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Doamne, miluieşte!
Vrei să ştii precis întrebuinţarea şi puterea acestor cuvinte? Rosteşte
cuvintele acestea atât la singular cât şi la plural. Strigă ca orbul Bartimeu:
Doamne, miluieşte-mă! Strigă şi ca cei zece leproşi: Doamne, miluieşte-ne!
Roagă-te pentru tine, roagă-te şi pentru toţi oamenii!
Rogu-mă, Ţie, Doamne, pentru mine, cel născut întru neputinţă:
Doamne, miluieşte-mă! Şi pentru toţi oamenii născuţi întru neputinţă:
Doamne, miluieşte-ne!
Amăgitu-m-a lumea şi am călcat legea Ta cea de viaţă făcătoare:
Doamne, miluieşte-mă! Şi pentru toţi cei ce au călcat legea Ta cea de viaţă
făcătoare: Doamne, miluieşte-ne!
Încă o zi sau două voi mai fi oaspetele Tău în această lume, după care ca
umbra mă voi duce şi mă voi număra între răposaţi: Doamne, miluieşte-mă!
Şi pentru toţi cei adormiţi întru credinţă rogu-mă Ţie: Doamne, miluieşte-ne!
Doamne, miluieşte-i pe cei ce sunt la putere, de trei ori mă rog Ţie,
fiindcă sunt în primejdie să ajungă oameni ai silniciei!
Doamne, miluieşte-i pe cei ce sunt întru bogăţie, de trei ori mă rog Ţie,
fiindcă sunt în primejdie să ajungă desfrânaţi!
Doamne, miluieşte-i pe săraci şi orfani, de trei ori mă rog Ţie, fiindcă
sunt în primejdie să cadă în deznădejde!
Doamne, miluieşte-i pe cei ce au ştiinţă lumească, de trei ori mă rog Ţie,
fiindcă sunt în primejdie să-şi facă dumnezei din sine, iar de Tine să uite!
Şi de îţi va veni în minte, când te rogi tu, vreuna dintre fiinţele
omeneşti, fie ea dintre răposaţi sau dintre cei vii sau dintre cei nenăscuţi
încă, să spui îndată: Doamne, miluieşte!
Şi de îţi va veni în minte un om vrăjmaş al tău, spune: Doamne,
miluieşte!
Iar ce putere e în cuvintele acestea îţi va spune, din Sfânta Scriptură,
orbul Bartimeu: orb am fost şi am văzut!
Îţi vor spune leproşii: leproşi am fost şi ne-am curăţit!
Îţi vor spune demonizaţii: nebuni am fost şi ne-am înţelepţit!
Îţi vor spune slăbănogii: bolnavi am fost şi ne-am însănătoşit!
Îţi vor spune morţii: morţi am fost şi am înviat!
Îţi vor spune apostolii: furtună a fost şi s-a potolit!
Îţi va spune păcătoasa care s-a spovedit: am păcătuit şi am primit
iertare!
Îţi va spune tâlharul de pe cruce: răufăcător am fost şi am intrat cel
dintâi în Rai!
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Părintele
Paisie
Olaru
“Să ne întâlnim la
poarta Raiului”
Când este cineva în pace, vorbeşte blând, înţelept şi liniştit. Iar când nu
are pace în suflet, este tulburat, cu chipul agitat şi vorbeşte fără cugetare şi
cu păcat. Să ne rugăm pentru pacea în ţară, în casă şi în sufletele noastre!
Râvniţi la faptele bune cele mai de preţ şi cele mai uşor de dobândit,
precum dragostea, rugăciunea, milostenia şi smerenia. Să primim toate cu
dragoste şi cu bucurie: boală, ocară, ispite, de oriunde ar veni. Să nu
învinuim pe nimeni, ci să ne învinuim numai pe noi.
Tot ce faceţi, faceţi cu dragoste, ca să aveţi plată pentru toate, că
dragostea este coroana tuturor faptelor bune. Fiţi cu dragoste şi faceţi pace
acum când puteţi, căci tare greu este când te mustră conştiinţa şi nu mai
poţi face nimic. Căci timpul trece şi nu-l mai găsim.
Dacă nu cerem iertare şi nu iertăm, în zadar aşteptăm Duminica. De v-a
supărat cineva, să iertaţi din toată inima, iar de aţi supărat pe cineva, cereţi
iertare. Să n-ai vrăjmaşi pe nimeni. Dacă nu suntem în pace unul cu altul şi
nu iertăm, nu-i primit nimic la Domnul.
De câte ori cazi, scoală-te, mărturiseşte-ţi păcatele, căieşte-te, fă-ţi
canonul, întreabă şi du-ţi crucea vieţii mai departe cu ochii aţintiţi la
Hristos. Noi cu faptele noastre nu putem zice că ne mântuim, fără mila lui
Dumnezeu, fără duhovnic şi fără rugăciunea Bisericii. Numai mila Bunului
Dumnezeu şi a Maicii Domnului, ne ajută să ajungem la poarta Raiului.
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