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„Războiul trupesc firesc se retrage cu postul, privegherea, rugăciunea, dar numai atunci
când nu există mândrie." Sfântul Paisie Aghioritul
Duminica a XXIV-a după Rusalii
Învierea fiicei lui Iair
n vremea aceea a venit la Iisus un om
cu numele Iair, care era mai marele
sinagogii. Şi acesta căzând la picioarele lui
Iisus, îl ruga să intre în casa lui, fiindcă avea
numai o fiică, ca de doisprezece ani, şi aceasta era pe moarte. Iar când se ducea Iisus şi-L
împresurau mulţimile, o femeie, care avea de
doisprezece ani curgere de sânge şi cheltuise
cu doctorii toată avuţia ei şi de către nici
unul nu putuse fi vindecată, apropiindu-se
ea pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui
Iisus şi îndată s-a oprit curgerea sângelui ei.
Atunci Iisus a grăit: cine este cel care s-a
atins de Mine? Dar, cum toţi tăgăduiau, Petru şi cei care erau cu El au zis: Învăţătorule,
mulţimile Te îmbulzesc şi Te strâmtorează şi
Tu întrebi: cine este cel care s-a atins de Mine? Dar Iisus a grăit iar: s-a atins de Mine
cineva, căci Eu am simţit puterea care a ieşit
din Mine.
Atunci femeia, văzând că n-a rămas ascunsă, a venit tremurând şi, căzând la picioarele Lui, I-a spus, de faţă cu tot poporul,
pentru care pricină s-a atins de El şi cum că
s-a tămăduit numaidecât.
Iar Iisus i-a zis: îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit, mergi în pace.
Pe când încă vorbea El, a venit cineva din
casa mai marelui sinagogii şi a zis acestuia: a
murit copila ta; nu mai osteni pe Învăţătorul.
Dar Iisus, auzind, a zis către Iair: nu te
teme; crede numai şi se va mântui. Şi, intrând în casă, n-a lăsat pe nimeni să intre cu
El, decât numai pe Petru, pe Iacob, pe Ioan,

pe tatăl copilei şi pe mama ei. Ci plângeau
toţi şi se tânguiau pentru copilă; El însă le-a
zis: nu plângeţi, căci n-a murit, ci doarme.
Dar ei L-au luat în râs, ştiind bine că a murit.

Atunci El, scoţând pe toţi afară şi apucând copila de mână, a strigat, zicând: copilă,
deşteaptă-te! Şi duhul ei s-a întors şi a înviat
îndată; şi a poruncit Iisus să-i dea să mănânce. Şi au rămas uimiţi părinţii ei; iar Iisus le-a
poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat. (Luca 8, 41-56)
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Nu te teme;
crede numai şi se va mântui
upă ce Mântuitorul scosese legiunile de demoni din bărbatul din ţinutul Gherghesenilor, a plecat din ţinutul lor,
trecând marea înapoi, unde mulţime multă
Îl aştepta. Şi iată, un bărbat, cu numele Iair,
care era mai-marele sinagogii, căzând la
picioarele Lui Îl ruga să intre în casa lui.
Avea o fiică de doisprezece ani care era pe
moarte. Iair era mai-marele sinagogii
(fariseu, deci) dar vine la Iisus. Dezbinările
de suprafaţă dispar, adesea, în faţa situaţiilor de hotar, limită - suferinţa, moartea. De
aceea el cade în genunchi în faţa lui Iisus,
trecând peste orice dezbinare. Îl roagă să
vină în casa lui. Şi Iisus merge spre casa lui.
Şi tot atunci, din acea mulţime, strecurându-se, vine cu sfiiciune, apropiindu-se pe
de o parte de Mântuitorul, o femeie care de
doisprezece ani avea pierdere de sânge. Viaţa se scurgea din ea. Atât suferinţa, cât şi
statutul ei de femeie o ţin în această şi mai
adevărată smerenie, în sfială. Şi îşi zicea:

împărtăşirea cu trupul şi sângele Domnului:

„Pâine a vieţii veşnice să-mi fie trupul Tău şi
scumpul Tău sânge spre iertarea păcatelor”.

Observaţi cum toate se leagă. Cum a zis
femeia: „...măcar de veşmintele Lui să mă
ating”; dar cu atât mai mult de trupul şi de
sângele Lui. Şi aşa a făcut, s-a atins şi a încetat curgerea sângelui.
Iar Iisus, pentru că femeia era într-o
parte, întreabă, dar nu pentru că nu ar fi
ştiut, ci ca să audă şi să înţeleagă toţi: „Cine
s-a atins de Mine?”. Apostolii rămân nedumeriţi. Petru, ca întotdeauna, luând cuvân„Măcar de veşmintele Lui de mă voi atinge, tul în numele lor, răspunde: „Învăţătorule, te
şi mă voi vindeca”. Ce înţelegere uimitoare, -mpresoară lumea, te îmbulzeşte, şi mai
adâncă! Cât de pătrunzător a lucrat în ea întrebi cine s-a atins de Tine?”. Altfel spus:
cugetarea, gândirea ei, în aceşti doisprezece „Toţi s-au atins de Tine”. Dar Iisus spune:
„De Mine s-a atins cineva”. În cazul de faţă,
ani de suferinţă, cunoştinţa adevărului.
Iar femeia s-a atins de veşmintele Lui. nu toţi s-au atins cum s-a atins acea femeie.
De aceea poporul se apropie de veşmintele Şi, cutremurându-se cu un fel de spaimă, de
preoţilor, de cele care i-au înveşmântat pe uimire că a fost descoperită, a ieşit şi, în faţa
sfinţi: harul lui Dumnezeu cuprinde tot. O tuturor a rostit mărturia ei şi cum, atingândată cu trupul îndumnezeit al Mântuitoru- du-se doar de veşmântul Lui, s-a vindecat
lui, şi veşmintele Lui, şi cuvântul Lui; tot îndată. Şi i-a dat viaţă Cel care ne-a dat şi
văzduhul şi toată creaţia, căci prin El toate s nouă sângele Lui ca să avem viaţă. Iisus i-a
-au făcut. Aşa înţelegem şi Sfintele Taine – a spus: „Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a
Botezului, a Mirului, a Spovedaniei şi a Îm- mântuit (credinţa în El). Mergi în pace”.
Acum urmează să vindece moartea.
părtăşaniei: Harul se răspândeşte în apa în
care se botează pruncul sau omul, în mirul Căci vindecată fiind biata femeie, dobâncu care se pecetluieşte cel botezat, în mâini- dind pacea, de la casa lui Iair vin neputincile preotului care te ating la spovedanie, în oşii vestitori, vestitorii morţii: „Nu mai su2
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păra pe Învăţătorul. A murit fiica ta”. Dar
Iisus, auzind, i-a spus lui Iair: „Nu te teme,
crede numai, şi se va izbăvi”. Cuvântul e

Când aveţi o suferinţă mare,
îngenuncheaţi şi rugaţi-vă
să se facă voia lui Dumnezeu

uluitor, ca fiecare cuvânt al Mântuitorului.
Întâi: „Nu te teme” – nici în faţa bolii, nici în
faţa morţii. Dar Iisus îi spune lui Iair: Crede
numai, şi se va izbăvi fetiţa ta! Atunci, adâncul adâncurilor nu e moartea, în nici un
chip. În Hristos se răstoarnă total: sensul e
viaţa, nu moartea!
Mergea cu Iair alături, iar Iair se cutremura. Şi înaintând spre casa lui, cei de acolo
plângeau şi se tânguiau. Ajungând, i-a rugat
pe ceilalţi să iasă afară, şi au rămas numai
Petru, Ioan şi Iacov, cei trei ucenici de taină,
împreună cu tatăl şi mama copilei. Şi le-a
zis: „Nu plângeţi, n-a murit, ci doarme”.
Moartea credincioşilor nu e moarte, iubiţilor. E capitală starea în care pleci de aici.
Credinţa te uneşte cu Cel în care este viaţa,
cum s-a întâmplat cu acea femeie bolnavă.
Nimic nu e sfârşit. Finalul, întotdeauna, în
Hristos, în Dumnezeu, e viaţă.
Apoi Iisus a întins mâna, şi mâna Lui s-a
atins de copilă; a prins-o cu mâna. Şi a zis:
Copilă, ţie îţi zic, scoală-te!. Şi a înviat copila.
Şi s-a dat jos şi umbla prin încăpere. Iar
Luca spune că a zis: „Daţi-i să mănânce” –
adică viaţă.
Acolo, în faţa morţii, Fiul întinde mâna,
dar cu Duhul Sfânt, căci unde e Fiul e şi
Duhul Sfânt. Şi prind copila mâinile Tatălui
şi o înviază. Aşa cum ne zideşte, aşa ne şi
înviază – prin Fiul şi prin Duhul Sfânt. Iar
părintele Stăniloae tâlcuieşte: „vistieria din
lăuntrul nostru („Dumnezeu a pus în vistierii adâncurile” – Ps. 32, 7) sunt Duhul şi
Cuvântul lui Dumnezeu, primite la Botez
de fiecare. Amin.

imic nu este întâmplător pe pământ, nimic nu se face fără pronia
lui Dumnezeu! Noi ne împotrivim proniei
divine şi cârtim, aşa cum face un copil când
mama sau tatăl îi taie voia. Şi el reacţionează din egoism şi din încăpăţânarea care se
vădesc din cererea lui. Poate să şi plece deacasă şi să-i ocărască pe părinţii lui, pentru
că nu i-au făcut voia.
Când aveţi o suferinţă, o ispită, o strâmtorare sufletească, trupească, economică, fie
că este boală, fie că este ispită, sau orice alt
rău, îngenunchiaţi şi rugaţi-vă, cerând să se
facă voia lui Dumnezeu şi nu voia voastră.
Şi Dumnezeu, Care îngăduie ispita, oferă în
acelaşi timp omului şi mijlocul prin care
poate s-o depăşească.
Durerea îşi exercită lucrarea ei şi asupra
sfinţilor, ca să înmulţească slava lor în Ceruri, datorită răbdării pe care ei o arată! Dar
de multe ori, sfinţii suferă şi ca să fie pildă
altor oameni, aşa cum s-a întâmplat cu
mult-încercatul Iov, cu Sfânta Singlitichia, şi
cu atâţia alţi sfinţi.
(Avva Efrem Filotheitul, Sfaturi duhovniceşti,
Editura Egumeniţa, Alexandria, 2012)

Faptele bune fără smerenie
nu-ţi sunt de nici un folos!

rin smerenie, chiar dacă nu ai fapte,
multe păcate ţi se iartă. Iar faptele
fără de smerenie nu-ţi sunt de niciun folos;
dimpotrivă, multe rele ne gătesc nouă faptele fără de smerenie. Aşadar, prin smerenie
arată-ţi fărădelegile tale, precum am spus.
Precum este sarea în orice bucate, tot aşa
Pr. Constantin Galeriu este smerenia în orice virtute, şi poate să
zdrobească (să tocească) puterea multor
păcate. De aceea noi trebuie să ne întristăm
3
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necontenit în gândul nostru de smerenie,
mântuindu-ne în raţiunea noastră. Şi, dacă
o câştigăm, ea ne face fii ai lui Dumnezeu, şi
ne aşază lângă Dumnezeu, chiar dacă n-am
fi făcut nicio altă faptă bună. Fiindcă fără de
smerenie, toate lucrurile noastre, toate virtuţile noastre şi toate lucrările noastre sunt
zadarnice.

rea neamului omenesc prin întruparea Fiului lui Dumnezeu.
Sfântul Arhanghel Mihail este protectorul direct al călugărilor şi al armatelor
creştine. Când Lucifer a greşit în cer şi au
început a cădea mulţime de îngeri, atunci
toate puterile cereşti tulburându-se, a stat
Arhanghelul Mihail în mijlocul lor şi a strigat: „Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm
aminte!” - cuvinte rostite astăzi în mijlocul
Sfintei Liturghii. Din clipa aceea a încetat
căderea Îngerilor, căci toţi luând aminte de
glasul lui şi la greşeala îngerilor răi, au căzut
înaintea slavei lui Dumnezeu, preamărind
numele Lui.
De atunci, de-a lungul istoriei neamului
omenesc, Sf. Arh. Mihail, socotit, cum e cu
adevărat, Îngerul dreptăţii sau al legii dumnezeieşti, s-a arătat de foarte multe ori, în
Vechiul Testament şi în Noul Testament.
Intervine în faţa oştirilor duşmanilor, apărând pe cei care cereau lui Dumnezeu ajutor. În Noul Testament, Mihail apare la Învierea Domnului şi el ridică piatra de pe uşa
mormântului. Şi după aceea continuă să se
arate şi să vestească oamenilor voile lui
Dumnezeu.
Sfântul Arhanghel Gavriil este Arhanghelul bucuriei; în iconografie el poartă o
floare de crin, simbol al purităţii şi bucuriei.
El este un simbol al blândeţei şi bunătăţii.
Pentru aceasta a fost ales şi trimis de Dumnezeu la Fecioara Maria ca să-i vestească
taina cea mare a întrupării Fiului lui Dumnezeu. Tot el a adus vestea zămislirii Fecioarei Maria către Sfinţii părinţi Ioachim şi
Ana. El a vestit în templu Sfântului Zaharia
că soţia sa Elisabeta va naşte la bătrâneţe pe
Sfântul Ioan Botezătorul. El a cântat cel dintâi Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi
pe pământ pace, între oameni bunăvoire!
(Luca 2, 14). Sfântul Gavriil este, mai ales,

(Sfântul Isaac Sirul, Cuvinte despre nevoinţă,
Editura Bunavestire, Bacău, 1997, p. 231)

Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil
nvăţătura de credinţă creştină ne arată, plecând de la textul Sf. Scripturi, că
Dumnezeu a creat atât această lume văzută, universul fizic, cât şi o lume nevăzută a
duhurilor, a spiritelor slujitoare, care sunt
Îngerii.
La început, toţi Îngerii au fost buni. Asemeni oamenilor, şi Îngerii au fost supuşi
unei încercări prin care, cu voie liberă,
aceştia să-şi dovedească ascultarea, credinţa.
Încercarea aceasta sa petrecut înainte de
facerea lumii. În această încercare, o parte
dintre Îngeri, în frunte cu Lucifer, s-a răzvrătit împotriva Creatorului, mândrindu-se şi
dorind să fie asemenea Celui Preaînalt.
Ameţit de mândrie, na vrut să mai asculte
de Dumnezeu. Din îngeri de lumină, aceşti
răzvrătiţi au ajuns diavoli - duhuri rele, slujitori ai răului, cei ce nu fac decât să se împotrivească lui Dumnezeu şi caută să-i atragă şi pe oameni întru neascultarea de Dumnezeu.
Sfântul Dionisie Areopagitul, ucenicul
Sfântului Apostol Pavel spune că Îngerii se
împart în nouă cete, grupate în trei ierarhii,
fiecare având o anumită misiune de împlinit
în cer şi pe pământ.
Dintre toţi Îngerii, ceata Sfinţilor Arhangheli s-a arătat slujitoarea celor mai mari
dumnezeieşti taine, care au înlesnit mântui4

diN VIE\ILE SFIN\ILOR

ocrotitorul fecioarelor şi al familiei creştine;
el acoperă pe mame, păzeşte pe prunci,
duce rugăciunile cele fierbinţi la Dumnezeu
şi aduce înapoi împlinirea cererilor.
De la botez, fiecare din noi avem strajnic un Înger păzitor. Acest Înger păzitor al
fiecăruia din noi este martorul vieţii noastre, merge cu noi când călătorim, stă cu noi
când ne odihnim. E martor la faptele bune
şi la faptele rele. Când facem lucruri rele, el
plânge, se întristează, pentru că ştie ce ne
aşteaptă. Când facem fapte bune, se bucură
tare mult de vrednicia noastră. Îngerii păzitori ne numără şi ne scriu paşii spre biserică, spre rugăciune, spre cel sărac şi spre tot
lucrul sfânt şi plăcut lui Dumnezeu.
Îi pomenim pe Îngeri în rugăciuni, le
cerem ajutorul şi ocrotirea în viaţa noastră.
De vom şti să trăim în armonie, în iubire, în
viaţă curată şi în rugăciune, vom imita viaţa
cerească a Îngerilor şi vom deveni creştini
adevăraţi, iar Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil ne vor acoperi cu acoperământul
aripilor lor cele îngereşti de tot răul şi primejdia.
Să rugăm, deci, pe Sfinţii Îngeri şi Arhangheli să ne fie ajutători în viaţă şi izbăvitori de duhurile cele rele, iar înaintea Tatălui
ceresc calzi rugători pentru mântuirea sufletelor noastre. Amin.

Cuvânt de învăţătură
un lucru este a lăuda pe Îngeri, precum şi ei fără odihnă laudă pe
Dumnezeu. Dar mai bun lucru am face
dacă le-am urma şi petrecerea, printr-o trăire sfântă, neîntinată, îngerească. Deci, dacă
voim să primim mai mult ajutor de la Sfinţii
Îngeri, să ne silim a-i imita prin fapte bune,
după putere.
Sfinţii Îngeri neîncetat slăvesc pe Dumnezeu; să ne rugăm şi noi neîncetat, lăudând ziua şi noaptea pe Preabunul nostru
Dumnezeu.
Sfinţii Îngeri sunt într-o veşnică mişcare,
împlinind
din dragoste voia lui Dumnezeu. La fel
şi noi, să ne trezim din somnul nesimţirii, să
alergăm mereu la Biserică, să facem voia lui
Dumnezeu cu bucurie, iar nu din silă, nici
cu cârtire sau pentru răsplată.
Sfinţii Îngeri se iubesc desăvârşit unii pe
alţii. Ei iubesc şi pe sfinţii din cer şi pe noi
cei de pe pământ. La fel şi noi, să ne iubim
ca nişte fraţi, lăsând ura, mânia, bătăile, judecăţile, minciunile.
Sfinţii Îngeri ascultă unii de alţii, cei mai
de jos de cei mai de sus şi toţi de Dumnezeu. La fel şi noi să ascultăm de mai-marii
noştri, de părinţii care ne-au născut, de cei
ce ne învaţă şi ne ajută la mântuire. Să ascultăm şi de glasul conştiinţei când ne mustră pentru păcate, cînd ne trimite la biserică, la spovedanie şi la cele bune. Să ascultăm şi de îngerii noştri păzitori. Să nu-i mai
întristăm cu tot felul de păcate.
Sfinţii Îngeri se bucură de mântuirea

Tropar:

„Mai marilor Voievozi ai Oştilor cereşti,
rugămu-vă pe voi noi, nevrednicii; cu rugăciunile voastre să ne acoperiţi pe noi, cu
acoperământul aripilor slavei voastre celei
netrupeşti păzindu-ne pe noi, cei ce cădem
cu deadinsul şi strigăm: izbăviţi-ne din nevoi, ca nişte mai mari peste cetele puterilor
celor de sus.”
5
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noastră (Luca 15, 10), ajută la îndreptarea
noastră şi plâng când noi păcătuim sau
suntem aruncaţi în gheenă. La fel şi noi să
facem. Să ne bucurăm pentru sporul aproapelui şi să plângem pentru căderea lui. Să
dăm sfat celui ce are nevoie de el. Să nu
minţim pe nimeni. Să îndemnăm şi pe alţii
la pocăinţă, la biserică, la post şi rugăciune.
Sfinţii Îngeri nu se bârfesc, nu se răzvrătesc, nu se mânie, trăiesc în bună rânduială.
La fel şi noi, să nu ne mâncăm cinstea
unul altuia, să avem răbdare în toate ispitele, să fugim de tulburare, de mânie, de ceartă, de pofte şi patimi trupeşti. Să trăim ca
fraţii, în dragoste unii cu alţii, că suntem fiii
Tatălui ceresc. Amin.

hovnicesc. Nevoinţa cumpătată nu are preţ.
Căci unii dintre nevoitori întrebuinţau hrana cu măsură şi aveau măsură în toate – în
nevoinţe, în necesităţile trupeşti, în obiectele
de cult şi orice lucru îl foloseau la timpul
său şi după un anumit statut cumpătat. De
aceea Sfinţii Părinţi nu recomandă să începi
un post peste puteri, ca să nu ajungi la
slăbiciune. Ia-ţi drept regulă să mănânci în
fiecare zi, astfel te poţi mai lesne abţine; iar
dacă cineva posteşte mai mult, atunci cum
te poţi abţine de la ghiftuire şi îmbuibare?
Nicicum. Un astfel de început necumpătat
are loc ori din cauza trufiei, ori din cauza
nechibzuinţei; iar abţinerea este una din
virtuţi care contribuie la înfrânarea trupului.
Foamea şi setea sunt date omului pentru curăţirea trupului, apărarea lui de la
gândurile rele şi patimile de curvie; iar
mâncând puţin în fiecare zi este o cale spre
desăvârşire, după cum spun unii. Nicidecum nu se va înjosi moraliceşte şi nu-şi va
dăuna sufletului acela care mănâncă zilnic
la o oră anumită, pe aceştia îi laudă Sfântul
Teodor Studitul în învăţătura la cinci zile
din prima săptămână a Postului Mare, aducând drept confirmare cuvintele Sfinţilor
Părinţi purtători de Dumnezeu şi ale Domnului Însuşi. Aşa trebuie să procedăm şi noi.
Domnul a îndurat post îndelungat, de asemenea Moise şi Ilie, dar o singură dată.
Şi alţii câteodată, cerând câte ceva de la
Creator, posteau un anumit timp, dar în
conformitate cu legile naturii şi cu învăţătura Sfintei Scripturi. Din faptele sfinţilor, din
viaţa Mântuitorului nostru şi din pravilele
vieţilor celor care au trăit cuvios se vede cât
de frumos şi de folos este să fii pregătit şi să
te afli în nevoinţă, muncă şi răbdare; însă nu
trebuie să te istoveşti peste măsură cu un
post necumpătat şi să faci trupul neputinci-

Părintele Ilie Cleopa

15 noiembrie
Începutul Postului Naşterii Domnului
Sculându-te de la masă, trebuie să fii
puţin flămând, ca trupul să fie supus sufletului, să fie capabil de muncă şi să fie simţitor la activităţi înţelepte şi atunci patimile
trupeşti vor fi biruite. Postul nu poate nimici patimile trupeşti în aşa măsură cum le
nimiceşte hrana săracă. Unii postesc un
timp anumit, iar apoi se dedau la mâncăruri plăcute, căci mulţi încep postul şi alte
nevoinţe grele peste puterile lor, iar apoi
slăbesc din cauza necumpătării şi încep să
caute mâncăruri gustoase şi odihnă pentru
întărirea trupului. A proceda astfel înseamnă să creezi ceva, iar apoi să distrugi, întrucât trupul din cauza lipsurilor din vremea
postului este împins către plăceri şi mângâieri, iar plăcerile stârnesc patimi. Iar dacă
cineva consumă putină hrană în fiecare zi,
atunci el capătă un mare folos.
Însă cantitatea hranei trebuie să fie numai în măsura cât să-ţi întăreşti puterile. Un
asemenea om poate săvârşi orice lucru du6
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os. Dacă trupul se înfierbântă în timpul
tinereţii, atunci trebuie să te abţii de la multe; dar dacă trupul este neputincios, trebuie
să primeşti hrană îndeajuns fără a te uita la
alţi asceţi. Uită-te şi chibzuieşte după puterile tale, cât poţi duce; propria conştiinţă
este măsura şi învăţătorul intern pentru
fiecare. Este cu neputin-ţă ca toţi să aibă
aceeaşi nevoinţă; fiindcă unii sunt puternici,
iar alţii neputincioşi; unii sunt ca fierul, alţii
ca arama, iar alţii ca ceara. (…)
Postul moderat şi cumpătat este baza şi
capul tuturor virtuţilor. Cum lupţi cu leul şi
cu groaznicul şarpe, aşa trebuie să lupţi cu
duşmanul în neputinţa trupească şi sărăcia
sufletească. Dacă cineva vrea să aibă mintea
trează de la gânduri murdare, trebuie să-şi
cureţe trupul prin post. Este cu neputinţă
să fii preot fără a ţine post. Postul este necesar ca şi aerul. Postul, pătrunzând în suflet,
omoa-ră păcatul din adâncul lui”.

Joaca de-a oamenii
oi îngeraşi s-au gândit să se joace de
-a oamenii.
- Uite cum facem - a spus cel care avea
mai multă experienţă cu pământenii, ne
aşezăm la distanţă unul de celălalt. Tu mă

chemi la tine, dar eu nu vin. Şi din cauza
asta ne certăm un picuţ, aşa, la fel ca oamenii. Vrei?
– Bine, a încuviinţat cel de-al doilea.
– Îngeraşule…, zise rugător primul, hai
la mine.
Celălalt îngeraş veni cât putu el de repede lângă prietenul său, cu faţa strălucind de
zâmbet.
– Aaa, nu, nu aşa! Eu te chem, dar tu nu
vii. Ai înţeles?
– Da, spuse iar al doilea îngeraş.
Dar cum auzi „Îngeraşule, hai la mine”,
cum se duse ţintă lângă amicul său şi îl îmbrăţişă. Acesta îl mai instrui o dată:
– Eu te strig, dar tu te ţii tare şi nu vii.
Bine? Îngeraşule…
Nici un răspuns.
– Îngeraşule, vino, te rog, la mine…
În sfârşit, hotărât să nu se mai lase convins, cel de-al doilea îngeraş spuse:
– Nu vin!
– Bine, atunci vin eu la tine, îl linişti primul îngeraş pe prietenul său, mergând întrun suflet lângă acesta şi îmbrăţişându-l cu
multă afecţiune…

(din: Sfântul Paisie Velicikovski – „Crinii ţarinei
sau flori preafrumoase”)

Rugăciune către Sfântul Înger păzitor
ngerul lui Hristos, păzitorul meu cel
Sfânt şi acoperitorul sufletului şi trupului meu, iartă-mi toate câte am greşit în
ziua de astăzi şi de toată viclenia vrăjmaşului meu celui potrivnic mă izbăveşte; ca să
nu mânii cu nici un păcat pe Dumnezeul
meu şi te roagă pentru mine, păcătosul şi
nevrednicul rob, ca să mă arăţi vrednic bunătăţii şi milei Preasfintei Treimi şi Maicii
Domnului meu Iisus Hristos şi tuturor Sfinţilor. Amin.
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Cine nu-şi poate stăpâni mânia stăpân peste toate cele ce sunt! Astfel, stăpâse află în pericol nirea ce ni s-a dat asupra animalelor ne densă tu păzeşte vrednicia cea dată, căci
ai fost zidit stăpân, stăpân peste patimi. Stăpâneşte fiarele, stăpâneşte pe cele
târâtoare, stăpâneşte pe cele zburătoare! Nu
te înălţa cu gândul, nu fi uşor la minte şi
nestatornic! Căci ai fost pus să stăpâneşti
cele zburătoare, nu să te asemeni cu cele
zburătoare.

Să nu te îngâmfezi deci, să nu te înalţi,
să nu cugeţi mai înalt decât firea omenească
şi pământească! Nu te înfumura lăudândute, nu te slăvi pe tine însuţi, nici nu mări ale
tale, ca să nu fii socotit împreună cu cele
zburătoare, înălţându-te deopotrivă cu acelea, învârtindu-te de ici-colo cu întrariparea!
Stăpâneşte gândurile din tine, ca să te faci

termină să ne stăpânim pe noi înşine. Căci
este lucru nepotrivit ca acela ce este supus
în casa sa să stăpânească peste neamuri şi
cel ce este înăuntru sub altă stă-pânire să fie
înainte stătător în mulţime. Căci trebuie ca,
după ce mai întâi a rânduit bine cele ale
casei şi pe cele dinăuntru le-a împodobit cu
bună rânduială, astfel să ia cârmuirea celor
dinafară şi străine. Fiindcă se va întoarce
cuvântul de la cei supuşi: „Doctore, vindecăte pe tine însuţi!” (Luca 4, 23).
De acum, să ne sârguim să ne tămăduim în-tâi pe noi înşine! Căci nu a fost mustrat nimeni vreodată pentru că nu a vânat
vreun leu, dar pentru că nu şi-a stăpânit
furia a fost batjocorit de fiecare. Fiindcă cel
ce nu a putut să biruiască fiare sălbatice
încă nu este vrednic de condamnat, dar cel
ce e fără vlagă în a-şi stăpâni patima care îl
supără este cu adevărat sub osândă. Căci
aceea nu-l ajută cu nimic pe cel ce s-a învrednicit de stăpânirea cea cuvântătoare, iar
aceasta este trebuincioasă şi folositoare.

(Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la facerea omului. Omilie despre Rai, Editura Doxologia, Iaşi, 2010)
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