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p r i e t e n u l s f i n t, i l o r
Mânca-v-ar Raiul!

Vă îndemn să postiţi în cele patru posturi şi în zilele rânduite şi să vă
rugaţi, să citiţi cît mai mult şi să faceţi după putere milostenie şi veţi
vedea câtă bucurie şi pace veţi primi în suflet. Dar, mai ales, vă îndemn
să vă spovediţi cît mai des iar care aveţi dezlegare, să primiţi şi Sfânta
Împărtăşanie.

Rugăciunea şi postul formează cele două aripi ale sufletului cu care
creştinul poate zbura până la Hristos, iar amândouă unite cu milostenia
ne duc până în faţa Preasfintei Treimi şi formează cea mai sigură şi
scurtă scară de mântuire. Să iubim aceste trei virtuţi şi să le lucrăm
toată viaţa. Postul este jertfa trupului, rugăciunea este jertfa sufletului,
iar milostenia este jertfa dragostei în Hristos.

Cea mai înaltă rugăciune de mulţumire pe pământ este Sfânta
Liturghie, care se mai numeşte şi jertfă de laudă şi de mulţumire.
Suntem datori ca în fiecare sărbătoare şi mai ales Duminica să
participăm la slujba Sfintei Liturghii şi să mulţumim lui Dumnezeu
pentru toate câte ne-a dat în viaţă şi în timpul săptămânii care a trecut!

Să păstrăm cu sfinţenie credinţa curată şi fierbinte în Dumnezeu. Să
ne ferim de necredincioşi, de sectanţi şi de îndoielnici, ca să nu cădem în
cursele lor. Să păstrăm cu grijă frumuseţea cultului ortodox şi toată
tradiţia străbună moştenită de la înaintaşi şi să trăim în pace şi iubire
unii cu alţii, ca împreună să cântăm cu îngerii “Hristos a înviat!” Amin.
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Îmi aduc aminte de un filosof care a venit la
Socrate, un alt filosof, şi a început să spună:
- Domnule, am o femeie aşa de frumoasă!
Socrate era la masa de scris şi a scris un zero.
- Femeia mea este de neam mare, tatăl ei a fost ministru.
Socrate a mai scris un zero.
- Femeia mea îi sănătoasă ca oul, n-a fost bolnavă şi nu-i
bolnavă.
Acela a mai scris un zero.
- Femeia mea e foarte învăţată.
Acela a mai scris un zero.
- Femeia mea ştie să facă multe lucruri, ştie să facă
prăjituri, bucate alese.
Acela a mai scris un zero.
- Femeia mea ştie să coase broderii, să împletească. Uite
câte talente are nevasta mea!
Acela a mai scris un zero.
La urmă primul filosof a adăugat:
- Femeia mea are frică de Dumnezeu şi este credincioasă.
Socrate a pus un unu înaintea celor şase zerouri. Unu
urmat de şase zerouri înseamnă un milion. Şi a spus:
- Uite, acum i-am dat valoare femeii tale! Nu când ai spus
că este frumoasă şi învăţată şi sănătoasă şi ştie multe să facă,
pentru că dacă i-ar fi lipsit frica de Dumnezeu, toate ar fi fost
la dânsa egal cu zero!
Aşa se întâmplă cu orice copil sau om mare. Poate să aibă
toate talentele, poate să ştie toate meseriile din lume, poate să
cunoască toate ştiinţele lumii, dacă îi lipseşte frica de
Dumnezeu, îi lipseşte şcoala înţelepciunii şi omul acesta nu-i
bun de nimic.
Preot Cleopa Ilie,
“Povestiri şi rugăciuni pentru copii”, vol. I
17

