii

Sesostris, un rege al vechilor egipteni făcând multe cuceriri
în Asia şi Europa, plin de trufie, a înhămat la trăsura sa patru
regi prizonieri, care trebuiau să-l tragă. Unul dintre regii înhămaţi
se tot uita înapoi la roata din spate a căruţei, iar când Sesostris
l-a întrebat de motivul pentru care face lucrul acesta el a spus:
„Mă gândesc mereu la cât de nestatornică este roata. E la fel ca
roata vieţii. Ceea ce acum e sus, în curând ajunge jos, iar ceea
ce acum este poziţionat jos, curând va ajunge sus, apoi iarăşi
jos. Şi eu am fost sus, iar acum sunt jos. Tu acum eşti sus, dar
cândva vei fi jos. Aceasta înseamnă, cuceritorule rege, că şi pe
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tine te poate ajunge oricând aceeaşi soartă”.
La auzul acestor vorbe, regele Sesostris s-a speriat într-atât

de tare, încât i-a deshămat pe toţi ceilalţi patru regi şi i-a aşezat
la masă lângă sine.

Mărturisirea credinţei

Constantin Clor, tatăl împăratului Constantin cel Mare, un
regent viteaz şi înţelept, voind să-i examineze pe unii creştini
care locuiau la curtea sa, le-a spus:

- Toţi acei ce doriţi să mai rămâneţi în preajma mea, să jertfiţi
îndată zeilor şi să vă închinaţi lor!

Unii curteni, nedându-şi seama de faptul că prin aceasta
regele lor vrea să le testeze credinţa, îndată s-au arătat a fi gata
să jertfească zeilor, alţii, în schimb, au preferat să fie alungaţi de
la curtea regentului, decât să se lepede de credinţa cea
adevărată.

După un timp oarecare, regentul le-a spus celor care au fost
gata să jertfească idolilor numai pentru a nu fi alungaţi de la
curte:

- Voi, curteni făţarnici, plecaţi de la curtea mea! Cel ce e gata
să se lepede de Hristos pentru mine, nu este vrednic nici de
mine.

Apoi, le-a spus si celor care au preferat să fie alungaţi de la
curtea regală numai să îşi păstreze credinţa cea adevărată în
Hristos:

- Voi, cei rămaşi credincioşi Dumnezeului Celui Adevărat,
rămâneţi spre bucuria mea în continuare în serviciul meu, căci
cel ce este credincios Dumnezeului său, credincios va rămâne
şi regelui său.

Grădina cu pomi

Un tânăr se plimba într-o zi printr-o grădină cu tatăl său.
Gradina avea tot felul de pomi cu roade.

- Alege-ţi orice fel de rod din gradina aceasta, îi spuse tatăl
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său.
Fiul, după ce se uită şi se gândi mai mult, zise:
- Tată, din toate poamele grădinii, altceva nu mi-a plăcut

decât para aceea frumoasă de acolo. Pe aceea o doresc.
- Bine fiule, eşti liber să o iei, dacă îţi place.
Fiul se duse şi rupse o pară mare, galben-roşiatică, dar când

muşcă din ea, înţelese că numai coaja era roşie-aurie, pe când
miezul cel cărnos era negru ca un cărbune şi amar la gust.

- Mult m-am înşelat tată. M-am bucurat numai de frumuseţea
ei din afară, fără să bănuiesc măcar, că miezul era negru şi
amar.

- Ia aminte fiule, îi spuse atunci tatăl. Gradina aceasta cu tot
felul de pomi, este ca şi lumea cu oamenii. Deci când îţi alegi un
prieten, caută mai întâi să-i cunoşti sufletul şi apoi înfăţişarea.

Tâlharul din Antiohia

Un oarecare tâlhar din Antiohia, cu numele Ionatan, pe mulţi
oameni îi ucidea pe drumuri şi prin case, tâlhăreşte năvălind
năpraznic prin sate şi prin cetăţi; şi nimeni nu putea să-l prindă
pe el, măcar că mulţi îi pândeau calea, fiindcă era puternic si
viteaz foarte, încât nimeni nu putea să-i stea împotrivă.

Deci, s-a pornit toată Antiohia şi a trimis ostaşi ca să-l prindă
pe dânsul, iar el neputând să se ascundă de dânşii, ca un leu
fugind de la faţa celor ce-l goneau pe el, a alergat în ograda
Cuviosului Simeon şi, apucându-se de stâlp, ca păcătoasa de
picioarele lui Hristos, plângea cu amar. Deci Sfântul a strigat
către dânsul, de sus:

- Cine eşti, de unde şi de ce ai venit aici?
Iar el a zis:
- Eu sunt lonatan, tâlharul, cel ce am făcut toate răutăţile şi

am venit aici, ca să mă căiesc de păcatele mele.
Acestea grăindu-le el, iată au năvălit de la Antiohia ostaşii

care-l urmăreau pe el, strigând către Cuviosul:
- Dă-ne nouă, părinte, pe vrăjmaşul nostru, tâlharul, că, iată,

şi fiarele sunt gata în cetate să-l mănânce pe el.
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Fericitul Simeon însă, răspuns-a lor acestea:
- Fiii mei, nu eu l-am adus pe el aici, ci Dumnezeu, Cel ce

voieşte pocăinţa lui, l-a povăţuit să vină aici. Deci, de veţi putea
intra înăuntru, prindeţi-l pe el, că eu nu pot să-l scot la voi, că mă
tem de Acela, Care l-a trimis la mine.

Acestea auzindu-le ostaşii şi neîndrăznind nu numai să intre
în ogradă, ci nici cuvânt să zică împotrivă, s-au întors cu teamă
şi au spus toate în Antiohia. Iar tâlharul a petrecut şapte zile
lângă stâlp, căzând la rugăciune către Dumnezeu,
mărturisindu-se şi plângând cu lacrimi amare, încât şi cei ce erau
acolo, văzând pocăinţa şi plângerea lui, se umileau.

Iar după şapte zile, a strigat către sfântul:
- Părinte, îmi porunceşti să mă duc?
Iar părintele i-a zis :
- Au, iarăşi, la lucrurile tale cele rele, te vei întoarce?
Iar el a răspuns:
- Ba nu, părinte, ci vremea mea a sosit. Şi aşa, vorbind cu

dânsul, şi-a dat duhul său la Dumnezeu. Iar ucenicii Sfântului
Simeon, vrând să-l îngroape pe tâlhar lângă ogradă, iată mai
marii oştilor, venind de la Antiohia după tâlhar, au început să
strige:

- Dă-ne nouă, părinte, pe vrăjmaşul nostru, de care toată
cetatea s-a cutremurat.

Şi cuviosul răspuns-a lor:
- Cel ce l-a adus pe el la mine, Acela în mulţime de oaste

cerească a venit şi l-a luat pe el la Sine, curăţit prin pocăinţă;
deci nu mă tulburaţi pe mine. Acestea, auzindu-le acei dregători
şi văzând pe tâlharul mort, s-au înspăimântat şi au lăudat pe
Dumnezeu, Cel ce nu voieşte moartea păcătosului. Şi,
întorcându-se, au spus în cetate cele ce de la cuviosul au auzit
şi au văzut.[8]

Cuviosul Eufrosin şi merele de aur

Cuviosul Eufrosin s-a născut într-o familie foarte săracă. El,
de foarte mic, era liniştit şi ascultător. Când a crescut mai
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mărişor, a mers într-o mânăstire unde îi ajuta pe călugări la
treburile lor, primind în schimb adăpost şi hrană. Tânărul
Eufrosin era tăcut şi smerit, şi-i plăcea să petreacă mai mult în
rugăciune, decât pălăvrăgind sau lenevind. De aceea,
Dumnezeu a rânduit ca Eufrosin să primească ascultare la
bucătărie, unde smeritul şi iubitorul de linişte călugăr se ruga din
inimă lui Dumnezeu şi se gândea la bunătăţile care vor fi în viaţa
viitoare.

Dumnezeu îl iubea foarte mult pe Eufrosin, pentru că el nu
se certa niciodată cu nimeni. Şi, vrând să-l răsplătească,
Dumnezeu i-a făcut lui Eufrosin următorul dar: să poată pleca în
fiecare noapte într-o clipită oriunde l-ar duce gândul. Cu alte
cuvinte, era destul ca Eufrosin să îşi dorească foarte mult ceva,
că Dumnezeu îi şi împlinea dorinţa. Dar deoarece Eufrosin se
gândea în toată vremea la Grădina Raiului, noapte de noapte
se pomenea în această Grădină, încât nu ştia dacă ceea ce i se
întâmplă, este adevărat ori visare.

În acea mânăstire mai trăia şi un preot sfânt, care adesea
se ruga ca Dumnezeu să-i descopere cum este în Grădina
Raiului. Şi, tot rugându-se el aşa, iată că într-o noapte se
trezeşte într-o Grădină preafrumoasă, plină cu pomi, în care
cântau păsări nemaipomenite. Dar când se uită mai bine preotul,
ce să vadă? Nu-i venea să-şi creadă ochilor! În mijlocul Grădinii
stătea Eufrosin bucătarul, care se îndulcea de roadele pomilor.

Apropiindu-se, preotul l-a întrebat mirat:
- A cui este această Grădină şi cum ai ajuns aici?
- Aceasta este Grădina aleşilor lui Dumnezeu, iar pe mine,

Dumnezeu m-a lăsat aici să o păzesc şi să mănânc din ea tot ce
voiesc.

Şi atunci, preotul l-a întrebat:
- Oare poţi să-mi dai şi mie măcar ceva din această

preafrumoasă Grădină?
- Ia ce doreşti, i-a spus Eufrosin.
Preotul, arătând cu mâna către nişte mere minunate,

Eufrosin a rupt şi i-a dat câteva. Apoi, începând să bată toaca şi
preotul trezindu-se din acea vedenie, a crezut că a fost un simplu
vis. Însă când s-a ridicat din pat, ce să vadă? Pe masă se aflau

- 80 -



cele trei mere minunate, care umpleau camera de o mireasmă
nemaipomenită. Apoi, băgând merele în sân, preotul a alergat să
îl caute pe Eufrosin. Acesta, tocmai ieşea din chilia sa, când
preotul grăbit l-a oprit.

- Eufrosine, spune-mi unde ai fost azi-noapte?
- La mine în chilie, i-a răspuns Eufrosin.
- Te jur pe Dumnezeu, spune-mi adevărul!
Văzând că preotul ştie totul, Eufrosin nu s-a mai putut

ascunde şi i-a spus:
- Am fost acolo unde ai fost şi sfinţia ta, şi eu ţi-am dat merele

pe care le ascunzi acum în sân.
Minunându-se foarte tare, îndată după terminarea slujbei,

preotul a adunat toată obştea mânăstirii şi le-a povestit tuturor
călugărilor despre toate cele întâmplate cu o noapte în urmă şi
despre darul cel mare al părintelui Eufrosin. Dar, când au vrut să
meargă la el ca să-i binecuvânteze, ia-l pe Eufrosin de unde
nu-i… Căci acesta, smerit fiind şi nesuportând laudele, a fugit
într-o altă mânăstire, unde s-a ascuns pentru ca nimeni să nu-l
recunoască. Iar acolo, Sfântul Eufrosin a continuat să se roage
în taină lui Dumnezeu şi să plece în fiecare noapte în Grădina
cea minunată a Raiului.

Iar merele acelea, date de Eufrosin preotului, au fost văzute
de multă lume. Mulţi bolnavi, gustând numai câte o bucăţică,
s-au vindecat de bolile lor. Iar preotul a păstrat unul din ele până
la moartea sa, căci mărul nu arăta niciun semn că ar putrezi ca
merele obişnuite, ci dimpotrivă, răspândea în permanenţă o
mireasmă deosebit de plăcută.[2]

Marile schimbări

Odată, un tânăr dornic de lucruri mari, îl întrebă pe un bătrân
înţelept:

- Ce aş putea să fac pentru pacea lumii?
Înţeleptul îl privi pe deasupra ochelarilor şi-i răspunse

zâmbind:
- Nu trânti atât de tare uşa!
Ce-i drept, marile schimbări încep întotdeauna cu o mică

transformare, înlăuntrul tău.
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