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RADU IFTINOIU

„Lăudaţi, tineri, pe Domnul, lăudaţi numele Domnului!” (Ps. 112:1)



LUMEA E UN IARMAROC

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

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

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

Semnul cel proorocit,
Al comerţului, îl vezi,
Între bare stând pitit,
Pe pachete şi pe lăzi.

Negustori mulţi sunt pe cale,
Dar şi de-alde cască-gură;
Unii vând, luând parale,
Alţii cumpără sau fură.

Lumea-i ca un iarmaroc,
Unde vinzi şi cumperi, frate,
Căci e banul la mijloc,
Şi el e prezent în toate.

Pentru mulţi e paradis,
Unde negustori dibaci
Le oferă numai vis
Pământenilor săraci.

Dar ce strigă negustorii?
Ce oferă spre vânzare,
De atrag cumpărătorii
Ce se strâng cu mic şi mare?
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„Îmi vând cinstea pe parale
- strigă tare Penelopa -
Căci nu este altă cale,
De-a fi-n ton cu Europa!”

„Vând maşina mea luxoasă,
OPEL în perfectă stare,
Spaţioasă cât o casă,
Ca să-mi iau alta mai mare!”

Unul strigă şi mai tare:
„Vând căsuţa părintească,
Şi-am să-mi fac o vilă mare,
Pentru mine şi nevastă!”

„Vând pe fraţi şi pe surori
- strigă un creştin de formă -
Nu mai vreau exagerări,
Vreau credinţă uniformă!”

„Îmi vând sufletul din mine
- strigă un creştin sedus -
Ca să-mi dea un colţ de pâine
Negustorii din apus!”

„Îmi vând timpul preţios,
Hărăzit de Creator
- strigă unul curios -
Ca să-mi iau televizor!”

În acest vast Babilon,
Apărând dintr-un ungher,
Strigă tare şi Ion:
„Vând pământ şi cumpăr cer!”

Însă cei ce trec agale,
Pe nebun îl iau în râs.
Pentru ei, cei cu parale,
Sunt deja în paradis.

Fără agresivitate,
Printre strigături feroce,
Cineva adus de spate,
Strigă cu o dulce voce:

„Îmi vând sănătatea scumpă,
Pentru rai, pentru salvare,
Pentru cei ce mă ascultă,
Căci sunt mamă şi mă doare.”

„Vând ulei din cel curat,
Pentru candelele voastre!”,
Strigă, tot mai apăsat,
Dorul inimilor noastre.

„Copilaşii mei curaţi,
Cumpăraţi numai ce-i sfânt,
Ca să nu vă înşelaţi
În acest târg pe pământ.

Căci la spartul târgului,
Toţi ce care-au cumpărat
Marfa occidentului,
Văd ce mult s-au înşelat…”

Lumea e un iarmaroc,
Unde poţi să cumperi raiul,
Sau să cumperi iad şi foc;
Preţul lor îţi este… traiul.
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DEDICAŢII...

La aniversări şi onomastici,
unii creştini mai tineri îşi trimit
mesaje de felicitare inspirate din
mediul virtual, dar care nu au
întotdeauna un conţinut potrivit.

Din dorinţa de a-i ajuta pe
aceştia, am scris câteva
dedicaţii, din care se pot inspira.

...Surioarei Gabriela

La mulţi ani cu sănătate
Şi cu reuşită-n toate
Cele ce-ţi sunt de folos,
După Legea lui Hristos!
Pace-n casă, armonie,
Dar şi o credinţă vie!
Dumnezeu să te primească
În oştirea Sa cerească,
Iar Măicuţa Sa cea bună
Să îţi dăruie-o cunună
În crini albi înfăşurată,
Pentru viaţa ta curată!
Lângă soţ, vrem să petreci
În iubire,-acum şi-n veci,
Iar a voastră căsnicie
Pildă sfântă-n lume fie!
Să ai numai bucurii
Şi să naşti vreo şapte fii!
La mulţi ani şi fericire,
Şi la capăt mântuire!

Asta îţi dorim, Găbiţa,
Cei ce-ţi oferim mânuţa...

...Colegului Mihail

Noi, astăzi, distinse coleg,
Dorimu-ţi cu toţii, din piept,
Să fii un destoinic strateg,
Să fii un om bun şi-nţelept!

Dăruiască-ţi Stăpânul Hristos
O viaţă cu mari bucurii,
Să mergi doar pe drumul frumos
Al păcii şi-al dragostei vii!

Iar flacăra inimii tale
Pe toţi să ne-nvăluie-n dor,
Să fim ca o turmă pe cale,
În frunte cu Bunul Păstor.

Mulţi ani dăruiască-ţi Stăpânul,
Cu cele mai sfinte-mpliniri
Şi sfânt să îţi fie, şi drumul,
Şi viaţa, cu dalbe trăiri!

...Părintelui Rafail

În astă zi frumoasă,
De dulce prăznuire,
Noi, fraţi şi surioare
De-o mamă şi-o simţire,
Vă zicem, toţi, din inimi,
Părinte, vă iubim!
Şi vrem tot împreună
Şi una toţi să fim,
Ca s-alungăm pe leii,
Ce, lacomi, dau târcoale
Şi vor, cu răutate,
Iubirea s-o doboare!
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Purtând în inimi pace
Şi-o sinceră iubire,
Urămu-vă din suflet,
Mulţi ani şi MÂNTUIRE!

...Surioarei Luminiţa

De un timp, mă tot gândesc
Ce-aş putea să-ţi dăruiesc,
Ce ţi-ar place ţie, oare,
La a ta aniversare?
Dacă vrei o poezie,
Nu-ţi fac una, ci o mie;
Poate vrei o păpuşică,
Dar o ai pe aia mică,
Pe Nectaria cea dragă,
Cu guriţa ca o fragă;
Poate vrei un marţipan,
Dar îl ai pe Stelian;
Poate vrei o maşinică,
Dar îl ai pe Paulică.
Mi-este greu să hotărăsc,
De aceea, îţi doresc
Să rămâi o LUMINIŢĂ,
Căci te-aşteapt-o cununiţă
Şi un loc în Sinaxar!
La mulţi ani în Sfântul Har!

...Surioarei Alina

Azi e ziua ta, Alina,
Zi frumoasă ca lumina!
(Ne-a şoptit un heruvim...)
De aceea, ne grăbim
Să-ţi urăm, din inimioare,
La a ta aniversare,

LA MULŢI ANI cu sănătate
Şi cu împliniri în toate!
Noi am vrea măcar optzeci,
După care… LA MULŢI VECI
Fericiţi, în Raiul sfânt!
Iar aicea, pe pământ,
Bucurii şi trai dulceag
Lângă soţul tău cel drag,
Lângă dragii tăi copii,
Roadele iubirii vii,
Lângă David şi Maria,
Ce-s în casă bucuria.
Dar să nu uiţi, Alinuţa,
Ce te-a învăţat tătuţa:
Şi la bine, şi la greu,
Să îl chemi pe Dumnezeu.
Să fii tare în credinţă
Şi în lume-apostoliţă,
Cu smerenie în fapte,
Şi-ai să reuşeşti în toate.
Să faci totul din iubire,
Şi-o să afli MÂNTUIRE!

Mulţi ani rodnici, Alinuţa,
Şi să nu-ţi pătezi hăinuţa!

...Unei firi mai zburdalnice

„La mulţi ani!”, de ziua ta,
Îţi urez, fetiţa mea!
Şi-ţi doresc să înfloreşti,
Însă vreau să şi rodeşti,
Căci eu vreau, dragă „smochine“,
Veşnic să îţi fie bine…
Ce alegi de ziua ta,
Un buchet, sau o nuia…?
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O operaţie a Sfântului Nectarie

Pentru că în această lună îl pomenim pe Sfântul Nectarie
Taumaturgul, vă voi povesti o întâmplare adevărată.

Eram la Mânăstirea Cernica, la unul din parastasele ce s-au
săvârşit întru pomenirea Părintelui Visarion Iugulescu. După
slujbă, s-a apropiat de grupul nostru de pelerini o creştină
necunoscută, care împărţea gratuit pliante religioase. Am primit
cu plăcere materialele oferite în dar şi am schimbat şi câteva
cuvinte cu dânsa. Printre altele, ne-a spus: „Să ştiţi, fraţilor, că pe
mine m-a operat Sfântul Nectarie. Mi-au apărut nişte chisturi la
sân; am fost la medic, la doctoriţa mea şi, în urma investigaţiilor,
mi s-a stabilit, clar, diagnosticul: cancer la sân. Mi s-a spus că
trebuie să mă operez de urgenţă. Nu mi-a fost uşor să aud
vestea cea rea, dar, având credinţă în Dumnezeu şi ştiind de
darurile pe care le-a dat, El, Sfinţilor Lui, am alergat cu lacrimi şi
m-am rugat la racla Sfântului Nectarie din Bucureşti. Noaptea, în
vis, a venit la mine Sfântul Nectarie şi mi-a zis: „Am venit să te
operez. După operaţie să te duci să te arăţi şi doctoriţei tale şi
s-o rogi să-ţi mai facă un tomograf”. Când m-am trezit din somn
– o, minunile Tale, Doamne! – eram operată, eram vindecată.
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Tremuram de bucurie. Aşa cum am putut, m-am dus la doctoriţă
şi i-am spus că mai vreau să fac un tomograf, după cum mi-a zis
Sfântul. Când s-a uitat doctoriţa la sânul meu, m-a întrebat cu
mirare: „Dar când v-aţi operat aşa de repede, căci operaţia e şi
cicatrizată?”. Atunci i-am spus adevărul: „M-a operat Sfântul
Nectarie!”. Şi i-am povestit visul. Nu pot să vă descriu în cuvinte
care a fost reacţia doctoriţei, care a izbucnit în plâns şi după
aceea şi-a schimbat viaţa. Ea, care era o femeie modernă, care
se purta după moda lumii acesteia, care nu frecventa biserica,
iată că a devenit o bună creştină, mişcată de această minune,
făcută cu mine de către Sfântul Nectarie. Ea îmi ştia cu
exactitate starea mea dinainte şi mă vedea acum vindecată
complet. Această minune a determinat-o să creadă cu toată
fiinţa că este Dumnezeu şi că El, care l-a creat pe om, foarte
uşor îl poate şi vindeca, repara.”

Iată cum, operând o singură dată, Sfântul Nectarie a
vindecat două persoane. A vindecat-o trupeşte şi pe femeia care
ne-a povestit minunea, dar a vindecat-o sufleteşte şi pe
doctoriţă. Această din urmă vindecare este mai grozavă decât
prima, fiindcă a înviat un suflet. Sfântul putea să o vindece doar
pe femeia bolnavă de cancer şi gata, dar a trimis-o la doctoriţă,
fiindcă doctoriţa era şi mai bolnavă (sufleteşte) decât pacienta ei.

Iată ce face credinţa, nădejdea şi rugăciunea! Iată judecăţile
lui Dumnezeu!

Să lucrăm!

Când vrem să realizăm ceva, să construim o casă, să
reparăm maşina sau coteţul animalelor, este imposibil ca lucrând
să nu ne murdărim. Ba uneori ne mai şi rănim, ne lovim peste
degete, ne rupem cămaşa, ne mai împiedicăm şi cădem. Toate
acestea din neatenţia noastră sau a altora. Ştim dinainte că se
vor întâmpla aceste incidente, dar totuşi purcedem la lucru, căci
bucuria lucrului realizat este mai mare decât aceste mici
neplăceri. Şi ce bucurie simţim când vedem că am construit o
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casă, care va fi un adăpost liniştit pentru noi şi pentru urmaşii
noştri; uităm de toate greutăţile şi de toată osteneala depusă!

Tot aşa se întâmplă şi în plan duhovnicesc. Când vrem să
realizăm ceva, ne mai murdărim, ne mai rănim, ne mai
împiedicăm, din neatenţia noastră sau a altora, dar bucuria (nu
mândria!!!) lucrului împlinit este mai mare decât orice incident.
Să lucrăm, aşadar, dar cu atenţie!

Păzirea Sfintei Duminici

Cu mulţi ani înainte, mergând în pelerinaj la Mănăstirea
Sihăstria, am auzit de la Părintele Cleopa Ilie o istorioară, foarte
ziditoare de suflet, despre păzirea Sfintei Duminici. Însă, trecând
anii, nu-mi mai amintesc exact povestirea Părintelui. De aceea
am refăcut această istorioară, păstrând esenţa, pentru folosul
sufletelor noastre.

Era odată un boier care avea la curtea sa multe slugi. Printre
slugile lui era şi un tânăr harnic, smerit şi ascultător, pe care îl
chema Ion. Acesta primise de la părinţii săi o educaţie aleasă şi
era un bun creştin. Mama sa îl învăţase, pe lângă alte multe
lucruri bune, îndeosebi să cinstească ziua Duminicii şi să nu
lipsească niciodată de la Sfânta Liturghie, oriunde s-ar afla.

Ion al nostru era mult iubit şi respectat la curtea boierească,
atât de boier, cât şi de celelalte slugi.

Tot la curtea boierească slujea şi unul cu numele Ursache.
Acesta era un om viclean, desfrânat şi prefăcut. Prin linguşire, el
a intrat repede în graţiile boierului şi a soţiei sale. Atât de departe
ajunsese cu îndrăzneala şi obrăznicia sa, încât a ajuns să
păcătuiască chiar cu soţia boierului.

Odată, Ion, sluga cea bună, pe când boierul nu era acasă,
intrând în casă cu unele treburi, i-a surprins pe Ursache şi pe
boieroaică săvârşind fărădelegea. Dar Ion s-a făcut că nu-i vede,
şi nici nu i-a judecat pentru nelegiuirea lor, ci şi-a văzut de treaba
lui, punând gândul cel bun, aşa cum îl învăţase maica sa.

Speriaţi de această vădire a păcatului lor, cei doi au pus la
cale un plan viclean, ca să scape de Ion, pentru a putea păcătui
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nestingheriţi.
După ce s-a întors din călătorie boierul, nevasta acestuia,

învăţată fiind de Ursache, i-a spus aşa soţului ei:
- Măi bărbate, am a-ţi spune ceva, de care mi-e şi ruşine să

grăiesc. Tu ţi-ai pus multă încredere în Ion, dar el nu e aşa după
cum crezi tu. De mai mult timp el îmi tot dă târcoale şi caută să
mă ademenească pentru a păcătui cu el. Lucrul acesta l-a
observat şi Ursache, care poate să adeverească cele spuse de
mine. Fă ceva, pentru că eu sunt femeie neputincioasă, iar tu
pleci des de acasă.

Mult s-a întristat boierul când a auzit acestea, căci îl iubea
mult pe Ion, şi a zis:

- Iată cum m-am înşelat cu privire la Ion. Ticălosul! Nu va
scăpa nepedepsit. Cum să-mi facă el o aşa ruşine la curtea
boierească?

Şi după ce s-a consultat cu femeia lui şi cu sluga cea
vicleană, Ursache, au hotărât să-l omoare pe Ion. Dar nu ştiau
cum s-o facă, pentru că Ion era văzut bine la curtea boierească
şi nimeni n-ar fi crezut că Ion e în stare de aşa ceva. Atunci s-au
hotărât ca să-l piardă în ascuns, punând la cale un plan diabolic.

Nu după mult timp, într-o sâmbătă, boierul s-a întâlni la un
târg cu un prieten de-al său. În tinereţe boierul îl salvase pe
acesta de la înec, iar prietenul lui se simţea foarte obligat faţă de
boier. După ce au depănat amintiri după amintiri, printre altele,
boierul i-a spus şi de ruşinea, cum zicea el, pe care i-o făcuse o
slugă de-a lui. Şi i-a zis aceluia, după cum de altfel, se sfătuise
cu Ursache şi nevasta lui:

- Dragul meu prieten, tu zici că te simţi foarte obligat faţă de
mine, pentru că ţi-am salvat viaţa. Iată, acum ai ocazia să mă
ajuţi. Vezi că mâine îţi voi trimite pe această slugă netrebnică la
tine, cu o treabă. Cum îl vei vedea, să îi iei zilele, şi voi trimite eu
pe cineva după el ca să-i aducă hoitul acasă, şi voi spune la
lume că, mergând el către tine, l-au sfâşiat fiarele sălbatice din
pădure. Şi aşa voi scăpa de acest ticălos, care atentează la
cinstea familiei mele şi nu va şti nimeni adevărul.

Şi aşa şi făcu.
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Cu ajunse boierul acasă, îi spuse lui Ion:
- Ioane, odihneşte-te, pentru că mâine, dis-de-dimineaţă, vei

porni la drum lung! Trebuie să-mi aduci din cutare sat, de la un
prieten de-al meu, un vas de preţ, pe care mi-l datora de mult,
iar în tine am multă încredere, pentru că lumea zice că eşti cinstit
şi ascultător.

- Mă duc, boierule, zise el cu smerenie şi fără nicio bănuială.
A doua zi, se trezi dis-de-dimineaţă şi, după ce îşi făcu

rugăciunile, însemnându-se cu semnul Sfintei Cruci, plecă.
Drumul său trecea prin mai multe sate.

După câteva ceasuri de mers, ajungând într-un sat, auzi
acolo clopotele bisericii, răsunând cu putere. Şi ce şi-a zis: Azi
e Sfânta Duminică, iar maica mea aşa m-a învăţat, că oriunde
mă voi afla, să nu lipsesc de la Sfânta Liturghie şi să nu
călătoresc niciodată în timpul acesteia. Şi aşa a făcut, întârziind
câteva ceasuri în acel sat, unde, după Sfânta Liturghie, creştinii
de acolo, văzându-l străin, l-au oprit la unul acasă, ca să-i dea
să mănânce.

La conac, boierul, considerând că Ion a ajuns deja la
prietenul său, unde îl aştepta moartea, i-a zis în şoaptă lui
Ursache:

- Sluga mea cea binecredincioasă, du-te şi adu mortul de la
prietenul meu, şi când vei sosi acasă cu el, să spui la lume că l-ai
găsit undeva departe, pe marginea drumului, sugrumat şi sfâşiat
de un urs.

A plecat Ursache în grabă bucuros către prietenul boierului
şi a ajuns înaintea lui Ion. De cum l-a văzut acela pe Ursache,
auzind de unde vine, l-a luat de o parte şi i-a curmat zilele,
crezând că este Ion. Nu după mult timp, după ce s-a odihnit în
satul de care spuneam, soseşte şi Ion. Prietenul boierului,
văzându-l, i-a spus că a pregătit lada cu ceea ce datora boierului
şi că aceasta se află în carul de la poartă. În ladă de fapt era
Ursache, mort, dar Ion nu ştia aceasta, şi nici curios n-a fost să
vadă ce este în ladă.

Ajuns la curtea boierului, şi văzându-l boierul şi nevasta lui
pe Ion viu, iar pe Ursache mort, mult s-au înspăimântat şi l-au
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întrebat cum s-au întâmplat toate acestea. Şi le-a spus Ion cum
s-a oprit la biserică şi toate cum s-au petrecut.

Atunci, nevasta boierului, căzând în genunchi, înţelegând că
e lucrarea lui Dumnezeu, i-a spus soţului ei tot adevărul şi a mai
adăugat cu lacrimi de pocăinţă:

- Bărbate, mă simt vinovată înaintea lui Dumnezeu şi
înaintea ta. Pentru fapta mea cea mârşavă, vrednică sunt şi eu
de moarte, iar dacă nu vrei să-mi iei zilele, lasă-mă să merg
într-o mănăstire ca să-mi plâng păcatele.

Însă, pentru a nu se face de râs în faţa lumii, boierul a
iertat-o, iar din ziua aceia Ion i-a fost ca un fiu, şi a fost şi mai
mult cinstit şi respectat la curtea boierească.

Iată ce înseamnă, fraţilor, să păzim Sfânta Duminică şi să
nu lipsim de la Sfânta Liturghie!

Luptele fratricide

Cunoaştem din istorie situaţii când, în timpul războiului, fraţii
s-au luptat între ei. Unul din tabăra inamică, îmbrăcat în uniforma
celorlalţi şi pătrunzând în tabăra lor, a strigat că sunt atacaţi.
Fiind noapte, fiecare îl considera pe cel de lângă el un posibil
duşman şi lovea fără să ştie în cine loveşte. Când s-a luminat de
ziuă, istoviţi, cei puţini care au mai rămas în viaţă, şi-au dat
seama că a fost o diversiune, că adevăratul duşman a provocat
lupta dintre ei.

Această tactică este folosită şi de vrăjmaşul sufletelor
noastre, care se strecoară în tabăra creştină, ia chip creştinesc
şi provoacă lupta. Şi „noapte” fiind, cei mai mulţi dintre „ostaşi”
se înşeală crezând că fraţii sunt adevăraţii duşmani. Dar când se
va face „ziuă”, când va veni Ziua cea Mare, când Lumina lui
Hristos va scoate totul la iveală, când se vor deschide cărţile
conştiinţei, mulţi vor regreta, văzând că s-au înşelat, că au luptat
contra fraţilor şi nu a vrăjmaşilor.

Se pune întrebarea, de ce îngăduie Dumnezeu luptele
fratricide?

Sfântul Ioan Gură de Aur spune că „păcatul înarmează fraţii
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împotriva fraţilor. Dacă ai fraţi care caută să se certe cu tine,
decât să-i acuzi prin plângerile tale, cercetează-ţi propria
conştiinţă şi caută să vezi care este păcatul care ţi-a câştigat
duşmănia lor”.

Aşadar…, tot păcatul, care este rădăcina tuturor relelor.

Nimic deosebit

Radu şi Steluţa s-au luat în căsătorie de mai mulţi ani. În
cadrul familiei fiecare îşi cunoştea rolul său. El, bărbatul, mergea
în fiecare zi la serviciu, iar ea, soţia, rămânea acasă şi se îngrijea
de gospodărie şi copii. În fiecare dimineaţă, Steluţa se trezea
mai devreme, ca să-i pregătească soţului său ceva de mâncare
şi pacheţelul pentru serviciu, să-i deschidă uşile garajului, fie
iarnă, fie vară, zâmbindu-i şi petrecându-l cu mult drag la
plecare. Tot aşa făcea şi când venea Radu de la serviciu: îl
aştepta cu zâmbet, cu porţile garajului deschise şi cu masa
întinsă. În timp ce mânca, soţul o întreba: „Azi ce-ai mai făcut?”
„Mai nimic”, zicea ea cu smerenie. „Mâncărică, un pic de ordine,
i-am ajutat pe ăştia mici la teme şi cam atât”. Soţul, în schimb, îi
povestea cât de greu a fost la birou, cât de surmenat este, că a
înţepenit pe scaun şi că se simte epuizat. La toate acestea, soţia
îi oferea multă mângâiere şi compătimire, după care soţul se
aşeza în vârful patului, ca să-şi mai tragă sufletul…

Într-o zi, soţul vine acasă un pic mai devreme şi îi găseşte pe
copii încă îmbrăcaţi în pijamale, jucându-se în noroi, iar cutii de
carton şi hârtie de împachetat erau împrăştiate peste tot prin
curte. Poarta de la grădină era larg deschisă, găinile
scormoneau prin ţărână, scoţând la suprafaţă seminţele abia
semănate. La fel şi uşa de la casă şi nici urmă de câine. Intrând
în casă, găseşte o dezordine şi mai mare. O vază era spartă,
vopsea împrăştiată pe pereţi. În sufragerie, calculatorul care rula
pe desene animate, avea boxele la maxim, pe jos erau jucării şi
haine. În bucătărie chiuveta era plină cu vase, mâncarea era
împrăştiată pe masă, uşa frigiderului larg deschisă, mâncarea
câinelui împrăştiată peste tot, pe podea, sub masă un pahar
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spart. Merge în grabă spre dormitor, călcând peste jucării şi
haine, căutându-şi speriat nevasta. De sub uşa de la baie ieşea
apă. Intrând, găseşte prosoape ude, zeci de metri de hârtie
igienică înşiraţi pe jos şi pasta de dinţi împrăştiată pe oglindă şi
pe pereţi.

În dormitor îşi găseşte soţia în pat, citind o carte
duhovnicească. Ea s-a uitat la el şi a zâmbit, întrebând cum a
fost ziua. El s-a uitat speriat la ea, şi a întrebat: “Ce s-a întâmplat
azi aici?” Ea a zâmbit din nou şi i-a răspuns: “Nu s-a întâmplat
nimic deosebit. Nu m-am simţit prea bine şi m-am aşezat un pic
în pat. Din cauza aceasta, n-am reuşit să termin toate treburile.
Dar le rezolv îndată. Cât mănânci şi te odihneşti tu, le termin pe
toate. Văd că eşti obosit; hai să-ţi dea mămica de mâncare…”

Dumnezeu să vă răsplătească jertfa, dragele mele surioare!
Mă înclin în faţa Frăţiilor Voastre şi să mă iertaţi că am divulgat
un secret, pe care îl ţineţi învăluit în haina smereniei!

Baba

Oamenii trec uneori prin situaţii aparent inexplicabile. De
exemplu: pagube, nedreptăţi, jigniri şi altele asemenea. Dar
nimic nu este întâmplător. Toate sunt cu voia, cu ştirea şi cu
îngăduinţa lui Dumnezeu, pentru folosul oamenilor. Toate
acestea vin datorită faptului că oamenii nu se spovedesc sincer,
curat şi la timp, şi pentru că nu au primit un canon pe măsura
păcatelor sau, dacă l-au primit de la duhovnic, nu îl împlinesc. Şi
cred că aţi auzit şi dumneavoastră de părinţi bătuţi şi chinuiţi de
copiii lor. Motivul: şi părinţii, la rândul lor, s-au comportat
asemenea cu bătrânii lor. Sau unora li se întâmplă să li se fure
bunuri de valoare, fiindcă şi ei, la rândul lor, au furat de la alţii.
Altora, apa, viitura, le ia casa şi toată agoniseala. Şi alte
asemenea evenimente dureroase ce se întâmplă cu îngăduinţa
lui Dumnezeu din raţiuni ştiute numai de El.

Cunosc un caz, un fapt autentic, pe care vreau să vi-l relatez
şi dumneavoastră.
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Undeva, într-un sat, o bătrână îşi avea casa lângă fiicele ei.
Cu una dintre ele trăia chiar în aceeaşi casă. Între bătrână şi
fiicele ei nu existau tensiuni, certuri sau alte probleme;
convieţuiau paşnic. Singura problemă, oarecum jenantă, era că
două dintre fiicele bătrânei nu-i ziceau mamă, ci „babă”. „Babo”
în sus, „babo” în jos, „ce faci babo?” Nu prea îi convenea
bătrânei apelativul acesta, dar ce să facă. Şi aşa i-au zis până
când bătrâna, la 94 de ani, a plecat la Domnul. Dar, nu după
mult timp, au îmbătrânit şi fiicele bătrânei. Una din ele are acum
91 de ani şi locuieşte cu o fiică de a sa, care din… „babă” n-o
slăbeşte. Tot „babă îi zice şi fiică-sa. Cealaltă soră, care are
acum 81 de ani, îşi primeşte şi ea răsplata pentru atitudinea faţă
de mama ei. Deşi copii dumneaei nu-i zic „babă”, dar toţi nepoţii,
pe un ton jignitor, din „babo” n-o mai slăbesc. Să fie oare
întâmplător? Eu cred că nu. De aceea trebuie să ne revizuim
comportamentul faţă de bătrânii noştri. Iar dacă am procedat
asemenea celor două fiice, să ne spovedim şi să ne gândim că
mâine-poimâne vom fi şi noi bătrâni, de ne va da Dumnezeu zile,
şi ne vom primi răsplata, cu vârf şi îndesat, pentru
comportamentul nostru.

De ce?

Ucenicul: De ce sunt temniţele pline?
Părintele: Pentru că bisericile sunt (aproape) goale…
Ucenicul: De ce sunt în temniţe mai mulţi bărbaţi decât

femei?
Părintele: Pentru că în biserici sunt mai multe femei decât

bărbaţi…
Ucenicul: De ce ora de religie de la şcoală nu stârpeşte

răutatea, violenţa, desfrânarea şi celelalte păcate?
Părintele: Pentru că în restul orelor, educaţia o face

televizorul şi calculatorul…
Ucenicul: De ce copiilor li s-au strepezit dinţii?
Părintele: Fiindcă părinţii lor au mâncat aguridă…
Ucenicul: Cei mai mulţi oameni mor de foame?
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Părintele: Nu! Cei mai mulţi oameni mor din cauza
îmbuibării…

Ucenicul: De ce sunt câteodată unii oameni atât de mâhniţi?
Părintele: Pentru necazurile şi problemele lor, dar unii sunt şi

mai mâhniţi pentru starea de bine pe care o au cei din jurul lor.

Zile libere

Prin modificarea Codului Muncii, de câţiva ani încoace,
românii mai au încă trei zile libere (sărbători legale). La art. 34
din codul citat, lângă celelalte zile libere cunoscute, se adaugă
şi prima şi a doua zi de Rusalii şi Adormirea Maicii Domnului.
Dacă ne uităm bine, de fapt sunt doar două zile libere, căci ziua
de Rusalii (Pogorârea Duhului Sfânt) cade întotdeauna
Duminica şi deci oricum era liberă.

De ce a ales conducerea statului aceste zile, spre a fi libere,
din ce raţiuni?

Noi, care suntem creştini, după cum ne învaţă Părinţii
Bisericii, trebuie să punem gândul cel bun înainte şi să credem
că din raţiuni creştine, căci şi guvernanţii sunt în majoritate
creştini, cel puţin după botez.

De ce au hotărât guvernanţii ca în ziua Praznicului Sfintei
Treimi şi al Adormirii Maicii Domnului, creştinii să fie liberi, adică
să nu lucreze? De ce n-au ales alte zile?

Răspunsul pare simplu: ca românii să poată să prăznuiască
aceste zile, ca nişte creştini adevăraţi, mergând la biserică,
îmbrăcaţi de sărbătoare.

Oare vor prăznui creştinii, prin mergere la biserică, aceste
zile libere, sau vor sfârâi din nou grătarele? Desigur, unii nu vor
fi nici la biserică, nici la grătare, ci îi vei vedea cu sapa în spate,
împânzind câmpul şi înjurându-L pe Dumnezeu că de ce nu
plouă, sau de ce plouă prea mult, ca şi cum Dumnezeu ar fi
sluga lor, să plouă la comandă.

Îmi spunea bunica Dumitra – Dumnezeu s-o ierte! – că pe
timpul ei, vara, când nu ploua, ieşeau creştinii, în frunte cu
preotul, la câmp, în procesiune pentru ploaie, şi făceau
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rugăciune pentru ploaie cu credinţă mare, şi ploua Dumnezeu.
Se întorceau acasă leoarcă de apă, căci îi apuca ploaia pe drum.
Acum auzi rar de o asemenea procesiune. Unii, ca să-şi
motiveze lipsa de credinţă şi lenea, spun că Dumnezeu e peste
tot şi nu e nevoie să mai mergem la câmp, în procesiune; putem
să facem slujba pentru ploaie şi în curtea bisericii.

Pe timpul dictaturii ceauşiste, mulţi spuneau că nu pot merge
la biserică pentru că sunt chemaţi la muncă şi Duminica. Iată că
acum suntem liberi şi Duminica, şi în unele sărbători religioase.
Era de aşteptat ca bisericile să fie luate cu asalt, mai ales de cei
care dădeau vina pe Ceauşescu. Iată că nu este aşa. Şi asta
pentru că s-a împuţinat credinţa. E un semn!

Îmi aduc aminte de un dialog pe care l-am avut, la câţiva ani
după Revoluţie, cu directorul instituţiei unde lucram atunci, un
băiat bun, de vârsta mea.

Când era sărbătoare, mă învoiam ca să merg două-trei ore
la biserică. Şi nu m-a refuzat niciodată. Ba chiar îmi dădeau şi
colegii, şi el, pomelnice pentru Sfânta Liturghie, şi mă aşteptau
să vin de la slujbă cu anafură sau colivă. Şi i-am zis într-o zi:
„Domnule director, de ce nu le daţi liber salariaţilor, când sunt
sărbători religioase în cursul săptămânii?”. Şi mi-a răspuns:
„Radule, le-aş da liber, dacă aş şti că se duc la biserică, dar dacă
le dau liber, ăştia se duc la praşilă, la cârciumă, sau în altă parte,
dar la biserică tot nu se duc. Aşa că mai bine să stea aici, că-i
păcatul mai mic”. Şi i-am dat dreptate.

Ce-i de făcut? Desigur, tot rugăciunea, căci suntem întinaţi
cu atâtea păcate.

Harul lui Dumnezeu

Se zice că un om a ajuns la poarta Raiului. Acolo a fost
întâmpinat de Sfântul Petru, care i-a spus: „Ai nevoie de 1000 de
puncte ca să fii primit înăuntru. Punctajul tău depinde de faptele
bune pe care le-ai făcut în timpul vieţii”.

Omul, încrezător în sine, a răspuns: ”Sfinte Apostole, în afară
de zilele când am fost grav bolnav, m-am dus la biserică în
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fiecare duminică şi sărbătoare, am cântat în cor, am fost cu luare
aminte la Sfânta Liturghie…”.

„Pentru aceasta ai 0,25 puncte”, spuse apostolul Petru.
„Am credinţă adevărată, cinstesc pe Maica Domnului,

crucea, icoanele, am ţinut posturile de peste an, m-am spovedit
la duhovnic…”.

„Pentru aceasta mai ai încă 0,25 puncte”, spuse apostolul
Petru.

„Am plătit contribuţia la biserică, am fost membru în Consiliul
parohial, am ajutat la restaurarea picturii, i-am ajutat pe săraci,
pe cei bolnavi…”, adaugă omul.

„Acestea îţi mai aduc încă 0,25 de puncte”, spuse Simon
Petru.

Omul, dându-şi seama că avea doar 0,75 puncte, a început
să intre în panică.

„Am făcut misionarism, am vorbit lumii despre Dumnezeu, i-
am convins pe mulţi să vină la biserică…”, spuse el. „Acestea
sunt fapte mari înaintea lui Dumnezeu!”.

„Da”, spuse Sfântul Petru. „Pentru aceasta mai ai încă 0,25
puncte”.

Omul tremura. „Păi, spuse el, după cum sunt evaluate aici
faptele mele, Sfinte Apostole, la punctajul ăsta, numai Harul lui
Dumnezeu mă mai poate face să intru în Rai”.

Petru a zâmbit. „Da, aşa este! Pentru smerenia aceasta, prin
care recunoşti nimicnicia omului şi, totodată, marea milostivire
a lui Dumnezeu, primeşti 999 de puncte! Intră, fiule!”

În lume ai cât dai, spun oamenii. Aşa să fie? Oare ce putem
da în schimb pentru Harul lui Dumnezeu? Ce putem da în
schimb pentru dragostea Lui? Ce putem da în schimb pentru
Jertfă Mântuitorului de pe Cruce? Harul lui Dumnezeu ne
mântuieşte, dar El va lua în calcul, cu siguranţă, şi puţinele
noastre „puncte” acumulate în viaţă.
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ARITMOGRIF 1 - Apostolul românilor
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1. Ocupaţia acestui Apostol.
2. Fratele acestui Apostol.
3. Locul naşterii acestui Apostol.
4. Localitatea unde se află moaştele acestui Apostol.
5. Mănăstire din Dobrogea închinată acestui Apostol.
6. Sfânt mare, căruia acest Apostol i-a fost ucenic.

Completând cu perspicacitate celulele albe, veţi afla pe
vericala AB numele Apostolului românilor.
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1. Căpetenie - Voievodul oştilor îngereşti ("Puterea lui Dumnezeu").
2. Căpetenie - Aducătorul bunelor vestiri de bucurie

("Bărbat-Dumnezeu").
3. Altă denumire pentru această ceată îngerească.
4. Căpetenie - Tămăduitor al neputinţelor omeneşti.
5. Ceată sub stăpânirea căpeteniilor acestei cete.
6. Căpetenie - Slăvitor al lui Dumnezeu şi întăritor al celor ce se

nevoiesc la fapte bune.
7. Căpetenie - Aducător de binecuvântare dumnezeiască pe pământ;
8. Căpetenie căzută;
9. Căpetenie - Rugător fierbinte pentru neamul omenesc.
10. Căpetenie - Luminător al celor întunecaţi.

(Dezlegarea acestor aritmogrife o găsiţi la pagina 82)

ARITMOGRIF 2 - Ceată îngerească
Completând cu perspicacitate celulele albe, veţi afla pe

vericala AB numele acestei cete.



M PĂCATE...
.. DIN PĂCATE

Ghicitoarea M1

Pentru bine, se-ntristează,
Fiindcă nu îl agreează.
Ea pe om îl chinuieşte
Când aproapele sporeşte.

(Răspunsul la pagina nr. 50)

Ghicitoarea M2

E păcatul ce îl are
Cel ce simte că e mare,
E păcatul ce-a făcut
Şi pe îngeri de-au căzut.

(Răspunsul la pagina nr. 50)
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Ghicitoarea M3

E avere şi strânsură
Fără rost, fără măsură.
O agoniseală mare
Pentru viaţa trecătoare.

(Răspunsul la pagina nr. 50)

Ghicitoarea M4

E păcatul ce-i prieşte
Celui care nu munceşte.
El îndeamnă, des, pe om
La odihnă şi la somn.

(Răspunsul la pagina nr. 51)

Ghicitoarea M5

E păcatul cunoscut,
Ce se săvârşeşte-n trup.
El desparte căsnicii,
De rămân pe drum copii.

(Răspunsul la pagina nr. 51)

Ghicitoarea M6

Este grea idolatrie,
Este mare lăcomie,
Pentru cei ce-s doritori
De mulţi bani şi de comori.

(Răspunsul la pagina nr. 52)

Ghicitoarea M7

Cel ce are-acest păcat
E întruna tulburat;
Urlă, sparge şi trânteşte,
Şi nimic nu-l mulţumeşte.

(Răspunsul la pagina nr. 52)
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Porunca I

Scrie în porunca-ntâi:
“Eu sunt Dumnezeul tău,
Să nu ai alţi dumnezei,
Domn să-ţi fiu, atâta, Eu”.

De aceea, dragul meu,
Să cinstim cum se cuvine
Numele lui Dumnezeu,
Să-L rostim fără ruşine.

Dumnezeu e în tot locul;
Nu mai spune niciodat’
Că ţi-a ajutat “Norocul”
Sau... “Natura a creat”.

Porunca a II-a

“Chip cioplit să nu îţi faci
Şi nici altă-nfăţişare,
Cărora să i te pleci,
Aducându-i închinare”.

Aşa zice Dumnezeu
În porunc-a doua, care
Ne vorbeşte, dragul meu,
Despre idolatrizare.

Tu, pe idoli, detestând,
N-ai în casă chip cioplit,
Ai în schimb un chip modern,
Care e cam... necioplit.
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Porunca a III-a

Zice în porunca trei:
“Numele lui Dumnezeu,
În deşert, nicicând să iei
Să nu-ţi fie ţie greu”.

Altădată, toţi creştinii,
De îndată ce-auzeau
Numelui lui Dumnezeu,
Pălăria-şi ridicau.

Astăzi mulţi pe El se jură,
Alţii jură zicând “Zău”,
Alţii, vai, îl şi înjură,
Bucurându-l pe cel rău.

Porunca a IV-a

“Ziua Domnului păzeşte,
Nu lucra deloc în ea,
Cumsecade o sfinţeşte
Tu şi cei din casa ta”.

Ziua asta la creştini
E Duminica, se ştie,
Când Iisus ne-a liberat
Din a iadului robie.

Ruşinos, pentru noi toţi!
Ruşinos, creştinătate!
Căci Duminica e azi
Ziua... marilor păcate.

Porunca a V-a

Clar, porunca-a cincea spune:
“Pe părinţi să îi cinsteşti
Ca să-ţi fie ţie bine
Şi mulţi ani ca să trăieşti”

Iată, dar, că se cuvine,
Pe părinţi să-i ascultăm,
Căci, ne-au învăţat de bine;
Viaţa lor le-o datorăm.

Mulţi, cinstindu-i pe părinţi,
Nicidecum nu-i neglijează,
Dar fiind mai ocupaţi,
La... azil îi internează.

Porunca a VI-a

În porunc-a şasea scrie
Limpede: “Să nu ucizi!“,
S-avem milă, omenie,
Să fim paşnici şi nu cruzi.

Azi în lume e măcel:
Crime, tâlhării, războaie,
Pruncucideri, pumni, duel;
Curge sângele şiroaie.

Dar ucidere-i şi ura,
Duşmănia dintre fraţi.
Cei mai mulţi ucid cu gura,
Când... defaimă pe confraţi.
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Porunca a VII-a

În porunc-a şaptea scrie
Despre poftele trupeşti:
“Adulter (sau preacurvie),
E păcat să săvârşeşti”.

Azi mai mult ca orişicând
Desfrânarea e o “ciumă”,
Căci pe mulţi auzi zicând
În batjocoră, în glumă:

“Dacă nu exagerezi -
Zic aceşti pierduţi lumeşti -
Nu-i păcat să desfrânezi,
Ci-i păcat să prea... curveşti!“.

Porunca a VIII-a

“Să nu furi!“ ai să găseşti
În porunc-a opta, scris.
Dar te rog să-ţi aminteşti,
Căci afirmi că eşti cinstit:

Niciodată n-ai furat?
La serviciu n-ai chiulit?
În tramvai ai scos bilet?
Tot ce ai, e, tot, muncit?

Când e Ziua Domnului,
O ţii, tu, de sărbătoare?
Căci nu-i ziua omului,
Şi e... furtul cel mai mare!

Porunca a IX-a

Din porunc-a noua ştii:
“Mărturie mincinoasă,
Niciodată să nu fii!“,
Dar problema-i dureroasă,

Căci se minte, fii atent,
În reviste şi ziare,
Şi în şcoli şi-n parlament,
Între fraţi, în tribunale.

Cel ce zice că nu minte,
Că e sincer, serios,
Că mereu a fost cuminte,
E un... mare mincinos.

Porunca a X-a

În porunc-a zecea scrie:
“Nu pofti ce nu-i al tău:
Casă, vite, robi, soţie,
Nici vre-un lucru bun, sau rău!“

Iată Domnul Dumnezeu
Ne învaţă să luptăm,
Ca păcatul, tot ce-i rău,
Chiar din faşă să-l curmăm.

La duhovnic când soseşti
La soroc, aşa cum ştim,
Şi te-ntreabă: “Ori pofteşti?“
Mulţi roşesc, zicând... “Poftim?“
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Trei creştini pe patru voci

În biserica străbună,
Totdeauna s-a cântat
Doar cântarea omofonă
De tot omul ne-nvăţat.

Nu negăm cântarea cultă
Pe “n” voci şi cu ison,
Dar poporul n-o ascultă,
El o vrea mai omofon.

Când la slujbă vin puţini,
Ia să-mi spui, cum ai să poţi
Cu un cor de trei creştini
Ca să cânţi pe... patru voci?

Cu cântec

O cântare reuşită
Şi o predică frumoasă
Fac o slujbă mult dorită
De mulţimea credincioasă.

Da, cântarea, să fim sinceri,
E plăcută uneori,
Parc-ar fi un cor de îngeri,
Nu de oameni muritori.

Alteori, ce se întâmplă:
Strana-i “răguşită” rău,
Iar cântarea ce se cântă
E... cu cântec, dragul meu.

Iţi mai aminteşti?

Ţi s-a spus la cununie,
Dacă îţi mai aminteşti,
Să-ţi iubeşti scumpa-ţi soţie
Cum pe tine te iubeşti.

Iar miresei i s-a spus,
Să se teamă de bărbat,
Să-l respecte, deci, nespus
Şi să-l aibă vas curat.

Tu iubindu-ţi mult nevasta,
Ce de teamă-i respectoasă,
Ca să nu-i mai fie teamă,
N-ai mai dat de mult... pe-acasă.

Tot femeile

La biserica din sat
Vin femeile, puhoi.
Cât priveşte pe bărbaţi,
Vin atât, doar unul, doi.

Te uiţi mut şi stai mirat;
Parc-ar fi sat de vădane,
Totuşi eu vin cu un sfat,
Pentru bietele “orfane”:

Pentru multa clevetire,
Ascultaţi şi ţineţi minte,
Că în iad, avem vestire,
Tot... femeile-s mai multe.
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O taină

Nunta este Taină Sfântă,
Nu-i de loc negustorie;
Trebuie, deci, săvârşită
Cum în Cartea Sfântă scrie.

Până ieri erai sărac,
Iar acuma, după nuntă,
Eşti la modă îmbrăcat,
Ai maşină, cinste multă.

Cum maşină ţi-ai luat?
Cum de ai o nouă haină?
Dar pe aur cât ai dat?
Îmi răspunzi, sau e o... taină?

Credinţă fără fapte

Că în Domnul ai credinţă,
Nu mă îndoiesc deloc,
Dar nu chiar atât de multă
Ca pe munţi să-i muţi din loc.

Nu-i suficient să crezi
Şi-apoi, calm, să stai de lemn
Când se vor ivi corvezi.
De aceea, te îndemn:

Credincios fii pân’ la moarte,
Mai activ, însă-n lucrare,
Căci “credinţa fără fapte
Este... moartă”, frăţioare!

Păcătos sau drept?

Când cu fraţii te-ntâlneşti,
Cu chip blând şi serios,
Le spui, vrând să te smereşti,
Că eşti rău şi păcătos.

Dar se-ntâmplă câte-odată
Să te mustre cineva
Şi, cu dragoste curată,
Să-ţi arate vina ta.

Nu primeşti, nu iei în seamă,
Spui că nu-i adevărat.
Ce-o să zici de epigramă?
Ţi-o dedic, dar... stau sub pat.

Ascultare

“Cine face ascultare
Liturghie săvârşeşte!“
E deviza celui care
Lui Hristos se dăruieşte.

Numai cel smerit ascultă
De cel rânduit mai mare,
Şi cu dragoste înfruntă
Totul pentru ascultare.

Tu ce zici: “Sunt ucenic
Al părintelui CUTARE,
Lângă el petrec de mic!“,
Dar... pe lângă ascultare.
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La spovedanie

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

În genunchi te-aşezi modest,
Iei cu tine şi-o batistă,
Şi-ncepi făr’ să te-opreşti
Să citeşti o lungă listă.

Bună treabă, nu-i nici greu,
Dar mai e şi-o parte tristă:
Te-ai obişnuit cam rău:
Să citeşti... aceeaşi listă.

Povăţuitorul

Câte ai citit prin cărţi,
Toate sfaturile bune,
Tu nu pregeţi să le-arăţi
Celor rătăciţi, din lume.

Le spui cum să creadă drept
Să postească cu asprime,
Le spui că e înţelept
Să trăiască-n fapte bune.

Viaţa cum să şi-o trăiască
Multora le dai poveţi.
Te întreb, iubite frate,
Dar pe tine... când te-nveţi?

Felurile rugăciunii

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

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

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

Unui gospodar

Eşti un gospodar vestit
Şi mereu eşti ocupat;
Case multe ţi-ai clădit;
Una-i chiar cât un palat.

Ai şi-o vilă la Sinaia,
Ce-i cât Peleşul de mare,
Mai ai alta la Mamaia,
Ce se-nvârte după soare.

Dacă nu sunt indiscret
Te întreb, dar să nu taci,
Ci să-mi spui, te rog, concret:
Casă-n ceruri... când îţi faci?
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Unui şofer amator

Ai permis, ai şi maşină,
Şi te plimbi prin tot oraşul,
Admirând din limuzină
Ce-ţi oferă peisajul.

La biserică nu vii
De când ai acest permis.
Te întreb, dar drept să-mi spui:
Ai “Accesul interzis”?

Nu uita al vieţii scop,
Spală-ţi sufleţelul zilnic;
Vine moartea - semnul “Stop”,
Şi-ai să intri pe... “Sens unic”.

Unei croitorese

Bună e croitoria,
De n-o faci după reviste
Ce abundă România
Cu modele sataniste.

Nu-s ca tine croitori
De-oi străbate ţara toată,
Căci măsori de multe ori
Şi-apoi, sigur, tai odată.

Cu păcatul faci altfel:
Nu-l măsori, drept, niciodată
Şi, aşa, în nici un fel,
N-ai să poţi să-l... tai vre-odată.

Unui om foarte bogat

Cât de cât eşti sănătos,
Încă ai mălai în sac,
Eşti întreg, eşti şi frumos,
Dar te plângi că eşti sărac.

Dacă-ţi cer un ochi, o mână,
Sau picioarele să-ţi tai,
Pentru aurul din lume,
Nu-i aşa că nu le dai?

Câţi bolnavi n-au dat averi
Şi de boli tot n-au scăpat,
Iar tu bogăţie ceri,
Când eşti... cel dintâi bogat.

Cinism

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

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

Ia, gândeşte-te o clipă:
Fericirea ta, fârtate,
Nu cumva a fost clădită
Pe... suspinul vre-unui frate?
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Doamna şi căţelul

Câte-o doamnă vezi pe stradă,
Cu un câine dolofan,
Ce-a ieşit la promenadă
Sau să-i cumpere salam.

După doamnă, un copil,
Ce-i orfan, îi cere pâine
Şi, privind la ea umil,
Şi-ar dori să fie câine.

Te întreb, distinsă doamnă:
Nu crezi că ar fi mai bine
Ca să creşti din astă toamnă
Un copil şi... nu un câine?

Unui tâmplar

Ai şi tu o meserie
Cum mai toată lumea are:
Eşti maestru-n tâmplărie,
Şi, din lemn, tu faci parale.

Bună treabă, n-am ce spune,
Numai că am observat
C-ai slăbit în fapte bune,
Fiind tare ocupat.

Până nu se face “noapte”,
Părinteşte te îndemn:
Dacă eşti chemat la fapte,
Fii prezent, nu sta de... lemn!

Unui electronist

Eşti electronist destoinic
Şi ţi-ai construit în vară
Amplificator puternic,
Să se-audă pân’ la moară.

Fapte bune, de-ai făcut,
Tu, la staţie, pe toate,
Cu reglajul cuvenit,
Le prezinţi... amplificate.

Nu pricep de ce şi cum,
Când e vorba de păcate
Staţia cam are “brum”
Şi se-aud... atenuate?

Microbiştii

La biserică,-n duminici,
Ştiţi prea bine, mulţi nu sunt,
Căci au treabă, sunt la meciuri,
N-au ei timp de Domnul Sfânt.

Dar pe stadion de mergi,
Ai să vezi chiar zeci de mii,
Căci se joac-un mare meci,
Ce n-a fost de când te ştii.

Pentr-un gol, sărmanii fraţi,
În tribune şi pe sol,
Sar, răcnesc, sunt transpiraţi,
Şi-au în minte numai... goool!
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După obişnuitul început, se zic
condacele şi icoasele:

CONDACUL 1

Pe apărătorul şi ocrotitorul
călătorilor, pe arhanghelul
Rafail, care din multe feluri de
primejdii ne izbăveşte, dându-ne
sfinte poveţe, noi toţi, cei ce
rătăcim pe cărările vieţii, cântare
să-i aducem, grăind:

Bucură-te, Rafaile,
îngere vindecător,
sfetnic în călătorie
şi al nunţii păzitor!
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ICOSUL 1

Tu Sfinte Arhanghele Rafaile
eşti unul din cei şapte sfinţi
îngeri, care ridici rugăciunile
sfinţilor şi le înalţi înaintea Slavei
Celui Sfânt, după cum singur ai
mărturisit. Dar nădejde avem,
căci nici pe ale noastre
rugăciuni, ale păcătoşilor, nu le
vei trece cu vederea, pentru
care cu mulţumire şi bucurie îţi
aducem aceste laude:

Bucură-te, că slujeşti
cu iubire şi cu mult dor,
Dumnezeului Cel Veşnic,
Făcătorul tuturor;

Bucură-te, că sui ruga
drepţilor de pe pământ,
înaintea Slavei Celui
ce-i Desăvârşit şi Sfânt;

Bucură-te, că în cer
vezi pe îngeri peste tot
cum se-ntrec să cânte: “Sfânt,
Sfânt, Sfânt Domnul Savaot! “;

Bucură-te, c-auzi glasul
Celui Blând, Smerit şi Veşnic,
căruia, ca să-i slujeşti,
totdeauna ai fost vrednic;

Bucură-te, că-n miresme
sfinte, mirosind frumos,
tu petreci cu Domnul păcii,
Domnul Cel cu bun miros;

Bucură-te, că la masa
îngerilor eşti chemat
şi guşti pâine îngerească
cu gust dulce, aromat;

Bucură-te, că fiori
de emoţie adâncă
simţi când îngeraşii, blând,
îţi sărută faţa sfântă;

Bucură-te, că-nveţi calea
fericitei nemuriri,
căci tu eşti sfătuitorul
înţeleptei vieţuiri;

Bucură-te, sfânt izvor,
care lesne izvorăşti
laude Dumnezeirii -
sfintele cântări cereşti;

Bucură-te, bun arhanghel
din iubire întocmit,
ce adori Treimea Sfântă
şi-o slujeşti necontenit;

Bucură-te, că vezi faţa
Dumnezeului Cel Sfânt
şi doreşti ca să o vadă
şi cei care sunt pământ;
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Bucură-te, vrednic sol
al Aceluia, ce toate
le-a făcut doar din iubire
şi din marea-I bunătate;

Bucură-te, Rafaile,
îngere vindecător,
sfetnic în călătorie
şi al nunţii păzitor!

CONDACUL AL 2-LEA

Lăudându-te pe tine, Sfinte
Arhanghele Rafaile, laudă
aducem Celui ce a creat îngerii
şi i-a împodobit cu daruri alese,
ca să slujească şi să aducă
neîncetat laude Creatorului.
Râvnind la a ta petrecere, te
rugăm să ne primeşti a cânta
împreună cu tine şi pe noi, cei
ce suntem zidiţi după chipul şi
asemănarea lui Dumnezeu,
cântarea: Aliluia!

ICOSUL AL 2-LEA

Când Sfântul Arhanghel Mihail
a strigat: “Să stăm bine, să stăm
cu frică, să luăm aminte...”, tu,
Rafaile, văzând căderea cea
mare a îngerilor răi, neclintit ai
rămas în dragostea pentru
Marele Stăpân şi credincios Lui.
De aceea aşa te lăudăm:

Bucură-te, că, în ceruri,
pururea tu preamăreşti
cu mult dor Treimea Sfântă,
în concerte îngereşti;

Bucură-te, vrednic înger,
râvnitor cereştii căi,
căci nu te-a smintit căderea
îngerilor celor răi;

Bucură-te, că statornic
ai rămas şi eşti mereu
în iubire pentru Domnul,
pentru Bunul Dumnezeu;

Bucură-te, că ai frate
pe viteazul Mihail
şi pe cel ce ţine crinul,
pe gingaşul Gavriil;

Bucură-te, că prieten
ţi-este Gudiil cel tare
şi Varahiil ce poartă
multă binecuvântare;

Bucură-te, că vezi raza
ce-o revarsă Uriil
şi asculţi cu bucurie
ruga lui Selatiil;

Bucură-te, că petreci
în Lumina necuprinsă,
într-o veselie sfântă,
ce de minte nu-i atinsă;
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Bucură-te, că eşti grabnic
şi dorit folositor
celor ce cu drag te cheamă
şi-ţi cer sfântul ajutor;

Bucură-te, căci cu daruri
eşti pe drept împodobit
şi, cu sfintele virtuţi,
Domnul Slavei te-a gătit;

Bucură-te, că tărie
şi iuţeală ai în zbor,
care-ntrece chiar şi gândul
când ne vii în ajutor;

Bucură-te, că la oameni,
tu eşti binefăcător
şi împarţi, fără măsură,
bucurie tuturor;

Bucură-te, că doreşti
ca toţi oamenii să fie
precum îngerii din ceruri -
în iubire, armonie;

Bucură-te, Rafaile,
îngere vindecător,
sfetnic în călătorie
şi al nunţii păzitor!

CONDACUL AL 3-LEA

Auzind Milostivul Dumnezeu
rugăciunea dreptului Tobit,

adânc întristat de pierderea
vederii, şi plângerea cinstitei
Sara, care fusese măritată după
şapte bărbaţi, te-a trimis pe tine,
Sfinte Arhanghele Rafaile, ca
să-i vindeci pe amândoi, iar tu,
cugetând la judecăţile cele
minunate ale lui Dumnezeu,
cântai aşa: Aliluia!

ICOSUL AL 3-LEA

Făcând totdeauna voia
Dumnezeului Celui Viu, având
fire îngerească şi dragoste
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neţărmurită, niciodată Sfinte
Arhanghele Rafaile nu pregeţi a
împlini poruncile Lui. De aceea,
cu laude ca acestea te fericim:

Bucură-te, că-mplineşti
voia Domnului cea Sfântă,
deşi Domnul te-a clădit
cu o liberă voinţă;

Bucură-te, înger dulce,
care mângâiere-mparţi
celor cu amare zile
şi de nimeni mângâiaţi;

Bucură-te, izbăvirea
celor deznădăjduiţi,
cărora le dai speranţa
că de chin vor fi scutiţi;

Bucură-te, sfânt liman
celor trişti şi apăsaţi,
care, de ajung la tine,
repede vor fi salvaţi;

Bucură-te, că durerea
iute ştii să o alini
şi tot darul de la Domnul,
oamenilor îl închini;

Bucură-te, scumpă pace
celor ce pe barbă-s ninşi,
ce sunt doborâţi de trudă
şi de scârbe sunt cuprinşi;

Bucură-te, că, pe tineri,
tu-i înveţi ca să urmeze
calea sfântă, calea păcii,
până n-o să se-nnopteze;

Bucură-te, slujitorul
drăgălaşilor copii,
ce sunt singuri şi orfani
şi te-aşteptă ca să vii;

Bucură-te, că tu eşti
dătător de bucurii
celor ce-s neputincioşi,
dar cu sufletele vii;

Bucură-te, că, speranţe,
în momentul cel mai greu,
tu dai celor slabi, dar care
au nădejde-n Dumnezeu;

Bucură-te, veselia
celor ce la tine-aleargă
şi doresc ca să-i înveţi
cum pe drumul drept să meargă;

Bucură-te, că, lumina
ce o ai din cer de sus,
o aduci cu bucurie
celor ce-o doresc nespus;

Bucură-te, Rafaile,
îngere vindecător,
sfetnic în călătorie
şi al nunţii păzitor!
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CONDACUL AL 4-LEA

Luându-ţi înfăţişare omeneas-
că, te-ai arătat lui Tobie, fiul lui
Tobit, care căuta om ca să-l
întovărăşească pe cale, la
Gabael, în Ragheşul Mediei;
găsindu-te pe tine, Rafaile,
tânărul a strigat: Aliluia!

ICOSUL AL 4-LEA

Ispitindu-te Tobit ca să afle
cine eşti, nu te-ai destăinuit lui,
Rafaile, ci, vorbindu-i cu
înţelepciune, ai păzit taina lui
Dumnezeu. Pentru aceasta
după cuviinţă aşa îţi cântăm:

Bucură-te, păzitorul
tainelor lui Dumnezeu,
care stai în ascultare
şi nu-ţi pare deloc greu;

Bucură-te, îţi cântăm
cu iubire şi pe drept,
căci petreci în veselie
ca un înger înţelept;

Bucură-te, că ajuţi
cât mai grabnic, cât mai bine,
pe cei mult împovăraţi
ce te caută pe tine;

Bucură-te, că eşti dornic
să ne vezi în ceruri sus,
mântuiţi, scăpaţi de chinuri,
unde nu este apus;

Bucură-te, că eşti gata
să-mplineşti cu sârguinţă
fapta bună, cu iubire,
cu căldură şi credinţă;

Bucură-te, ridicarea
păcătoşilor smeriţi,
ce nu şi-au pierdut nădejdea,
chiar de sunt acum căzuţi;

Bucură-te, dârz arhanghel,
că rămâi neispitit,
iar iubirea-ţi pentru Domnul
este tot ca la-nceput;

Bucură-te, surpătorul
căilor nefericirii,
ce purced din cursa morţii,
din capcana rătăcirii;

Bucură-te, desfătarea
credincioşilor fierbinţi,
care au ca pildă vie
şi pe îngeri şi pe sfinţi;

Bucură-te, biruinţă
de temut pentru cei răi,
ce îndeamnă biata lume
să urmeze strâmbe căi;
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Bucură-te, călăuza
vieţii noastre pământeşti,
ce cunoşti cărarea dreaptă
spre palatele cereşti;

Bucură-te, cald îţi strigă,
cei săraci, de mulţi uitaţi,
căci tu eşti folositorul
celor neajutoraţi;

Bucură-te, Rafaile,
îngere vindecător,
sfetnic în călătorie
şi al nunţii păzitor!

CONDACUL AL 5-LEA

Pornind la drum cu tânărul
Tobie, v-a binecuvântat bătrânul
Tobit zicând: “Dumnezeu, Cel
care locuieşte în ceruri, va
îndrepta calea voastră şi îngerul
Lui va merge împreună cu voi”,
iar tu, Rafaile, minunându-te de
credinţa bătrânului, ai răspuns:
Aliluia!

ICOSUL AL 5-LEA

Auzind plângerea Anei, mama
lui Tobie, pentru plecarea fiului ei
în călătorie, Tobit i-a zis: “Nu te
întrista, soră! Căci el se va
întoarce sănătos, şi-l vor vedea

ochii tăi, căci un înger bun va
merge cu el şi va avea izbândă
la drum şi se va întoarce
sănătos”. Iar noi ştiind că acel
înger bun eşti tu, Rafaile, ne
grăbim să-ţi cântăm:

Bucură-te, însoţirea
celor ce-n călătorii
se avântă cu sfială
pe cărările pustii;
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Bucură-te, protectorul
celor care, pe uscat,
merg călătorind în noapte,
pe un drum neîncercat;

Bucură-te, uşurarea
celor ce plutind pe apă,
au nădejde căci cu tine
luntrea lor nu se îneacă;

Bucură-te, că-n văzduh
însoţeşti pe călători
şi-i fereşti ca să nu cadă
sau să piară printre nori;

Bucură-te, că, pe oameni
însoţeşti pe drumul greu
şi-i ajuţi, dacă, de tineri
slavă dau lui Dumnezeu;

Bucură-te, sfetnic bun
pentru cei ce vor s-asculte,
când în viaţă rătăcesc
pe cărări necunoscute;

Bucură-te, că descoperi
calea spre desăvârşire,
celor care meditează
la divina fericire;

Bucură-te, că-ndrepţi paşii
celor ce-s duhovniceşti,
numai către fapte bune
şi cu ei călătoreşti;

Bucură-te, luminiţa
ce-a ferit în grabă sfinţii
de cărările deşarte
ale inimii şi minţii;

Bucură-te, călăuza
celor ce, pân’ la mormânt,
calea strimtă şi cu chinuri
o străbat cu Duhul Sfânt;

Bucură-te, îndreptarea
celor care sunt pierduţi,
ce iubesc cărarea largă,
calea celor rătăciţi;

Bucură-te, poticneală
pentru cei ce ne opresc
să urmăm cărarea sfântă,
drumul cel duhovnicesc;

Bucură-te, Rafaile,
îngere vindecător,
sfetnic în călătorie
şi al nunţii păzitor!

CONDACUL AL 6-LEA

Vrând Tobie să se spele la
râu, un peşte mare a sărit ca
să-l înghită. Atunci, tu, Rafaile,
păzindu-l, l-ai povăţuit ca să
prindă peştele şi să-i ia
măruntaiele; împlinind porunca
ta, Tobie a cântat împreună cu
tine: Aliluia!
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ICOSUL AL 6-LEA

Doctor al bolilor sufleteşti şi
trupeşti te-am cunoscut a fi, pe
tine, Rafaile, când l-ai lămurit pe
Tobie, spunându-i la ce sunt
bune măruntaiele peştelui. De
aceea, pentru darul acesta, aşa
îţi cântăm:

Bucură-te, visteria
multelor tămăduiri,
celor ce duios te roagă
şi-s cu lacrimi în priviri;

Bucură-te, vindecarea
celor slabi, neputincioşi,
ce sunt părăsiţi de oameni
şi de anii lor frumoşi;

Bucură-te, alinarea
celor mici şi-n suferinţi,
copilaşilor bolnavi,
părăsiţi de-ai lor părinţi;

Bucură-te, mângâierea
celor trişti, în supărări,
aducându-le nădejdea
grabnicei lor vindecări;

Bucură-te, doctoria
rănilor adânci, de moarte,
ale căror vindecare
omeneşte nu se poate;

Bucură-te, că eşti mâna
vindecării îngereşti
la bolnavii cei scârbiţi
în cumplite boli trupeşti;

Bucură-te, că eşti leacul
sufleteştilor dureri;
celor slabi în suferinţă,
dăruindu-le puteri;

Bucură-te, slobozirea
celor ce se roagă ţie,
ce trăiesc în grele patimi,
într-o groaznică robie;

Bucură-te, doctor sfânt
ce pe mulţi tămăduieşti,
care pentru omenire,
doctor făr’ de plată eşti;

Bucură-te, ocrotirea
doctorilor făr’ de-argint,
care vindecă pe oameni
fără plată pe pământ;

Bucură-te, purtătorul
leacurilor minunate,
având darul de la Domnul,
Cel ce stăpâneşte toate;

Bucură-te, c-al tău nume
dreaptă tălmăcire are:
“Dumnezeul Sfânt şi Bun
ce aduce vindecare”;
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Bucură-te, Rafaile,
îngere vindecător,
sfetnic în călătorie
şi al nunţii păzitor!

CONDACUL AL 7-LEA

Apropiindu-vă de Ecbatana,
Rafaile, l-ai povăţuit pe Tobie ca
să ia de soţie pe Sara, dar
acesta se temea pentru că
dânsa fusese măritată cu şapte
bărbaţi şi toţi au pierit în camera
de nuntă, pentru că pe ea o
iubea duhul cel rău, Asmodeu.
Fiind povăţuitorul lui Tobie, l-ai
sfătuit să afume camera de
nuntă cu inima şi ficatul peştelui
şi, împreună cu Sara, să-i cânte
lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOSUL AL 7-LEA

Ascultându-ţi sfatul cel înţe-
lept, tânărul Tobie a luat pe Sara
spre însoţire şi, făcând precum
i-ai spus, a scăpat de moarte, iar
duhul cel rău nu i-a vătămat,
fiind legat de tine, Rafaile,
pentru care, împreună cu Tobie
şi cu Sara, aşa te lăudăm:

Bucură-te, că dai pace
celor care sunt fricoşi,
aducându-le aminte
de martirii curajoşi;

Bucură-te, izbăvirea
celor din primejdii mari,
care strigă cu nădejdea
că degrab’ o să apari;

Bucură-te, priveghere,
căci pe tine te-am aflat,
ca fiind apărătorul
nostru tare, ne-nfruntat;

Bucură-te, întărirea
credincioşilor slăbiţi
de-ale vieţii crunte valuri
şi de diavol ispitiţi;

Bucură-te, că tu poţi,
ce nu orişicine poate,
ca s-alungi şi ca să legi
duhurile necurate;
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Bucură-te, c-aduci spaimă
demonilor răzvrătiţi,
care, de te văd pe tine,
fug, aleargă îngroziţi;

Bucură-te, izgonirea
relelor de multe feluri,
de la cei ce cu credinţă,
umiliţi, privesc spre ceruri;

Bucură-te, feritorul
celor cu firave firi,
de vedenii pierzătoare,
de viclene năluciri;

Bucură-te, turn de veghe
pentru cei ce te doresc,
căci tu eşti prigonitorul
celor ce ne ispitesc;

Bucură-te, ruşinarea
şarpelui înşelător,
ce se luptă să doboare
pe smeritul muritor;

Bucură-te, stârpitorul
răutăţilor ce sunt
plănuite de satana,
nu de bietul muribund;

Bucură-te, mustrătorul
slujitorilor vicleni,
ce slujesc umil pe diavol
în aceste crunte vremi;

Bucură-te, Rafaile,
îngere vindecător,
sfetnic în călătorie
şi al nunţii păzitor!

CONDACUL AL 8-LEA

Te-ai bucurat mult, Rafaile, de
însoţirea lui Tobie cu Sara după
lege, şi nuntă după lege a
urmat, pentru care, ai luat parte
şi, cu toţii în petrecere sfântă, aţi
cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOSUL AL 8-LEA

Rugându-te Tobie să mergi
singur la Gabael, în Ragheşul
Mediei, n-ai stat pe gânduri,
Rafaile, ci l-ai ascultat,
arătându-ne nouă că, dacă
păzim legile lui Dumnezeu, eşti
gata să ne vii în ajutor atunci
când te chemăm şi ne rugăm ţie;
pentru aceasta aşa îţi mulţumim:

Bucură-te, scară sfântă
ce se-nalţă-n ceruri sus,
pe-ale cărei trepte urcă
ruga omului supus;

Bucură-te, că-mplineşti
toate cererile, care
ne sunt nouă de folos,
ne sunt nouă spre salvare;
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Bucură-te, că-i ajuţi
pe cei care, cu silinţă,
stăruiesc în fapte bune
şi se roagă cu credinţă;

Bucură-te, că tu eşti,
celor ce salvare vor,
credincioşilor ce-s vrednici,
călduros mijlocitor;

Bucură-te, chezăşia
nunţilor ce-s săvârşite
după sfintele canoane,
după scrierile sfinte;

Bucură-te, călăuza
celor care, după lege,
se-nsoţesc prin taina nunţii
şi nimic n-o să-i dezlege;

Bucură-te, că, şi Domnul,
vrând Scriptura să-mplinească,
fosta-n Cana Galileii,
nunta ca să o sfinţească;

Bucură-te, cinstitorul
căsniciilor curate,
care sunt fără de pată,
care sunt neîntinate;

Bucură-te, hrănitorul
caselor cu mulţi copii,
ale căror neajunsuri,
Rafaile, tu le ştii;

Bucură-te, alinarea
zilelor ce sunt pustii
în acele case-n care
n-auzi glasuri de copii;

Bucură-te, desfătarea
soţilor ce vor să fie
feciorelnici, pentru Domnul,
şi trăiesc în curăţie;

Bucură-te, înger bun,
mulţumind îţi zicem ţie,
când din mrejele ispitei,
tu ne scapi cu bărbăţie;

Bucură-te, Rafaile,
îngere vindecător,
sfetnic în călătorie
şi al nunţii păzitor!

CONDACUL AL 9-LEA

Înainte de a ajunge la casa
bătrânului Tobit, Sfinte
Arhanghele Rafaile, l-ai povăţuit
pe Tobie să ungă ochii tatălui
său cu fierea peştelui. Şi,
ungând Tobie ochii bătrânului cu
fierea peştelui, albeaţa a căzut,
acesta a văzut şi mulţumea şi
slăvea pe Dumnezeu şi pe sfinţii
îngeri, cântând: Aliluia!
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ICOSUL AL 9-LEA

Multă bucurie ai adus
bătrânului Tobit şi casei lui,
Rafaile, împlinind întocmai
planul lui Dumnezeu. De aceea,
Tobie neştiind că eşti înger şi că
nu-ţi trebuie cele pământeşti,
socotea să-ţi dea jumătate din
averea sa, drept răsplată pentru
cât i-ai slujit. Atunci, la sfârşitul
misiunii tale, le-ai dezvăluit lor
cine eşti şi toată taina, dându-le
minunate poveţe. Pentru
aceasta noi aşa te cinstim:

Bucură-te, că în grabă
şi în chip desăvârşit,
planu-ncredinţat de Domnul
minunat l-ai împlinit;

Bucură-te, scump arhanghel,
cu iubire-ţi zicem noi,
când cu drag ne izbăveşti
din necazuri şi nevoi;

Bucură-te, că eşti reazem
pentru omul necăjit,
care a strigat, în scârbe,
către tine, şi-ai venit;

Bucură-te, că eşti înger,
că în cer tu locuieşti,
şi că tu nu ai nevoie
de nimicuri pământeşti;

Bucură-te, că lui Tobit,
ce zăcea nemângâiat,
lesne i-ai redat vederea;
de orbire l-ai scăpat;

Bucură-te, că albeaţa,
ce pe ochi s-a aşternut,
biruit-a fost de tine
şi, prin fiere, a căzut;

Bucură-te, că şi Sarei
bucurie i-ai adus,
izbăvind-o de durerea
ce în suflet i-a pătruns;

Bucură-te, zicem iarăşi
cu respectul cuvenit,
căci pe Tobie, pe cale,
înţelept l-ai sfătuit;
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Bucură-te, sprijin tare
al bătrânilor bolnavi,
ce, în suferinţă, speră
că vor fi iar dârji şi bravi;

Bucură-te, că, de vrei,
sănătate dăruieşti
celor ce-s neputincioşi
şi de boli îi mântuieşti;

Bucură-te, alifie
pentru ochii sufleteşti,
care curge din izvorul
vistieriilor cereşti;

Bucură-te, că nu suferi
să ne vezi că suferim
în păcate şi în patimi,
în dureri, în boli, în chin;

Bucură-te, Rafaile,
îngere vindecător,
sfetnic în călătorie
şi al nunţii păzitor!

CONDACUL AL 10-LEA

Împlinindu-ţi misiunea încre-
dinţată, înainte de a te înălţa la
Cel ce te-a trimis, Sfinte Rafaile,
aşa ne-ai povăţuit: „Binecuvân-
taţi pe Dumnezeu, slăviţi-L şi
cunoaşteţi slava Lui şi mărturisiţi
înaintea tuturor celor vii ce a
făcut El pentru voi! Bun lucru

este a binecuvânta pe
Dumnezeu, a preaînălţa numele
Lui şi a vesti, slăvind faptele lui
Dumnezeu. Şi voi să nu vă
leneviţi a-L preaslăvi”. Iar noi,
înţelegând cu a noastră
pricepere, îi cântăm: Aliluia!

ICOSUL AL 10-LEA

„Taina regelui se cuvine s-o
păstrezi - ai spus Rafaile - iar
lucrurile lui Dumnezeu este de
laudă să le vesteşti. Faceţi bine
şi răul nu vă va ajunge! Mai mult
preţuieşte rugăciunea cu post şi
cu milostenie, decât să aduni
aur, căci milostenia izbăveşte de
la moarte şi curăţă orice păcat.
Cei ce fac milostenie şi dreptate
vor trăi mult, iar păcătoşii sunt
duşmanii vieţii lor”. Ascultându-ţi
şi aceste sfaturi, cu dragoste
aşa te fericim:

Bucură-te, sfânt arhanghel,
care-nveţi şi împlineşti
cu mult sârg învăţătura
dogmelor dumnezeieşti;

Bucură-te, sfântă goarnă,
care trâmbiţezi mereu,
şi cu drag mărturiseşti
numele lui Dumnezeu;
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Bucură-te, sfântă minte,
care te învredniceşti
ca să fii cunoscătorul
slavei Lui dumnezeieşti;

Bucură-te, voce sfântă,
care cauţi dulci cuvinte
ca să preaînalţi în ceruri
numele Treimii Sfinte;

Bucură-te, că vesteşti,
peste tot, slăvind mereu,
pe pământ ca şi în ceruri,
faptele lui Dumnezeu;

Bucură-te, că, pe Domnul,
cu iubire îl priveşti
şi a-L preaslăvi pe Dânsul
este tot ce îţi doreşti;

Bucură-te, că, prin tine,
am aflat al rugii rost,
căci ne-ndemni la rugăciune
însoţită şi de post;

Bucură-te, că noi, iarăşi,
de la tine învăţăm
ca să facem milostenii;
cu dreptate să lucrăm;

Bucură-te, că, pe tine,
aurul nu te încântă,
nu-i un idol pentru tine,
n-are loc în viaţa-ţi sfântă;

Bucură-te, că lumina
ce o ai de la Lumină,
o împarţi cu râvnă celor
care Domnului se-nchină;

Bucură-te, că-nvăţaţii
au de tine trebuinţă
în savanta lor dorinţă,
în smerita lor ştiinţă;

Bucură-te, stea divină,
care-mprăştii multe raze
sufletelor ce viază
în ale credinţei oaze;

Bucură-te, Rafaile,
îngere vindecător,
sfetnic în călătorie
şi al nunţii păzitor!

CONDACUL AL 11-LEA

Părăsind Sfântul Macarie
Romanul, fiu de boier, lumea
cea deşartă pentru Dumnezeu,
te-ai arătat lui, Sfinte Arhanghele
Rafaile, luând chip de bătrân, şi
l-ai povăţuit la petrecerea cea
îngerească, însoţindu-l trei ani
de zile spre pustiul cel liniştit, pe
care l-ai numit „lumină”,
îndemnându-l să dea slavă lui
Dumnezeu, cântându-I: Aliluia!

- 46 -



ICOSUL AL 11-LEA

Înşelat fiind Sfântul Macarie
Romanul de diavolul, te-ai arătat
lui, Sfinte Arhanghele Rafaile, şi
l-ai dojenit spunându-i: „O ispită
nu ai putut răbda” - iar sfântul
s-a pocăit.

Ce vom face noi, care în
fiecare clipă suntem înşelaţi de
toate duhurile necurate şi
niciodată nu ne pocăim?
Roagă-te şi pentru noi, Sfinte
Arhanghele Rafaile, care-ţi
aducem aceste laude:

Bucură-te, că îţi place
să ajuţi, să sfătuieşti,
şi să fii arătătorul
căilor monahiceşti;

Bucură-te, că doreşti
ca mulţi oameni să petreacă
în dumnezeiasca turmă,
care Domnului se pleacă;

Bucură-te, întărirea
maicilor cu slabe firi,
care au jurat, că-n Domnul,
vor trăi în mânăstiri;

Bucură-te, căci pe tine,
uşurare te-au aflat,
toţi călugării ce luptă
şi-şi păzesc cuvântul dat;

Bucură-te, hrănitorul
pusnicilor depărtaţi,
care sunt de cele sfinte
şi flămânzi şi însetaţi;

Bucură-te, că monahii
îţi cer zilnic ajutor
şi doresc, în toată vremea,
să le sfii sfătuitor;

Bucură-te, că sihaştrii
din pădurile pustii
au de tine trebuinţă
şi doresc la ei să vii;

Bucură-te, c-al tău nume
l-a purtat un sfânt cu râvnă,
ce-n Agapia pe vremuri
se lupta pentru cunună;

Bucură-te, că în junglă,
pe Antonie cel Mare
ce-a-nfruntat zăduful zilei,
l-ai păzit de multe fiare;

Bucură-te, că, pe tine,
mulţi călugări atoniţi
te-au avut de călăuză
şi-au ajuns monahi vestiţi;

Bucură-te, că, la Domnul,
sui trăirea celor vrednici
care sunt ascultători
şi săraci şi feciorelnici;
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Bucură-te, că, în tine,
văd o candelă măreaţă
toţi mirenii care-n lume
au monahicească viaţă;

Bucură-te, Rafaile,
îngere vindecător,
sfetnic în călătorie
şi al nunţii păzitor!

CONDACUL AL 12-LEA

Ca unul ce stai aproape de
scaunul lui Dumnezeu şi cântări
de laudă aduci neîncetat cu
toate cetele îngereşti, înaintea
Sfintei Treimi, pomeneşte-ne şi
pe noi, cei ce alergăm la al tău
ajutor, Sfinte Arhanghele
Rafaile, ca să ne învrednicim de
cereasca împărăţie, ca de-a
pururea să-I cântăm Stăpânului:
Aliluia!

ICOSUL AL 12-LEA

Cela ce vezi faţa lui
Dumnezeu, şi te bucuri, cela ce
vezi faţa păcatelor noastre şi te
întristezi, cela ce vezi îngerii
care petrec într-o ordine
desăvârşită şi te veseleşti, cela
ce vezi petrecerea noastră
dobitocească şi te mâhneşti,

Sfinte Arhanghele Rafaile, cela
ce faci binele din fire, ajută-ne
nouă care avem fire păcătoasă,
să lepădăm petrecerea cea
dobitocească şi să iubim
petrecerea cea îngerească,
pentru ca şi cu mai multă evlavie
să-ţi cântăm:

Bucură-te, temelia
începutului cel bun
celor care se ridică
după ce-au căzut pe drum;

Bucură-te, chezăşia
îndreptării noastre azi,
căci am rătăcit prin lume
ca netrebnici şi nomazi;

Bucură-te, împlinirea
visurilor de copii,
căci eşti foarte doritor
de a face bucurii;

Bucură-te, că eşti sprijin
celor bine credincioşi
care nu voiesc să piardă
anii cei mai preţioşi;

Bucură-te, că mulţi oameni
te iubesc adevărat
şi te laudă, cu gândul
la Acel ce te-a creat;
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Bucură-te, cinstitorul
celor care cu silinţă
onorează şi adoră
şi cinstesc dreapta credinţă;

Bucură-te, că, în lume,
celor buni, duhovniceşti,
le eşti binevestitorul
bucuriilor cereşti;

Bucură-te, răsăritul
unei alte vieţi, mai bune,
ce dorim ca să ne fie
fără greş, fără lacune;

Bucură-te, asfinţitul
vieţii noastre păcătoase
ce-am trăit-o în păcate,
fără vrednice foloase;

Bucură-te, veselia
celor ce, în astă lume,
cu dorinţă îţi rostesc
şi îţi poartă al tău nume;

Bucură-te, bun prieten,
care vrei fideli să fim,
să urmăm cărarea sfântă,
legea drept s-o împlinim;

Bucură-te, împăcarea
omului cu Dumnezeu,
pentru care lupţi şi stărui
şi ne-asiguri că nu-i greu;

Bucură-te, Rafaile,
îngere vindecător,
sfetnic în călătorie
şi al nunţii păzitor!

CONDACUL AL 13-LEA

O, Sfinte Arhanghele Rafaile,
care eşti păzitor şi povăţuitor al
călătorilor, doctor şi grabnic
ajutător, primind aceste laude,
călăuzeşte-ne în toate clipele
vieţii noastre pe cărările cele
plăcute Domnului, căci nişte
călători suntem pe pământ, iar la
ieşirea neputincioaselor noastre
suflete, vino şi călătoreşte cu
noi, ducându-ne pe calea cea
liberă, fără vămi, ca împreună
cu tine să-I cântăm lui
Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se zice de trei ori.
Apoi iarăşi se zice Icosul întâi:

Tu Sfinte Arhanghele Rafaile
eşti unul... şi Condacul întâi: Pe
apărătorul şi ocrotitorul
călătorilor...
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Ghicitoarea M1
Invidia

Invidia (pizma, zavistia) poate
fi asemănată cu un şarpe care
stă gata să muşte, de moarte,
sufletele oamenilor.

“...unde este pizmă şi
zavistie, acolo este
neorânduială şi orice lucru rău”.

(Epistola soborniceasca a
Sfântului Apostol Iacov)

Ghicitoarea M2
Mândria

Mândria poate fi asemănată
cu un păun, pentru că păunul
este o pasăre care se
mândreşte cu penele ei cele
frumoase. Prin păcatul trufiei a
intrat satan în lume şi în inima
primilor doi oameni.

Mândria este şi azi un izvor

de păcate şi îl face pe om să nu
se plece în smerenie în faţa lui
Dumnezeu, iar, pe de altă parte,
tot mândria stârneşte între
oameni zavistii, certuri, asupriri
şi alte multe păcate.

“Dumnezeu smereşte pe
mândri şi mândria, şi mântuieşte
pe acela care-şi pleacă ochii în
pământ”. (Cartea lui Iov)

Ghicitoarea M3
Lăcomia
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“...omorâţi mădularele voastre,
cele pământeşti: desfrânarea,
necurăţia, patima, pofta rea şi
lăcomia, care este închinare la
idoli”. (Epistola către Coloseni a
Sfântului Apostol Pavel )

Ghicitoarea M4
Lenea

Lenea (nepăsarea) poate fi
asemănată unui porc leneş,
lacom şi murdar, care doarme
toată ziua, fără să-i pese că se
apropie Ignatul.

“...din mândrie izvorăşte
pieire şi mare neorânduire, iar
din lene, sărăcie şi lipsă mare,
căci lenea este mama foamei”.  

(Cartea lui Tobit)

“Du-te, leneşule, la furnică şi
vezi munca ei şi prinde minte!” 

(Pildele lui Solomon) 

Ghicitoarea M5
Desfrânarea

Desfrânarea poate fi
asemănată cu un ţap desfrânat,
puturos şi neruşinat, sau cu o
capră care, spre deosebire de
oaie, nu-şi acoperă părţile
intime.

“Nu vă amăgiţi: Nici
desfrânaţii, nici închinătorii la
idoli, nici adulterii, nici
malahienii, nici sodomiţii, nici
furii, nici lacomii, nici beţivii, nici
batjocoritorii, nici răpitorii nu vor
moşteni împărăţia lui
Dumnezeu.   

Fugiţi de desfrânare! Orice
păcat pe care-l va săvârşi omul
este în afară de trup. Cine se
dedă însă desfrânării
păcătuieşte în însuşi trupul
său”.  

(Epistola întâia către
Corinteni a Sfântului Apostol
Pavel)

- 51 -



Ghicitoarea M6
Iubirea de argint

Iubirea de argint (de bani),
care naşte zgârcenia,  este
asemenea broaştei, care, în
pofta ei nesăturată, mănâncă
până şi pământ.

“Feriţi-vă de iubirea de argint
şi îndestulaţi-vă cu cele ce aveţi,
căci însuşi Dumnezeu a zis: Nu
te voi lăsa, nici nu te voi părăsi”.  

(Epistola către Evrei a
Sfântului Apostol Pavel)

“...iubirea de argint este
rădăcina tuturor relelor şi cei ce
au poftit-o cu înfocare au rătăcit
de la credinţă, şi s-au străpuns
cu multe dureri”.  

(Epistola întâia către Timotei
a Sfântului Apostol Pavel)

Ghicitoarea M7
Mânia

Mânia (răzbunarea) poate fi
asemănată unui tigru furios,
gata să sfâşie pe aproapele.
Mânia îl schimbă pe om în
dobitoc furios.

“Nu te certa cu omul mânios
şi nu străbate pustiul cu el, căci
a vărsa sânge este pentru el
nimica toată şi unde nu vei avea
ajutor, te va doborî”.  

(Ecclesiasticul)

“Omul mânios aţâţă cearta,
pe când cel domol linişteşte
aprinderea.  

Nu te întovărăşi cu omul
mânios şi cu cel înfierbântat de
furie să n-ai nici un amestec.  

Un om mânios aţâţă cearta şi
cel aprig săvârşeşte multe
păcate”. (Pildele lui Solomon)
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Aceste pilde şi istorioare sunt culese, în mare parte, din
spaţiul virtual, iar pe altele le-am citit prin cărţi sau le-am auzit de
la preoţi, călugări sau mireni.

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

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

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

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

O minune a Sfântului Apostol Andrei

Sfânta mănăstire a Sf. Apostol Andrei din Karpasia (Cipru)
are o istorie necunoscută. Conform tradiţiei, însă, acolo a fost



corabia Sfântului Andrei în pericol timp de trei zile. Tot acolo,
Sfântul Apostol a lovit o stâncă, făcând să ţâşnească un izvor,
care curge de la vechea biserică până la mare. Această apă
sfinţită l-a tămăduit pe fiul orb al căpitanului corabiei, iar acesta,
mai târziu, a înălţat prima biserică consacrată întâiului-chemat
între ucenicii lui Hristos, Sfântul Andrei. Dar ceea ce a făcut
cunoscută această mănăstire tuturor ciprioţilor a fost următorul
miracol:

În vremea stăreţiei Economului Christophorou Kykkotis s-a
petrecut o întâmplare minunată, care i-a impresionat pe locuitorii
Ciprului şi a sporit dragostea lor pentru Sfântul Andrei şi pentru
mănăstirea sa. Prin 1896, nişte turci din cetatea Allagia, din Asia
Mică, l-au răpit pe singurul fiu al unei sărmane grecoaice numite
Maria. În ciuda încercărilor ei de a-şi recupera fiul de 13 ani, n-a
reuşit nimic. Micuţul Pantelis Hagigheorghe a fost dat de răpitorii
lui la şcoala militară ca să servească în batalioanele islamice şi
după absolvire, să slujească sultanului şi profetului Mahomed.

Mama copilului şi-a pus nădejdea în Dumnezeu şi se ruga în
fiecare zi ca să se milostivească şi să-i înapoieze copilul. Au
trecut mulţi ani, era prin 1912, când Maria a văzut în vis pe un
om cu numele Andrei care a vestit-o că în curând îşi va vedea
fiul. Maria a crezut fără îndoială că i s-a arătat în vis nimeni altul
decât Sfântul Andrei, cel întâi-chemat de Hristos. Atunci imediat
ea s-a îmbarcat pe vaporul care mergea de la Smyrna la
Larnaka, ca să se închine Sfântului Andrei la mănăstirea lui din
Cipru. Pe acest vas erau mulţi ciprioţi, bărbaţi şi femei, care
lucrau în Mersina şi Adana pentru o companie germană. La bord
mai era şi un grup mic de dervişi (călugări musulmani) care
vizitau Ciprul. Maria, stând de vorbă cu o femeie de pe vapor,
şi-a mărturisit credinţa că îşi va regăsi fiul cu ajutorul Sfântului
Andrei.

Unul dintre dervişi a auzit ce spunea Maria şi asculta cu
mare interes, studiind-o. Apoi s-a apropiat de ea şi a întrebat-o
cum îşi va recunoaşte fiul pierdut, iar ea i-a dezvăluit semnele
din naştere pe care copilul le purta pe umăr şi pe piept. Atunci
tânărul şi-a smuls haina şi i-a arătat acele semne pe trupul său,
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apoi a căzut în genunchi în faţa mamei lui. În ciuda atâtor ani de
despărţire şi a educaţiei turceşti, Pentelis îşi amintea copilăria
sa. Tânărul şi-a scos pălăria de pe cap, s-a îmbrăcat în haine
greceşti şi a mărturisit credinţa creştină ortodoxă. Bucuria mamei
şi a fiului, dimpreună cu a celorlalţi călători, a fost mare,
copleşitoare. Imediat ce vasul a ajuns în Larnaka, mama şi fiul
au alergat la biserica Sfântului Lazăr, unde s-au rugat fierbinte
şi i-au mulţumit Sfântului Apostol Andrei. Ducându-se la preotul
bisericii, Părintele Ioan Makoulis, fiul şi-a mărturisit din nou
credinţa în Sfânta Treime. Atunci Părintele Ioan l-a botezat
pentru a se întoarce definitiv la credinţa ortodoxă.

Ei au vizitat după aceea mănăstirea Sfântului Andrei, unde i
s-au închinat încă o dată Sfântului Andrei şi i-au mulţumit pentru
eliberarea lui Pantelis şi pentru că a răspuns rugăciunilor Mariei.
De acolo au plecat la Mănăstirea Kykkos, unde au stat câteva
zile.

În câteva luni de la această întâmplare minunată, în biserica
mănăstirii au început să curgă pelerinii, care s-au înmulţit rapid,
în urma minunilor făcute de Sfântul Andrei printre grecii şi turcii
care veniseră în pelerinaj, atât printre atenienii rafinaţi, cât şi
printre simplii ţărani.

Să ne adaptăm, cu discernământ

Se spune că oamenii care reuşesc în viaţă sunt aceia care
au o capacitate dezvoltată de a se adapta, de a fi flexibili, de a
se acomoda uşor, în măsura în care nu se încalcă Legea
creştinească.

Sunt mai fericiţi oamenii dispuşi să se adapteze, cu
discernământ, la tot felul de situaţii, decât rigizii, aceia care
refuză să accepte noul şi schimbarea.

Perioada adaptabilităţii este mai degrabă tinereţea decât
bătrâneţea. Ne pierdem această capacitate odată cu înaintarea
în vârstă şi de aceea devenim tot mai trişti.

Dar cine reuşeşte să fie maleabil şi la bătrâneţe, cred că are
o viaţă frumoasă.
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Un ucenic şi-a vizitat mentorul care se afla pe patul de
moarte, şi-i spuse:

- Lasă-mi moştenire ceva din înţelepciunea Sfinţiei Tale!
Bătrânul căscă gura şi îl pofti pe tânăr să privească înăuntru:
- Am limbă în gură? îşi întrebă ucenicul.
- Desigur.
- Dar dinţi, mai am în gură?
- Nu, răspunse ucenicul.
- Ei bine, ştii de ce limba e mai trainică decât dinţii? Pentru

că este moale şi unduioasă. Dinţii cad repede, pentru că sunt
tari şi rigizi. Asta-i tot ce trebuie să ştii, încheie bătrânul.

El de fapt i-a lăsat moştenire un sfat despre adaptabilitate,
care este o fiică a înţelepciunii.

Jertfa unei mame

O mamă credincioasă avea un băiat care, cu toate sfaturile
şi îndemnurile ei, părăsi calea credinţei şi se depărtă de
Dumnezeu, rămânând cu sufletul împietrit.

Într-o zi mama scrise o scrisoare şi o încredinţă băiatului,
rugându-l s-o ducă unui pustnic îmbunătăţit, ce trăia în post şi
rugăciune într-o colibă în apropiere de satul lor.

Pe drum, băiatul, biruit de gândul de a afla ce scrie mama lui
părintelui, o desfăcu şi citi următoarele: „Părinte, am ajuns la
capătul suferinţei mele. Băiatul meu şi-a pierdut credinţa în
Dumnezeu şi tot ce am făcut să-l aduc pe calea cea bună a fost
zadarnic; vă rog din suflet să faceţi rugăciuni către Bunul
Dumnezeu că, dacă e nevoie să scap viaţa copilului meu, să
mi-o ia pe a mea. Vreau cu preţul vieţii mele să se întoarcă din
nou la credinţă”.

Atât de adânc a fost mişcat în suflet, băiatul la citirea acestor
rânduri, încât nu mai duse scrisoarea la pustnic, şi întorcându-se
în grabă acasă, zise mamei:

- Mamă dragă, Dumnezeu nu ţi-a primit jertfa vieţii tale,
fiindcă nu este nevoie…

Şi, pe loc, rupse scrisoarea.
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Atunci mama, înţelegând tâlcul vorbelor băiatului, cu lacrimi
de fericire, îl îmbrăţişă cu dragostea ei de mamă.

Iată cum o mamă credincioasă este în stare să-şi jertfească
viaţa pentru fericirea fiului ei.

Bine ar fi să ne aducem aminte, şi noi, de jertfa mamelor
noastre...

Îmbrăţişarea ucigaşului

În Brazilia creşte o plantă care se numeşte „katathon”, care
înseamnă „ucigaş”. Este una din plantele agăţătoare. La început
se târăşte pe pământ şi, dacă găseşte vreun copac lângă ea, se
caţără pe el, se umflă, nu-i lasă nicio ramură neacoperită şi,
când ajunge la vârf, sărmanul copac este deja uscat. „Ucigaşul”
l-a înăbuşit în îmbrăţişarea lui mortală.

Aceeaşi îmbrăţişare i-o dă omului păcatul „cel degrabă
agăţător”- diavolul. Pătrunde târându-se prin pofte viclene în
inima omului, încet-încet, mai întâi cu lucruri neînsemnate, ca
un nevinovat şi neprimejdios, dar se umflă repede, atunci când
nu este observat şi dezrădăcinat la vreme, distrugându-l cu totul
pe om, absorbindu-i toată vlaga.

Primejdie de moarte

Mulţi oameni, care sunt stăpâniţi de vreo patimă sau viciu,
doresc să se îndrepte, să se salveze de la pieire dar n-au
suficientă voinţă, ci amână tot mereu revenirea pe calea cea
bună.

Cu mulţi ani în urmă, în apropierea unei gări, într-un canton
al C.F. R-ului, trăia un acar cu soţia şi fetiţa lui, care împlinise
nouă anişori.

Acarul avea patima beţiei. Nu arareori fetiţa îl văzuse pe tatăl
ei venind acasă pe două cărări, ba mai mult, când lua salariul,
jumătate îl cheltuia pe băutură şi când ajungea acasă îşi bătea
soţia şi copila, care erau nevinovate.
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Într-o zi fetiţa întrebă pe tatăl ei, care se afla cu steguleţul
roşu în mână în mijlocul căii ferate, fluturându-l:

- Tată, ce înseamnă asta? De ce ţii steguleţul roşu în mână?
El i-a răspuns:
- Când este pe linia ferată vreo primejdie de moarte, îl flutur

în vânt şi dau de veste…
Fata tăcu şi intră îngândurată în casă. Când se înapoie de la

serviciu, acarul ce văzu? Ceva care-l umplu de ruşine. La gâtul
sticlei cu ţuică de pe masă, fetiţa pusese un mic steguleţ roşu,
iar pe sticlă lipise o hârtioară pe care scrisese: „PRIMEJDIE DE
MOARTE!”. Atâta amărăciune şi ruşine simţi acarul, încât din
acel moment hotărî să termine cu beţia.

Iată cum o copilă, ajutată de harul lui Dumnezeu, şi-a scăpat
tatăl de la pierzare.

Un vis cu tâlc

Un conducător de ţară a visat, odată, că un fost rege se
desfăta vieţuind în Rai, iar un slujitor al lui Dumnezeu se chinuia
în focurile iadului. Mirat de un aşa vis, conducătorul ţării a
chemat la palatul său pe un bătrân înţelept, ca să-l lămurească
în privinţa cestui vis. După ce s-a gândit puţin, bătrânul i-a spus
acestea: „Nu ştim cu adevărat judecăţile lui Dumnezeu, dar
pentru că eu i-am cunoscut pe aceşti doi oameni, pe care i-ai
visat, presupun că regele se afla în Rai, fiindcă niciodată nu a i-a
vorbit de rău pe slujitorii lui Dumnezeu şi i-a respectat
întotdeauna. Iar slujitorul lui Dumnezeu se afla în iad, fiindcă i-a
vorbit de rău, mai mereu, pe regi şi a făcut cu ei compromisuri.

Satul cuvioşilor

Un râu vijelios despărţea două sate cu oameni diferiţi. Cei
care trăiau de-a dreapta râului erau consideraţi sfinţi, fiindcă -
spuneau ei - lucrau numai fapte bune, erau credincioşi, ţineau
posturile şi făceau milostenie, a zecea parte din venitul lor o
duceau la biserică. Iar de-a stânga era “satul păcătoşilor”, cu
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oameni leneşi, cam cheflii, care nu prea mergeau pe la biserică
şi nu ţineau poruncile cum trebuie.

Într-una din zile, se lăsă deasupra celor două sate un nor
negru înspăimântător şi începu într-o clipă o furtună cum nimeni
nu mai văzuse. După ce se mai linişti un pic furtuna şi mai
încetară tunetele şi fulgerele, ce sa vezi?! Râul începu să se
umfle văzând cu ochii şi inunda gospodăriile. Dar, ca un făcut,
s-a inundat doar “satul cuvioşilor”, nu şi cel „al păcătoşilor”. Multe
case ale celor care se credeau sfinţi s-au stricat, multe animale
s-au înecat şi cu multă pagubă s-au trezit prin gospodăriile lor.

După ce Dumnezeu a dat soare şi toate lucrurile s-au liniştit,
cuvioşii au început să-şi pună întrebarea, cum de satul
păcătoşilor a scăpat de inundaţie, iar ei s-au trezit cu atâta
pagubă. Unul dintre sătenii cuvioşi, cunoscut pentru
înţelepciunea sa, dori să cerceteze acestea şi făcu un drum
până la râu. Acolo întâlni pe un oarecare din satul păcătoşilor, îl
salută şi intră cu el în vorbă. Acela i-o lua înainte cu vorba şi
zise:

- Ce aţi crezut, că dacă duceţi viaţă cuvioasă este suficient
ca să nu vă inunde? Eu cam ştiu de ce satul vostru a fost inundat
şi al nostru nu!

- Păi care ar fi motivul?
- Motivul este acesta: că oricât de smerit eşti, de cuminte,

de ascultător faţă de poruncile lui Dumnezeu, mântuirea nu
trebuie lucrată doar pentru tine.

- Păi ne ajutăm între noi, vrem să ne mântuim sufletele cu
toţii, spuse “cuviosul”.

- Aşa este, vă ajutaţi între voi, spuse “păcătosul” apăsând pe
ultimele două cuvinte. Dar râul acesta nu l-aţi mai trecut spre noi
de câţiva ani buni! Să veniţi aici şi să ne spuneţi şi nouă cuvântul
lui Dumnezeu şi să ne învăţaţi viaţa cuvioasă. De aceea v-a dat
Dumnezeu inundaţia, fiindcă ne-aţi lăsat să ne pierdem sufletele
deşi suntem vecini...

- Păi atunci haidem să facem pace, spuse săteanul “cuvios”,
întinzând mână păcătosului. Şi fie ca odată cu această mână
întinsă, să facem din două sate o singură comună şi împreună
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să ne mântuim!
- Bine ai grăit frate! spuse “păcătosul”. Căci mântuirea nu e

pentru un om, ci pentru noi toţi. Eu gândesc aşa, că omul oricât
ar fi de păcătos, se poate apleca dintr-odată spre viaţă cuvioasă.
Să-L lăsăm aşadar pe Dumnezeu, ca de azi înainte, să dea
soare şi ploaie peste amândouă satele, ca împreună să suferim
şi cele bune şi cele rele. Şi tot împreună să ne pregătim pentru
dorita întâlnire cu Domnul, atunci când El ne va chema la El să
ne spună, dacă suntem mântuiţi sau nu.

Un exemplu

Într-un sat, un tânăr a început să se spovedească şi să se
împărtăşească în fiecare lună. Lumea a şi început să
clevetească, ba că tânărul e bolnav, ba că are vreun păcat greu
pe suflet, ba că vrea să se călugărească şi … câte şi mai câte…
Ceilalţi tineri de seama lui şi mai mari, unde-l întâlneau îl pişcau
cu vorbe batjocoritoare.

Chiar şi părinţii au început să-i spună: „Măi Ionele, nu-i lucru
rău ce faci tu, dar nu te face de râs şi de batjocură în sat; dacă
nici oamenii bătrâni nu se împărtăşesc în fiecare lună, pentru ce
să faci tu astfel?!

- Pentru că, răspunse Ionel cu smerenie, eu nu vreau să mă
iau după unul sau altul, ci după învăţătura Sfintei noastre
Biserici, iar Părintele duhovnic mi-a spus că, dacă mă pregătesc
cum se cuvine, este foarte bine să mă împărtăşesc în fiecare
lună sau la cele douăsprezece Praznice Împărăteşti. Mie îmi e
mai scumpă împărtăşirea cu Sfintele Taine ale Domnului Hristos,
decât părerea lumii despre mine. Mai bine să fiu batjocorit de
lume, decât să mă despart de învăţătura şi dragostea
Mântuitorului Hristos.

A trecut mai bine de un an, iar acum Ionel nu mai era singur
la împărtăşanie, ci peste douăzeci de tineri se spovedeau şi se
cuminecau în fiecare lună. Multă lume a urmat pilda cea bună a
lui Ionel, iar batjocura a pierit, credinţa s-a întărit, faptele bune
s-au înmulţit şi Harul lui Dumnezeu peste mulţi a coborât.
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Copacul cu gunoi la rădăcină

Un om în vârstă, pe numele său Vasile, luminat fiind de
Bunul Dumnezeu, a început dintr-odată să ducă o viaţă
cuvioasă, dar aceasta după ce îşi făcuse o reputaţie prin sat cum
că ar avea toate păcatele strânse şi că ar fi primul în rândul
păcătoşilor. Se mirară toţi cum după atâtea beţii, desfrânări,
înjurături şi multe alte rele şi păcate, omul avea, de acum, curajul
să se înfăţişeze Domnului, să devină nelipsit de la slujbele
religioase, să se străduiască să facă bine lui si celor din jur.

Pentru reputaţia lui de om păcătos, nu toată lumea din
biserică îl vedea cu ochi buni, ba unul dintre credincioşi nu-l
putea suferi şi mereu îi adresa câte o vorbă din care să înţeleagă
că degeaba s-a pocăit acum la bătrâneţe, că tot o să ajungă în
focul iadului. La vorbele acestui om, bătrânul cel cu multe
păcate, nimic nu răspundea, fiindcă ştia că poate acela are
dreptate. Nici după o jumătate de an, de când lepădase păcatele
mari, acela nu-l slăbea pe Vasile şi îi spunea că nu îi este de
ajuns ce a făcut, că pentru relele cele vechi o să ajungă în iad.
Tot aşa până într-o zi, când Vasile nu mai răbdă, şi spuse:

- Ascultă omule, văd că ştii multe şi eşti însetat de mântuire,
de aceea am să te întreb ceva!

- Întreabă-mă! răspunse acela.
- Voi când vreţi ca un pom să fie mai frumos, mai vânjos si

mai roditor, puneţi şi îngrăşământ?
- Da Vasile, punem şi îngrăşământ, şi gunoi din grajd, îl

udăm, de toate…
- Apoi după mintea mea, gândesc aşa, zise Vasile. Că dacă

aşa, cu voia lui Dumnezeu, copacii aceştia s-au făcut frumoşi,
chiar dacă au avut gunoi la rădăcină, apoi cu atât mai mult omul
- fiindcă e făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu - se va
face frumos şi va moşteni Împărăţia de Sus, chiar dacă a avut
gunoi la rădăcină. Dacă Tatăl m-a chemat la frumuseţe, tu de ce
vrei să zădărniceşti chemarea Lui cea tainică?

Auzind acestea, omul acela nimic nu mai spuse si începu
să-şi vadă mai mult de ale sale, decât de ale altora.
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Adevărat este ce a spus Vasile! Mulţi dintre Sfinţi şi Sfinte
au avut “gunoi” la rădăcină: au făcut desfrânare, au tâlhărit, dar,
trezindu-se la timp, s-au pocăit de păcatele lor, iar acum sunt
scrişi cu roşu în calendar. Aşadar, nu vă luaţi după gura lumii!
Ştiu că şi pe la dumneavoastră prin biserică mai sunt persoane
din acestea, care poartă grija altora, dar luaţi aminte la cuvintele
Scripturii, care spun: “Oare voiesc Eu moartea păcătosului, zice
Domnul Dumnezeu - şi nu mai degrabă să se întoarcă de la căile
sale şi să fie viu?”

De ce atâtea suferinţe?

Un om necăjit veni într-o zi la preot şi-i zise:
- Părinte, de ce oare Dumnezeu îmi dă mie atâtea suferinţe?
Preotul îi răspunse tot printr-o întrebare:
- Dumneata te uiţi numai la suferinţele pe care le primeşti,

dar te uiţi oare şi la păcatele pe care le săvârşeşti? Sau oare
dumneata eşti fără de păcat?

- Cum să fiu fără de păcat, părinte, că L-aş mânia pe
Dumnezeu; am şi eu, ca orice om, păcatele mele.

- Bine zici, spuse preotul şi luând o haină prăfuită din cuier,
cu care fusese la un drum lung, îl invită pe omul nostru în curtea
casei.

Părintele întinse haina pe o frânghie, luă un băţ şi începu să
bată în ea cu putere. Un praf gros se ivi de îndată şi el zise:

- Vezi, omule, acesta este păcatul pe care-l avem în haina
sufletului nostru şi întocmai ca şi acest praf, păcatul nu va ieşi,
dacă sufletul nu va fi lovit cu băţul suferinţelor. Înţelegi acum de
ce Dumnezeu ne trimite suferinţe?

- Mare adevăr m-ai învăţat părinte; Mai bine să-mi dea
Dumnezeu multe suferinţe şi să am sufletul curat, decât fără
suferinţe şi să-mi ajungă sufletul întinat şi să merg în iad. Slavă
Ţie Doamne, zise omul necăjit, căci adevărate sunt cuvintele:
„Mari şi minunate sunt lucrurile Tale, Doamne!”.

Din această istorioară înţelegem că e nevoie de băţul
suferinţelor, când haina sufletului e îmbâcsită de praful păcatelor,
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dar dacă ne străduim să ţinem sufletul curat, atunci nu mai e
nevoie de băţ…

Să nu-i dispreţuim pe semeni!

Era odată o femeie, care crezându-se mare credincioasă,
zicea adesea: „N-am nevoie de nimeni, căci Dumnezeu îmi este
deajuns”.

Şi iată că într-o zi, tot din mândrie, căzu într-un lac mlăştinos
şi, cu apa până la gât, începu să strige după ajutor. Săriră nişte
vecini de-ai ei, priviră, dar grăiră: „Păi n-ai zis dumneata că n-ai
nevoie de ajutorul nostru…”. Şi se uitară la ea fără să o ajute.
Cum n-avea nici o scăpare de la cei din jur, femeia strigă tare
după bărbatul ei, care venind în grabă îi zise şi el fără să o ajute:

- Ce pot face eu, un biet păcătos de care ţi-ai legat viaţa?
În cele din urmă veni tatăl femeii, un bărbat credincios şi

înţelept, care ajutând-o să iasă din apă, o mustră cu blândeţe:
- Desigur, fata mea, Dumnezeu este TOTUL în viaţa noastră,

dar nesocotind pe semenii noştri, noi Îl supărăm pe Dumnezeu
şi astfel El nu ne mai ajută. Pe Dumnezeu se cada să-L iubim
mai întâi, dar El ne porunceşte să-i iubim şi pe semenii noştri,
chiar dacă ei sunt păcătoşi; Domnul ne ajută, dacă şi noi ne
ajutăm unii pe alţii.

De la această întâmplare, femeia a înţeles care e voia lui
Dumnezeu şi i-a iubit pe oameni aşa cum ne-a poruncit
Dumnezeu: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”.

Cum mureau martirii

Cine vizitează Roma, are de văzut şi renumitul Colosseum,
amfiteatru monumental, construit în timpul lui Vespasian şi Titus
şi inaugurat în anul 80.

Ruinele Colosseumului sunt vestigii sfinte pentru cei care le
vizitează şi-şi aduc aminte de creştinii care au pierit acolo sfâşiaţi
de fiarele sălbatice, pentru că n-au voit să renunţe la credinţa în
Hristos.
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În ziua inaugurării, împăratul spuse în aplauzele mulţimii:
Ne-am adunat aici, ca să inaugurăm Colosseumul. Facă zeii

ca el să fie plin de glorie! Ziua de azi este o zi de sărbătoare în
cinstea arhitectului care l-a construit, căruia trebuie să-i arăt
recunoştinţa mea de împărat. Să fie aduşi creştinii pentru a se
lupta cu fiarele. Ne vom desfăta astfel cu toţii împreună şi cu cel
sărbătorit.

Grătarele cuştilor fură trase şi un grup mare de bărbaţi, femei
şi copii fu aruncat în arenă. Erau creştinii osândiţi hrană fiarelor.
În câteva minute, leii, tigri şi leoparzii sfâşiară prada şi din
creştini nu mai rămăseseră decât oasele împrăştiate prin ţărână
şi bălţi de sânge pe care le lingeau cu cruzime fiarele.

Din galerii, poporul roman strigă cu satisfacţie: „Ave
Caesar!”, când deodată de pe banca de lângă împărat se ridică
un bărbat şi strigă: „Şi eu sunt creştin!”. Era arhitectul care
construise Colosseumul. Mulţimea rămase uluită, dar în curând
strigă într-un delir feroce: „Ad leones!” , adică „La lei!”. Împăratul
făcu semn, şi leii avură încă o pradă de sfâşiat. Aşa s-a sfârşit
serbarea în cinstea arhitectului care ridicase Colosseumul.

O minte creştină a întocmit planul acestui măreţ monument
şi cu sângele lui creştin a fost stropit în ziua inaugurării lui în anul
80.

Să nu juri strâmb!

Ce înseamnă să juri strâmb sau nedrept?! Înseamnă că-L iei
pe Dumnezeu ca martor, pentru un lucru care nu este adevărat;
cu alte cuvinte Îl pui pe Dumnezeu apărător al nedreptăţii;
aceasta este o mare fărădelege şi cel care se face vinovat de
jurământul nedrept va fi pedepsit atât de oameni, cât şi de
Dumnezeu. Adeseori cel care jură nedrept nu este descoperit
de către oameni, dar nu poate scăpa de mânia lui Dumnezeu,
care cunoaşte totul. Iată de ce Tatăl cel ceresc, nu lasă
nepedepsit jurământul strâmb (nedrept) în lumea cealaltă şi
adeseori, scurtează viaţa pământească a celui ce nu a jurat
drept, sau chiar îi ia viaţa foarte curând sau îndată.
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Iată o întâmplare care confirmă cele spuse:
Un om avut voia să-şi mărească averea, cumpărând de la

vecinul său o frumoasă grădină, dar acesta nu s-a învoit să i-o
vândă, deoarece o avea ca moştenire de la părinţi şi-i era tare
scumpă, iar pe deasupra îi aducea roade pentru familia lui.

Stăpânul grădinii, om sărac şi muncitor, după vreun an de
zile moare într-un accident. Cel avut se duce la văduva vecinului
şi-i spune că soţul ei, care a murit, cu o săptămână înainte de
accident i-a vândut grădina, primindu-şi banii; el, bogatul şi
milosul, îi mai dă 2.000 lei, pentru că îi este milă de ea, numai
să meargă să perfecteze actele, pe care repauzatul nu a mai
avut timp să le facă. Văduva a răspuns că ea nu ştie de nici o
vânzare, nu primeşte nici un ban şi nici nu se gândeşte să dea
grădina din care se hrănea întreaga familie.

Cel avut se supără, luă banii de pe masă şi zise văduvei că
nu-i va da nici un ban, iar grădina tot a lui va fi; în curând văduva
fu chemată la judecătorie. Vecinul plătise trei oameni de nimic,
care au jurat că omul înainte de moarte îşi vânduse grădina, iar
ei au fost martori când acesta a primit banii pentru grădină.

Peste câteva zile, văduva şi cei rămaşi au trebuit să se mute
din căsuţa şi grădina lor, la nişte creştini adevăraţi cu frică de
Dumnezeu şi cu dragoste faţă de oameni.

Dar, a urmat Judecata lui Dumnezeu. Într-o săptămână au
murit toţi cei trei martori mincinoşi. Unul s-a înecat, altul s-a
spânzurat, iar al treilea, după o noapte de chef, nu s-a mai sculat
din pat. Dumnezeu la toţi trei le-a luat viaţa. Toată lumea din sat
a simţit Judecată şi puterea lui Dumnezeu, iar cel avut, înfricoşat
că de acum Dumnezeu îi va lua şi lui viaţa, a redat văduvei
căsuţa şi grădina. Dar, după o jumătate de an şi el a fost chemat
la Judecata lui Dumnezeu.

Conştiinţa - Glasul lui Dumnezeu

Pe vremea unui război, când foametea se întindea tot mai
mult, un soldat fugar intră în ograda unei văduve sărace, a cărei
singură avere era un viţeluş. Voind să i-l ia, femeia se rugă de el,
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zicându-i:
- Atâta am, te rog nu mi-l lua!
Dar fugarul răspunse cu nepăsare:
- Dacă nu ţi-l iau eu, vine altul şi tot ţi-l ia.
Şi luând viţelul femeii, plecă mai departe. Venind noaptea,

hoţul se adăposti lângă un gard şi adormi. În vis i se arătă
diavolul, care-i ceru sufletul. Dar omul, speriat, răspunse:

- Atâta am, un singur suflet, te rog nu mi-l lua!
Dar diavolul întinse gheara spre cel care dormea, voind a-i

lua sufletul, şi-i zise:
- Dacă nu ţi-l iau eu, vine alt frate de-al meu, şi tot ţi-l ia:
Deşteptându-se, fugarul înţelese într-o clipă glasul pe care i-l

trimetea Dumnezeu prin conştiinţa lui. Luă viţelul, se întoarse la
văduva lipsită şi i-l dădu înapoi, zicându-i cu cutremur în suflet:

- Aşa mi-a poruncit Dumnezeu. Te rog, iartă-mă!
Şi soldatul plecă mai departe înfometat, dar cu sufletul

împăcat.

În sus, în jos şi împrejur

Într-un sat, odată, între mulţi necredincioşi, se afla şi un om
al lui Dumnezeu. Muncile câmpului erau grele şi oamenii se
frământau şi se plângeau că nu se mai isprăvesc. Singur, numai
credinciosul era liniştit şi-şi căuta de treabă.

Într-o zi, unul din consătenii lui îi zise:
- Cum poţi tu sta aşa liniştit?
Şi acesta i-a răspuns:
- Întocmai ca voi sunt şi eu, dar eu fac în fiecare zi ceva care

îmi aduce pace şi linişte…
- Ce anume?
- În fiecare dimineaţă, după rugăciune, mai înainte să plec la

treabă, privesc în trei părţi. Mai întâi în sus, ca să-mi aduc aminte
că acolo este Dumnezeu şi să mă rog Lui ca să-mi ajute. Apoi
privesc în pământ, ca să-mi aduc aminte că peste puţină vreme
am să mă cobor în el, şi pe urmă privesc în jur şi văd pe alţii care
sunt mai necăjiţi şi mai săraci decât mine… Şi aşa pornesc la
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treabă mai uşor şi mai îmbunat.
Şi ca încheiere zise consăteanului:
- Iată, vezi, acesta-i tot secretul! Fă şi tu la fel!

Linguşitorul

Oamenii puterii şi cei bogaţi, sunt înconjuraţi adesea de mulţi
linguşitori, care caută să dobândească foloase şi să-şi realizeze
propriile interese.

Linguşitorul este un om depravat, ticălos şi josnic. Îi
„mângâie” pe cei cu un caracter bolnav, cu multe şi amăgitoare
cuvinte. Linguşitorul se prezintă pe sine drept un prieten
credincios. Gura lui vorbeşte de dragoste fierbinte, în vreme ce
inima lui este cuprinsă de ură.

Linguşitorul îi fericeşte pe cei ce trăiesc şi se desfată în lux
şi-i admiră pe cei ce-şi risipesc averile. Linguşitorul îl laudă pe
omul nevrednic pentru bogăţia lui şi-l nesocoteşte pe cel bun,
datorită sărăciei sale. Linguşitorul îi admiră pe anumiţi oameni
pentru folosul lui, calomniindu-i pe cei vrednici de a fi admiraţi.

Linguşitorii amăgesc inimile celor naivi şi sunt mai vicleni ca
vulpea şi mai înfricoşători decât corbii, căci prin viclenii şi amăgiri
murdăresc şi nimicesc sufletele celor neînţelepţi. Linguşitorii sunt
uneltitori şi se folosesc de multe mijloace.[1]

Vorbirea de rău

Într-un sat, o femeie se lăuda cu credinţa ei şi cu învăţătura
ei despre Dumnezeu. Adevărat era, că ea era nelipsită de la
Biserică, avea memorie bună, îi plăcea slujba, spunea şi altora
din cele auzite la biserică, căci avea şi darul povestirii, dar avea
şi un păcat de care nu putea să se debaraseze – vorbirea de
rău; îi judeca pe cei care îi considera ea păcătoşi.

Odată îi spuse preotului că ea vrea să se desăvârşească şi
să se jertfească pentru ceva care I-ar place foarte mult Domnului
Hristos.

Preotul duhovnic, care-i cunoştea acest păcat, drept răspuns
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îşi puse degetul pe buze şi-i zise:
- Iată, aceasta-i jertfa pe care o vrea Domnul de la

dumneata: pune pază gurii şi nu mai bârfi, nu mai judeca şi să-ţi
iasă din minte că eşti mai presus de alţii.

Sfântul Macarie şi îngerul Domnului

Odată, la Avva Macarie Egipteanul a venit un înger trimis de
Dumnezeu, şi i-a spus:

- Macarie, nu te teme de atacurile nevăzuţilor vrăjmaşi, căci
Bunul Dumnezeu nu Se va întoarce de la tine şi nu va înceta să
te întărească! Fii cu bărbăţie şi întăreşte-te! Cu vitejie înfrânge
începătoriile şi puterile potrivnice - demonii! Dar să nu te înalţi
întru nevoinţele tale, ca să nu te părăsească ajutorul lui
Dumnezeu şi să nu cazi în mare primejdie.

Şi Sfântul Macarie i-a răspuns întru mulţime de lacrimi:
- Cu ce să mă înalţ, când sufletul meu se hrăneşte cu urâtul

miros al necuratelor gânduri insuflate de viclenii demoni?
În acest caz, foarte ziditor este faptul că, chiar şi acest

minunat sfânt, nu a fost ocolit de necuratele gânduri, pe care
însă le-a învins. Ele însă au fost îngăduite pentru a-l smeri. Căci
altfel, cu toate nevoinţele şi izbânzile sale duhovniceşti, dacă
s-ar fi mândrit, el ar fi căzut, oricât de sus l-ar fi ridicat acestea!

Valoarea omului

În Împărăţia lui Dumnezeu, fiecare om este atât de
important, încât niciodată nu va putea fi înlocuit de nimeni şi de
nimic.

Să nu crezi frate, oricât de mic şi neînsemnat te-ai simţi, că
eşti de prisos în lumea aceasta. Lucrul acesta se poate constata
foarte bine şi din următoarea întâmplare:

La repetiţia generală a unui concert cu orchestră, în timp ce
corul cânta cu putere, însoţit de sunetul tobelor, trompetelor şi
goarnelor, flautistul, care stătea într-un colţ cugeta întru sine: „În
zgomotul acesta asurzitor e indiferent dacă voi cânta şi eu ori
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ba şi, oricum, nu va băga nimeni de seamă… - şi a încetat a mai
sufla în flaut.

Văzând aceasta, dirijorul a făcut semn să se oprească şi
celorlalţi instrumentişti şi a strigat:

- Ce se întâmplă cu flautul?
Urechea artistului a simţit că armonia nu era deplină, fiindcă

unul din instrumente nu îşi făcea datoria.
Tot la fel procedează şi Dumnezeu. El ascultă glasul de

laudă pe care i-L aduce fiecare om la locul şi lucrul în care a fost
rânduit de El. Iar armonia nu este deplină decât în momentul în
care toată suflarea laudă pe Domnul.

Confortul

Un bătrân, ce locuia într-un deşert, trebuia să îşi care zilnic
apa de la o foarte mare distanţă. În felul acesta îşi smerea şi îşi
muncea trupul pentru a nu cădea în trândăvie şi alte păcate. Pe
cale, pustnicul rostea multe rugăciuni pentru el şi pentru lume.

S-a întâmplat însă, ca într-o zi, din cauza oboselii, să îşi
piardă puterea şi, sleit, să cadă la pământ.

La ce să mă mai chinuiesc cu căratul apei - şi-a zis atunci
bătrânul - îmi voi muta coliba la marginea râului şi pe viitor acolo
voi locui.

Dar, pe când cugeta el acestea, a auzit pe cineva venind
după el, care-i număra paşii.

- Cine eşti - l-a întrebat nedumerit bătrânul?
- Sunt îngerul trimis de Dumnezeu pentru a-ţi număra paşii

şi aţi răsplăti pentru osteneala ta!
Atunci, cu totul întărit de spusele îngerului, bătrânul a mers

şi şi-a mutat coliba într-un loc şi mai îndepărtat de apă.
Oare tot aşa fac şi creştinii din ziua de astăzi? Sau caută

să-şi îmbunătăţească şi mai mult confortul…
Şi totuşi n-ar fi o problemă că avem robinetul cu apă caldă

şi rece în perete, ci problema este că nu folosim timpul
economisit, datorită confortului pe care ni l-am creat, pentru
lucrarea faptelor bune: rugăciune, mergerea la biserică,
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spovedanie, cercetarea bolnavilor etc. Cei mai mulţi îşi pierd
timpul liber în faţa televizorului, calculatorului şi nici nu se
gândesc că anii trec şi vine examenul cel mare, Ziua Judecăţii.

Noapte sau zi?

Se spune că bunătatea şi răutatea unui om se văd pe faţa lui.
Omul bun are o anumită lumină pe chip, în timp ce omul rău
este, dimpotrivă, întunecat.

Nu ştim cât de valabilă este această părere, dar drept e că
chipul unui om tolerant şi înţelegător e mai destins, mai blând,
decât fruntea încruntată a celui care are tot timpul ceva de
reproşat.

O istorioară spune că într-o mănăstire, stareţul, care era un
om înţelept, şi-a întrebat într-o zi ucenicii: „Când vă daţi seama
că noaptea s-a sfârşit şi a început ziua.”

Unul dintre călugări a răspuns: „Când reuşesc să văd vârful
brazilor de dincolo de gardul mănăstirii.”

Altul a zis: „Atunci când de la fereastra chiliei mele disting
crucea de pe turla bisericii.”

Stareţul nu a fost mulţumit de răspunsuri şi le spuse: „S-a
făcut ziuă atunci când reuşeşti să vezi un om oarecare şi să
recunoşti în el pe fratele tău. Dacă nu poţi să faci asta, în sufletul
tău este noapte, chiar dacă soarele e sus pe cer.”

Să cugetăm bine la această istorioară şi să ne întrebăm
fiecare: Oare în sufletul meu e noapte sau zi?

Aritmetică duhovnicească

Un tată îl întreabă într-o zi pe fiul său:
- Ia spune-mi fiule, dacă ai 10 lei, iar 3 lei îi pui în cutia milei

de la biserică, sau îi vei da vreunui sărac, cu câţi bani vei mai
rămâne?

- Cu 7 lei, răspunse fiul.
- Nu fiul meu, vei m-ai rămâne cu 3 lei, pentru că, tot ce dai
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pentru Dumnezeu, rămâne o veşnicie, iar restul de bani pe care
îi vei cheltui pe lucruri trecătoare, nu îi vei mai avea niciodată...

Să strigăm din inimă!

Se spune că odată a venit diavolul la uşa unui călugăr.
Împingea diavolul să intre, împingea şi călugărul dinăuntru să
nu-l lase. Şi se ruga în timpul acesta: „Doamne, Iisuse Hristoase,
ajută-mă!”. Dar dracul împingea şi mai tare, şi era, mai-mai să-l
biruie, când, de teamă, călugărul a strigat cât a putut: „Doamne,
Iisuse Hristoase, ajută-mă!”.

Atunci îndată dispărând diavolul, lângă el a apărut
Mântuitorul.

- De ce n-ai venit până acum, l-a întrebat mâhnit călugărul?
- Am venit când M-ai strigat cu adevărat, din inimă.

Dacă rugăciunea şi gândul la Domnul nu pornesc din inimă,
sunt spoială, nu au nicio valoare. Câţi dintre noi nu păţim
asemenea călugărului la uşa sufletelor noastre?!

Adevărul despre ziua de 8 martie

Toată lumea s-ar cădea să cunoască adevărata poveste a
zilei de 8 martie (demagogic numită “internaţională”, căci n-au
sărbătorit-o oficial, după modelul Sovietelor, decât ţările din
fostul “lagăr socialist”, iar în restul lumii, numai anumite cercuri
de stânga, marxiste sau marxizante).

Propunerea instituirii unei Zile a Femeii a fost făcută şi
aprobată în 1910, la aşa-numita Conferinţă a Femeilor Socialiste
de la Copenhaga, prima ei sărbătorire în mediile respective
având loc în anul următor. Autoarea propunerii a fost militanta
revoluţionară Clara Zetkin (1857-1933), o evreică născută la
Wiederau (Saxonia) şi moartă la Arhanghelskoie, în fosta
U.R.S.S. (unde şi-a văzut împlinit visul “tinereţii revoluţionare” şi
a propăşit pe linia bolşevismului stalinist).

De ce tocmai ziua de 8 martie? Unul dintre motive (şi cel mai
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invocat) este că în această zi avuseseră loc mai multe
demonstraţii revendicative ale “femeilor muncitoare”, începând
cu o grevă a ţesătoarelor new-yorkeze din 1857 (ce-i drept,
sângeros reprimată de autorităţile “capitaliste” ale vremii).

Câţi dintre români s-au gândit vreodată, dar mai ales în
aceste vremuri de aşa zisă libertate, că celebrează „creştineşte”,
în Postul Mare, cu jocuri, băutură, daruri, dezmăţ şi culpabilă
bucurie, o sărbătoare străină, pătată cu sânge din belşug? Fac
acest lucru fără să conştientizeze nici unul din sensurile
sărbătorii respective. Sfântul Episcop Nicolae Velimirovici ne
avertizează că această slăvire a frumuseţii feminine, cum ne
amăgim noi că facem la 8 martie, este o grea cădere: „Dintre
toate ispitele cu care omul are a se măsura în sine însuşi,
frumuseţea este, oricum, cea mai anevoie de biruit.[…] Căci
frumuseţea este un gheţar de pe care se alunecă sigur în
adâncul de foc” iar „concursurile moderne de Miss sunt[…]
în fapt, un comerţ abil disimulat cu prostituate”. Că e
frumuseţe revoluţionară, adică supradesfrânată, larg mediatizată
şi comercializată, că e manipulare sentimentală, camuflată sub
„ziua mamei” (mamele creştine nu s-au identificat niciodată cu
feministele, nici sfintele muceniţe, nici cuvioasele care
împodobesc calendarul creştin), că e profund păgână, că e
străină şi antihristică, această neghină amară şi neagră, numită
8 Martie, face mult rău credinţei noastre ortodoxe. Care sunt
duşmanii comuniştilor (deghizaţi în spirite postmoderne, în
internaţionalişti democraţi etc.), ai ateilor şi apostaţilor
contemporani? Hristos şi Biserica Lui. Noi, creştinii ortodocşi,
dacă astăzi nu suntem măcelăriţi cu săbiile, în mod sigur suntem
ucişi sufleteşte, lucru făptuit cu neegalată râvnă în comunism şi
continuat în prezent cu mijloace sofisticate. Culmea prostiei
noastre e şi culmea vicleniei duşmanilor noştri: ne-au format
reflexe condiţionate, precum câinilor lui Pavlov, aşa încât, cum
se apropie 8 Martie, dăm iama în magazine, florării şi
restaurante, ni se dezlănţuiesc patimile trupeşti, facem foarte
urât, precum păgânii bestializaţi. Ne secătuim postul, curăţirea
sufletească, veselindu-ne de propria înfrângere, de propria
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nimicire. 8 Martie e un ritual cumplit în care, jucând, ne călcăm
în picioare propriile suflete, slăvim moartea pe care ne-o
administrează subtil vrăjmaşii noştri. Feminismul e un fel de
magie a ielelor pătrunsă în mintea femeilor creştine, năucind,
prin contaminare, şi mintea bărbaţilor creştini, aşa de rău, încât
toţi, de-a valma, îl uită pe Hristos, se dezbracă de viaţa veşnică
şi se aruncă, robi, în braţele Satanei. Moşii noştri de acum un
veac nu ar fi făcut aşa ceva nici dacă ar fi fost ameninţaţi cu
moartea. Noi, însă, de bunăvoie şi cu plăcere beteagă, ridicăm
imne Satanei prin discoteci, taverne şi birturi.

Numai biciul lui Hristos ne mai poate trezi![2]

Duhul mândriei

În lumea creştină, mândria este considerată de mulţi, cel mai
mare păcat, pentru că din ea se nasc toate celelalte atitudini
negative ale omului. Invidia, dispreţul, orgoliul, mânia sunt rude
bune cu mândria.

Cel mai adesea cădem în capcana mândriei atunci când ne
comparăm cu alţii şi când constatăm cu satisfacţie că suntem
mai inteligenţi, mai frumoşi, mai talentaţi, mai grozavi, mai
credincioşi, mai înduhovniciţi, mai lucrători şi cu mai multe daruri
decât colegii, prietenii sau alţi oameni.

Îngerii cei răi au căzut din ceruri, nu din lăcomie, lene,
desfrânare sau iubire de argint, ci din cauza mândriei.

Se spune că un călugăr înţelept mergea cu ucenicii săi prin
deşert. La un moment dat le-a ieşit în cale un animal fioros. Toţi
au luat-o la fugă, inclusiv bătrânul.

După o vreme, ucenicii îl întrebară:
- Părinte, chiar şi Sfinţiei Tale ţi-a fost frică de acea fiară

atunci în deşert?
- Nu, răspunse bătrânul.
- Atunci de ce-ai fugit la fel ca noi?
Înţeleptul le răspunse:
- Am preferat să fug atunci de animal, decât să fug mai târziu

de duhul mândriei...
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Batista pocăinţei

Când împărăţea evlaviosul împărat Mauriciu (sec. IV), trăia
în zona Traciei şi o căpetenie de hoţi. Acesta, într-atât de mult îi
terorizase pe oameni, încât toate străzile erau cu desăvârşire
pustii.

Aflând de aceasta, Mauriciu s-a decis să trimită la căpetenia
hoţilor pe însăşi garda sa personală. Acest gest al împăratului,
laolaltă cu reclamaţiile primite de la oameni şi cu lucrarea lui
Dumnezeu, au adus-o pe căpetenia hoţilor la ruşine şi la părere
de rău.

Atunci, lăsând în urmă viaţa cea păcătoasă, căpetenia hoţilor
a coborât din munţi şi căzând la picioarele împăratului, s-a căit
cu lacrimi de cele săvârşite.

Dar, nu au trecut multe zile şi iată că hoţul s-a îmbolnăvit.
Făcând o febră mare, a fost internat la spitalul Sfântul Sampson.
Noaptea, simţind el că sfârşitul îi era foarte aproape, cu lacrimi
(a fost auzit de toţi ceilalţi bolnavi) şi-a cerut iertare de la Hristos
zicând: “Nu-Ţi cer, Iubitorule de oameni, nimic mai mult decât
să mă miluieşti şi pe mine - hoţul, precum ai miluit şi pe alţii ca
mine. Primeşte aceste lacrimi ale celui din urmă ceas al vieţii
mele, precum le-ai primit şi pe cele ale Apostolului Tău, Petru.
Udă cu lacrimile acestea ale mele buretele milei Tale şi şterge cu
acesta păcatele mele”.

În acelaşi timp, doctorul spitalului, pe când dormea acasă la
el, vede în vis mulţime de diavoli care se apropiau de patul
hoţului cu listele de păcate. Apoi mai vede şi doi îngeri
strălucitori.

Diavolii aducând o balanţă au început a pune listele lor cu
păcate pe unul din discurile balanţei, discul acesta coborând
foarte, foarte jos, în vreme ce celălalt se urcase foarte sus.

- Noi nu avem să punem nimic, spuneau îngerii unul către
celălalt!... Ce să punem? Nu are nici zece zile de când a încetat
crimele şi jafurile… Ce faptă bună să aflăm noi la acesta?

Însă, pe când se socoteau ei aşa, au căutat şi în patul lui, în
speranţa că vor găsi ceva să poată pune şi ei pe discul faptelor
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lui bune. Şi într-adevăr au găsit. Au găsit batista cu care îşi
ştersese el lacrimile.

Atunci degrabă punând-o şi ei în cumpănă, au văzut cum
discul pe care era aşezată batista îmbibată cu lacrimi degrabă
s-a echilibrat şi chiar a atârnat mai greu decât cea a faptelor sale
rele.

- A câştigat iubirea lui Hristos, au strigat atunci cei doi îngeri!
Îndată a ajuns la spital şi doctorul, care într-adevăr îl află pe

hoţ mort, însă foarte senin la faţă.

Să-L slăvim pe Dumnezeu! Am auzit de hoţul mântuit de
Hristos pe cruce prin căinţa lui, iar acum am cunoscut pe un alt
hoţ care a fost mântuit prin lacrimile pocăinţei!...

Să ne căim şi noi, fraţilor, de faptele noastre cele rele, căci
şi noi am furat mult de tot, mai ales Ziua Domnului, lipsind de la
Sfânta Liturghie în duminici şi sărbători. Şi Dumnezeu ne va
ierta, dacă vom pune început bun şi dacă vom face
SPOVEDANIE curată, căci este vremea spovedaniei...[3]

Diavolul aţâţă la vorbărie

Avva Casian povestea odată despre un bătrân din pustie că
l-a rugat pe Dumnezeu să i se dea har, în aşa fel încât să nu
dormiteze niciodată când are loc vreo convorbire
duhovnicească; şi, dimpotrivă, dacă cineva se apucă să
bârfească ori să spună fleacuri, să adoarmă pe loc, pentru ca
urechile sale să nu guste un asemenea venin.

Şi zicea: „Diavolul aţâţă la vorbărie goală şi luptă împotriva
învăţăturilor duhovniceşti“, dând următorul exemplu:

„Odată, când spuneam unor fraţi lucruri folositoare, aceştia
au căzut într-un somn atât de adânc, încât nici genele nu şi le
mişcau. Vrând să arăt că la mijloc este lucrarea demonului, am
început să povestesc fleacuri, îndată fraţii s-au înveselit şi s-au
trezit. Eu am suspinat şi le-am zis: «Cât timp am vorbit despre
lucruri cereşti, ochii voştri, ai tuturor, au fost cuprinşi de somn,
dar îndată ce am început să spun fleacuri, toţi v-aţi trezit cu mare

- 75 -



grabă». Recunoaşteţi, aşadar, fraţilor, lucrarea demonului şi fiţi
atenţi şi păziţi-vă să nu mai adormiţi când faceţi sau ascultaţi
ceva duhovnicesc“.

Cele patru puncte cardinale creştine

Un creştin evlavios, după ce s-a mărturisit părintelui său
duhovnic, i-a cerut acestuia un sfat, o pildă bună de urmat, spre
a merge cu şi mai multă râvnă pe calea lui Dumnezeu.

Duhovnicul, cu multă iscusinţă şi înţelepciune, îi explică
faptul că orice creştin este dator sa privească în permanenţă
spre cele patru puncte cardinale creştine, spre a duce o viaţă
cât mai plăcută lui Dumnezeu.

Ucenicul, un creştin cu multă râvnă pentru cele duhovniceşti,
îl rugă pe părinte să-i vorbească despre aceste puncte cardinale,
căci deşi era un om citit, nu auzise despre aşa ceva până atunci.

Cu multă dragoste şi răbdare, duhovnicul îi spune că aceste
patru puncte cardinale sunt: înapoi, înainte, în jos şi în sus, şi că
trebuie să privească astfel:

- înapoi, cu iertare;
- înainte, cu încredere;
- în jos, cu înţelegere;
- în sus, cu recunoştinţă.
Apoi, îi lămuri despre cum trebuie să privească spre fiecare

dintre aceste puncte cardinale. Şi îi spuse aşa părintele său
duhovnic:

Înapoi, adică în trecut, este dator să privească orice creştin
cu iertare, faţă de toţi cei ce i-au greşit;

Înainte, adică în viitor, cu multă încredere, deoarece toate
încercările ne vin pentru mântuirea noastră de la Bunul
Dumnezeu, care este Dragoste;

În jos, adică spre cei căzuţi în diferite patimi sau păcate, cu
multă înţelegere şi compasiune, fiindcă tot fii ai Lui Dumnezeu
sunt şi ei, însă fiind mai slabi în credinţă, au fost amăgiţi cu
uşurinţă de cel viclean;

Iar cel de-al patrulea punct cardinal, spre care e dator să
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privească tot creştinul, cu multă recunoştinţă, este în sus, adică
spre Înaltul Cerului, căci de acolo se coboară asupra noastră
toată dragostea şi căldura părintească a Bunului Dumnezeu.

Gura şi pleoapele

Într-o mânăstire, un ucenic a făcut o greşeală foarte mare şi
toţi fraţii se aşteptau ca stareţul să îl certe sau să-l pedepsească,
dându-i canon. Însă stareţul s-a comportat ca şi cum nimic nu
s-ar fi petrecut. Supărat de această situaţie, după o vreme, a
venit un alt ucenic la părintele stareţ şi i-a zis foarte indignat:
“Părinte, nu pot să cred că nu i-ai zis nimic, când ai văzut că a
greşit şi ce sminteală a făcut. Trebuia să-l cerţi, ce mare lucru!
Măcar atât! Doar de asta ne-a dat Dumnezeu gură”. Stareţul i-a
răspuns: “Da, ne-a dat gură, dar ne-a dat şi pleoape”.

Aşadar, mai bine să închidem ochii (pleoapele), când vedem
pe cineva greşind, decât să deschidem gura ca să-l judecăm.

Bine faci, bine găseşti

Un nobil, care trăia într-un conac la marginea unui sat, i-a
chemat într-o toamnă pe toţi sătenii la un ospăţ ca să
sărbătorească recolta bogată din acel an.

I-a anunţat pe oameni că, după petrecere, fiecare va primi
câte un dar din partea lui. Le-a cerut însă ceva: să vină toţi cu
vase pline cu apă pentru a umple fântâna din curtea conacului.

În ziua stabilită, toţi sătenii urcau la casa boierului, unii cu
butoaie, alţii cu găleţi, alţii cu ulcioare. Fiecare ducea atât de
multă apă cât de mult respect îi purta nobilului.

Toţi au vărsat apa în fântână, au lăsat vasele într-un colţ al
curţii şi au intrat la ospăţ. La finalul mesei, nobilul le-a mulţumit
şi le-a urat drum bun spre case.

Nedumerirea se citea pe feţele sătenilor: unde sunt darurile
făgăduite?

Când să-şi ia vasele cu care aduseseră apa, le-au găsit pe
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toate pline cu bani. Oamenii au plecat, unii nespus de bucuroşi,
alţii cu regretul că nu căraseră mai multă apă, toţi însă convinşi
că dacă bine faci, bine găseşti.

Un gest urât

Cu mai mulţi ani în urmă, o vârstnică îngrijitoare a unei şcoli
a observat cum un băiat dintr-o familie înstărită s-a repezit
asupra unui copil sărac, ce mânca dintr-o bucată de pâine
neagră şi uscată. Copilul obraznic i-a luat bucata de pâine şi a
vrut să o arunce, ca să-şi bată joc de cel sărac.

Îngrijitoarea, văzând toate acestea, s-a repezit asupra
aceluia şi luându-i bucata de pâine din mână i-a dat-o înapoi
săracului.

Întors acasă cel înstărit s-a plâns tatălui său, care era
prefectul judeţului, de gestul şi îndrăzneala îngrijitoarei. Bătrâna
îngrijitoare nu ştia însă că acel copil era fiul prefectului. A înţeles
abia când i-a fost cerut să se prezinte în faţa acestuia. Atunci, ea
căzând în genunchi dinaintea acestuia şi-a cerut iertare. Dar
prefectul, oprind-o i-a spus: îţi mulţumesc pentru buna lecţie pe
care cu bună dreptate ai dat-o fiului meu, şi dacă vei mai
observa şi alte apucături rele la el, te rog să-l opreşti fără nicio
ezitare şi-ţi voi fi recunoscător pentru osteneala dumitale, iar
pentru gestul lui îşi va primi pedeapsa binemeritată.

Să luăm aminte la pilda sfinţilor

Sfântul Grigorie de Nazianz povesteşte că el şi prietenul său,
Sfântul Vasile cel Mare, căutau întotdeauna să evite societatea
celor certaţi cu legea lui Dumnezeu.

„Nu am avut niciodată - spunea el - legături cu oamenii
imorali sau defăimători ai lui Dumnezeu. Aveam legături doar cu
aceia care duceau o viaţă morală, şi discutam doar cu aceia care
ne puteau folosi pe noi. Ne-am convins că era o amăgire de sine
să ne împreunăm cu păcătoşii pentru a-i îndrepta. Din contră,
căutam să ne ţineam departe de unii ca aceştia pentru ca veninul
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păcatului să nu pătrundă cumva şi în sângele nostru”.
Să luăm aminte!

Cauza

Un copăcel, ce fusese sădit de tatăl unui băieţel, a crescut
odată cu acesta. Şi băieţelul ţinea tare mult la pomişor,
purtându-i mult de grijă şi udându-l.

Dar, s-a întâmplat ca odată, acel copăcel să se
îmbolnăvească, veştejindu-i-se tot mai multe frunze. Băiatul era
tare necăjit din pricina aceasta, şi zilnic îl îngrijea smulgându-i
frunzele cele uscate şi stropindu-l cu apă proaspătă.

Într-una din zile, însă, copăcelul şi-a plecat vârful către copil
spunându-i: Boala ce mă vatămă pe mine stă în rădăcinile mele.
De aceea, dacă vrei să mă lecuieşti, să cauţi la rădăcină şi
frunzele mele vor înverzi din nou. Şi săpând la rădăcinile
copăcelului, copilul a dat acolo peste un cuib de şobolani, ce îl
tot rodeau. Şi îndepărtând toţi şobolanii de la rădăcinile
pomişorului, copilul i-a redat pomişorului puterea şi speranţa de
viaţă.

La fel se întâmplă şi când suferă semenii noştri. Numai un
om neînţelept se uită doar la semnele exterioare ale suferinţei,
în ele căutând şi leacul. Leacul întotdeauna trebuie administrat
la rădăcini, tot de aici trebuie înlăturată pricina bolii, căci apoi,
urmările dispar de la sine. Deci trebuie tratată cauza şi nu
efectul. De exemplu, când auzim la un copil vorbe urâte,
degeaba încercăm noi să îl oprim de la acest păcat, dacă nu
înlăturăm cauza, adică anturajul rău în mijlocul căruia petrece
copilaşul.

Tabloul

Cu mulţi ani în urmă, în vitrina unei librării, zile la rând, a stat
expus un tablou obscen. Nu-l cumpăra nimeni. Un domn, ce
zilnic trebuia să treacă pe acolo cu copiii săi, intrând odată în
librărie s-a interesat de preţul tabloului cu pricina.
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Librarul, aducând numaidecât tabloul, a început a lăuda arta
pictorului. Apoi a spus şi omului preţul ce trebuie să-l plătească
pentru a-l putea avea.

Deşi preţul tabloului nu era unul de neglijat, omul a făcut
efortul de a-l cumpăra, apoi rupându-l în bucăţi a spus către
librar:

- De acum nu mai trebuie să mă ruşinez a trece cu copii mei
prin dreptul vitrinei dumitale…

Aceasta era odată… Acum stau la televizor împreună părinţii
şi copii, şi privesc scene, filme şi programe imorale fără nicio
jenă, iar tarabele şi chioşcurile cu reviste „deocheate” sunt la tot
pasul şi nu s-a găsit niciun tată care să ia poziţie faţă de aceste
tablouri imorale, ba dimpotrivă, ele sunt deliciul tăticilor.
Consecinţele, din păcate, nu au întârziat să apară. Le ştiţi prea
bine.

O fată vitează

În vremurile vechi ţara noastră a avut mult de suferit din
partea vrăjmaşilor ce o înconjurau din toate părţile, dar mai cu
seamă din partea turcilor.

Pe atunci poporul român nu avea o viaţă liniştită, nici ziua,
nici noaptea. Când le era lumea mai dragă, se pomeneau cu
hotarele ţării călcate, satele şi oraşele nimicite.

De aceea, ei erau nedespărţiţi de armele de luptă, la care
ţineau ca la ochii din cap. Erau în orice moment gata de luptă,
petrecându-şi viaţa muncind pământul şi luptându-se pentru
apărarea gliei străbune.

Într-acele vremuri, sultanul turcilor - Amurat al II-lea - a avut
cu poporul român mai multe ciocniri sângeroase pe vremea
domnitorului Vlad al III-lea Dracul (1427-1447), un viteaz care
s-a luptat îndelung cu păgânii, apărându-şi atât ţara cât şi
creştinătatea de pieirea ce o aştepta. Într-una din aceste lupte
luând parte şi Fata de la Cozia, ea a întrat pe câmpul de luptă
tocmai în momentul în care viaţa domnitorului se afla în
primejdie de moarte. Călare pe un cal voinic si iute ca săgeata,
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îmbrăcată ostăşeşte şi încinsă cu spada, ea sosise pe câmpul
de luptă pe neaşteptate şi fără de ştirea cuiva. Astfel, sub oţelita
ei spadă a căzut capul oştirii otomane mai înainte de a fi răpusă
viaţa bravului domnitor.

Şi atunci, domnitorul a vrut să îi ofere avere şi chiar pe fiica
lui de soţie, şi mare i-a fost mirarea când a văzut ca aceea care
îi salvase viaţa era o fată vitează.

Aşa era vitejia fetelor de atunci, însă astăzi multe fete se
întrec “vitejeşte” cum să apară prin filme şi reviste colorate... Şi
astfel cad multe capete, răpuse de “vitejia” lor.

Cu mintea departe...

O întâmplare adevărată.
Odată, în Mânăstirea Iviron din Sfântul Munte, un preot

slujitor tămâia în faţa unor călugări din conducerea mânăstirii. A
trecut, însă, pe lângă unul din ei, fără să-l tămâieze.

După slujbă, el a fost chemat să dea explicaţii. Şi a spus
preotul slujitor, că nu a văzut pe nimeni, când a trecut prin acel
loc, fiindcă era un loc gol…

Atunci, mai-marele mânăstirii chemându-l pe călugărul din
conducere, i-a spus ce a mărturisit preotul care a tămâiat, iar
călugărul, cu regret şi sinceritate, a recunoscut că într-adevăr
era în acel loc doar cu trupul, gândul fiindu-i la metocul pe care
îl aveau în afara mânăstirii.[4]

… dar dacă acel preot slujitor ar fi tămâiat şi pe la noi, pe la
biserică…?
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