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d): rimirea câlduroasă, ce s'a făcut ace- ' 

E sfei cărți, mai ales din partea preo- 

> Himii, dovedeşte, că traducerea noastră . 

    i 
e 

e 
e m
m
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face bună slujbă Ja îngrijirea “sufletească. 

Sprijiniți pe această credinţă, pre- 

;. cun? și pe îndemnul mai multora, ne În- 

cumetăm să o scoatem în a doua: ediție 

- cu.unele schimbări... : 

J-am dat un format mic, simpatic, 
așa.că poate fi purtată, ca o cărticică de 

„rugăciuni. JIm : omis unele texte, a căror” 

rost erâ să explice citatele din sf. Scrip- 
tură: şi din sf. Părinţi, dar cari de fapt 
mai mult repețiau acelaş lucru, aproape. 

cu aceleaşi cuvinte, decât să dea deslușiri 

şi să arunce lumină asupra înfelesului, 

destul: de clar din citate,



a
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| Ne-am . îngrijit “apoi * de un limbaj 

simplu şi mai apropiat. de înjelesuj futu- 

rora. 

“Za toate aceste. modificări am avut. 
în vedere cele mai nouă ediţii ale tradu- 

cerii germâne şi italiene. 

+ Răsplata - muncii noastre să ne fie... 
“mângăierea, că sufletele credilicioase au . 

ras folos pe urma ei 

BI aj, sărbătoatea Buneivestiri 1913. 

ee a 
- | _ Cocitaea 

5 noceriu SU Cain.”
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„CUVÂNT ÎNAINTE. ae 
(UA EDIȚIA 1) | 3 ia 

Ă “Titu cărticelei, ce o „prezentăni. publi - 
- -“ Gului nostru, în „traducere românească, poate ... - 

“va, insuilă oarecare aversiune. şi frică în mulți. E 
* cetitori. Și aceasta, din simplul motiv, că ni- - 

menea, nu voeşte să audă de moarte: nu bo 
„: gatul căruia îi suride nencetat. norocul; nu... 
„săracul, care în arşiţă şi în ger umblă pe în în 

uşile. Dogaţilor cerşind o bucată, de pâne; nu... 
4 tinărul, care fiind în anii cei mai plăcuţi ai: - 

- vieţii sale concepe idei nobile şi, salutari, ce-și: 
propune a le realiză în viitor ; na “bărbatul 

“ încunjurat de iubita sa familie; nu bătrânul, _.: 
- care a lucrat, sa bucurat și a suferit, nu,.: 
“căci. fiecare. sa dedat cu soartea sa. Dar 
suntunii,. cari privesc cu oarecare resemnare 
în faţa morţii, pentrucă ei de timpuriu au 
“învăţat a muri. Și anume aceia privesc cu 

" resemnare în fața morţii, cari, înaintând pe .. 
__ calea, indicată de Evangelie, consideră vieaţa' . 
„de un câmp de luptă : nobilă, unde 'au .să se - 

lupte. cu armele, moralei şi ale credinței, cari . 
produc .vieață și fericire ,. în : lipsa cărora, 
totul stagnează, totul e putred Și ruină, Ast-



fel de luptători bravi se nizuese a-și câștigă, 
„un viitor fericit și cununa. fericirei. veşnice. 

Atari : luptători voește să formeze și * 
cartea „Pregătirea la moarte“, ieșită din peanu 
sfântului Alfons de Liguori, a acelui bărbat, 
care din iubire faţă de. Dumnezeu, şi-a, jert- 

ft totul pentru binele veșnic și i vremelnic al 

- omenimei. 
„Afară de aceasta prin edarea traducerii 
de faţă concurgem şi noi la înmulțirea. opu- 

- zilor în literatura bisericească. Mai departe 
“umplem o lacună tare bine cunoscută publi- 
cului nostru, și anume e lucru știut. cu. ce . 
cărți obscene 'se paşte tinerimea "noastră, în-: 
tunecându și mintea, corupându-şi voinţa și 

“inima; iar poporul cetind cărți cedate de so- - 
cietați anticreștine, d. e. „Biblia“. în ediție 

"britanică, „Visul“, „Epistolia“ etc., în loc: 
de-a aluvgă dela sine superstiţia, tot. mai 
mult sc cutundi în ea. Insă prin cărticica 
„Pregătirea la moarte“ se încunjură și un 

E Tău şi altul: vindecă morbul tinerimii ară- 
-tându-i adevăratul obiect al iubirei ; delătură. 
superstiţia din popor, instruându-l despre că- 

„le Provedinţii în conducerea, bisericii, naţiu- 
nei. și fiecărui individ. 

2 

şeli sau altele, cari iubitul cetitor să ni-le 
atribuiască nouă ; dar în acelaș timp, dupăce 

Ca, în toate lucrările omenești, aşa și în. 
„lucrarea de faţă se vor fi strecurat unele gre- . 

.
.
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nizuinţa, noastră a fost: de a-i da în mână. 
:. numai ceva lucru bun, îl rugăm să fie indul-” 
_gent față de noi, şi îi: “aducem mulțămite 

“anticipative pentru. erorile, ce ni-le va des- 
- <operi. - - 

„__ Mulţămite profunde; aducem Clarissimu-. 
-"1ai Domn Dr. Ioan Sâmpălean, spiritual 'la 
„ facultatea teologică din Blaj, pentrucă a bi- 

. „nevoit să revadă traducerea âcestui -opşor. 
„Stimă şi recunoştinţă îi datorim, pentru oste- 
nelele ce 'lea avut cu revidarea. 

Blaj, în sărbătoarea ? Nașterii - Sfântului | 
„“Xoan Botezătorul, 1893. 

„nl mu 1$ J: S- | radietoăl
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“Cuvintele sf, Alfons de Liguori. . 
„22.4 Unii au așteptat dela mine o carte de.. : - 
, meditații asupra adevărurilor veşnice, pentru . 

*” - acelea suflete, cari doresc să se. deprindă și . . 
:* să înainteze în vieața spirituală. Alţii “au 
“așteptat o colecţiune mică de vorbiri,  îolosi-. 
„2 "toare la misiuni: și Ia, exerciţii spirituale,. ca - 

- "predici. Insă „eu, ca să nu se înmulțească - 
"1. cărţile, ostenelele şi cheltuelile, am aflat de -- 

+... bine-să întocmesc lucrarea prezentă de așă, .. 
- a" cât să poată corăspunde, atât unui scop, cât 

i “şi “celuilalt. Ca, să poată servi laicilor spre 

„* "0 meditare,. am împărţit - fiecare meditaţie. în 

trei puncte... a a 

„i: Fiecare punct va servi pentr o medi- . | 
: îi. 4aţie, deaceea, după fiecare punct am adaus .. ..- 

: * afecte” şi 'rugăciuni.: Rog pe cetitori să nu se -: 
„” disguste, dacă :în rugăciunile acestea vor află, .- : 

i: că în continuu se cere graţia.statorniciei şi a 
1”, iubirei cătră : Dumnezeu ;. pentrucă - acestea. 

- două graţii ne sunt mai de lipsă spre.câști- ,. - - 
1»: garea fericirii veșnice. Graţia iubirei dumne- --: 
„7* zeeşti, zice si.. Francisc. de Sales, cuprinde -  - 

7 în sine toate grațiile, pentrucă, prin virtutea... 

      

, 

 



iubire: se pogoară asupră noastră toate daru- 
“vile lui Dumnezeu. $/-mzi-au venit mie toate - 

bunătățile împreună cu ea (Înţelept. 7. 12.) 
“Cine iubește pe Dumnezeu este umilit, curat, 
„ascultător, mortificat, cu un cuvânt are toate 
virtuțile. „Zubeşte.. și? fă ce-ţi place,. ziceă. 

sf. Augustin ; şi. întradevăr, pentrucă cine 
iubește. pe Dumnezeu, se va sili să încunjure 

- tot ce nu-i pe placul "Lui şi nu va, cercă alt- 
, ceva, decât a-i fi Liui plăcut în toate. 

| Graţia statorniciei ne: ajută - la dobân- 
direa cununei veșnice. Ceriul, zice sf. Ber- 
nard, este promis tuturor, cari încep o vieaţă 
bună, însă numai aceia. vor aveă parte de el, 

“cari due o astiel de vieaţă pănă în capăt. Dar 
statornicia aceasta, dupăcum învaţă ss. -Pă- 
rinți, se dă numai acelora, cari o cer. “Pentru 

“aceea zice sf. Toma, că în ceriu numai prin 
rugăciune nentreruptă poţi ajunge. Tot astfel. : 
zice și Mântuitorul nostru că : se cade pu- 
rurea a.ne rugă şi a nu încetă (Luc. 18. 1). 

Aceasta e cauza, pentru care atâția pă- 
cătoși nefericiţi, deși păcatele li-s'au iertat; 
totuşi - nu rămân în graţia lui Dumnezeu. Ei 
primesc iertare, dar fiindcă nu cer dela Dum- 
nezeu statornicie în darul sfinţeniei, mai ales pe - 
timpul ispitelor, cad din: nou. Precând | din .: 

” contră, perseveranța deși este o grație . cu . 
totul ' gratuită, .de. care noi prin lucrările - 
noastre nu ne putem face vrednici, zice pă-
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„xintele: Suarez,. prin rugăciune o. primeşte : | 

omul negreșşit, iar sf. Augustin învaţă, că: 

acest dar. al lui: Dumnezeu se poate me- - 

„rită, prin rugăciune ; adecă rugându-ne îl 

„putem dobândi. -: | - o 

, Lipsa rugăcinnei am arătat'o pe larg în 

„altă carte, întitulată: fugăciunea ca mnij- 

Joc principal. O cărticică, care deşi e “așa, - 

de mică şi de ieftină, totuşi m'a costat multă -.. 

osteneală şi eu o ţin de foarte folositoare 

pentru fiecare clasă de oameni;, ba mai mult, . 

afirm, că, în toate cărţile de rugăciuni, nu se 

"află și nici nu se poate află, pentru câștiga- 

“ rea mântuirii, un tratat mai bun decât acesta. .. 

Ca meditaţiile acestea, să poată fi de 

folos şi preoţilor, cari. au puţine cărţi de pre- 

dici, sau nau vreme să le cetească, le-am 

provăzut cu citate din sf. Scriptură și din 

-. scrierile ss. Părinţi, cari ce. e drept sunt scurte, 

dar pline de spirit,. precum trebue să fie pen- 

„tru predici, și așa fiecare meditaţie cu toate 

trei punctele ei poate să formeze obiectul unei. 

„predici. Spre acest scop m'am încercat să cu- 

“ leg dela mai mulţi. scriitori simțemintele cele 

mai. vii, cele. mai potrivite spre a mişcă; am: 

cules multe şi de multe, feliuri, ca cetitorul 

să “poată alege pe acelea, cari îi plae mai . 

tare, şi apoi să le întocmească dupăcum îi. 

place, ca, astfel toate să fie spre mărirea lui 

“Dumnezeu. Re



  

“Rog pe “iubiții mei cstitori, să mă re- 

  

- “comande” lui Isus _Hristos, când vor. ceti acea- 
„. stă“carte; ifire-aş -eu viu -sau mort ; şi. eu din 

“ “parte-imi promit; “că, voi'face asemenea. tutu- " 
N zor; cari îmi vor arătă, această iubire. .. -; 

 Preamărit să fie Isus, iubirea noastră, | 
Ă împreună: cu Maria, nădejdea noastră, 

* 
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„1 Meditaţia |.“ | 
Infățişarea unui om trecut de curând la... 
i : cele veşnice. Mia 

„Pământ eşti şi în pământ te 
„vei întoarce“. (C. Fac. 3.19)... 

  

e si FLEFTERESY fe 

d 

 Puanet 4. 

| „Adăcţi aminte, că pământ eşti și în pă... 

mânt te vei întoarce. Va veni o zi, când vei. 

muri şi vei ajunge într'un mormânt, unde vei 

putrezi şi vei fi coperit de viermi. (Is. 14. 11). 

Pe toţi îi va ajunge una şi aceeași soarte, 

“pe avuţi şi săraci, domnitori și supuși. După 

"cel din urmă respir,. sufletul despărţindu-se 

de trup, trece la cele veșnice, iar trupul se 

" întoarce în pulverea sa. Zua-vei spiritul 

lor şi se 'vor sfârși, şi în țărâna sa se vor 

întoarce. (ps. 103. 31). p o 
Inchipueşte-ţi, că .vezi o persoană, care - 

- si-a dat sufletul numai de curând.. Priveşte 

la acest cadavru, care zace încă în pat; ca- 

-.pul e plecat spre piept, părul sburlit şi încă .. 

ud de sudorile morţii, ochii. băgaţi în cap, 
„faţa suptă şi în coloarea cenușii, buzele. şi 

“ limba vinete, trupul rece şi greu. Privindu-l 

a.



Se Va Sa 

omul îngălbineşte şi tremură. O, câţi nu și-au 

schimbat .vieaţa -la vederea unui .consân-) 

- gen sau prietin mort” şi au 'rupto pentru 

„totdeauna. cu lumea. . i - 

„Mai mare fior produce cadavrul, - când 

începe a se descompune. Abiă au trecut două- 

zeci şi patru de ore, decând a murit . acest 

june și mirosul greu dejă începe a se simți. 

Numai decât trebue să se deschidă ferestrile, 

să 'se aprindă tămâie, să alerge în grabă la 

preot, să-l înmormânteze, ca nu cumva să se 

“înfecteze întreagă casa. Iar împrejurarea, că 

corpul acela, a fost a unui nobil sau avut, nu 

va aveă altă urmare, decât aceea, că împră- 

ştie un miros mai de nesuferit. Aa greu 
- miroasă cadavrele celor avuți, zice sf. Am: 
broziu. 

: Iată unde a ajuns acel sumeţ, acel ne- 
bunatic. Mai "nainte eră primit și dorit. în 
cercurile sociale, acum pentru toţi, care-l văd, 

- e fior și greață. De aceea se grăbesc con- 
„sângenii, să-l depărteze din casă şi plătesc, 
"ca să-l. ducă întrun sicriu închis, și să-l 

arunce într'o groapă. Mai înainte îi mergeă 
vestea spiritului: său, ă agerimii: sale, a îru- 
moaselor sale maniere şi a. glumelor sale; 

„puţin după moarte i-se șterge amintirea.. Pie- 
'riba amintirea lui cu sunet. (ps. 9. 7.) * 

Lăţindu-se vestea despie moartea lui, 
unul zice: Sărmanul eră un om de omenie;
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" altel: şi-a lăsat familia în rând 'cu toate; 

“unii.se supără, pentrucă dela, cel repausat 

așteptau câte ceva; iar alţii se bucură, de 

- oarece din moartea Imi pot aveă ceva câștig. 

- Dar acuşi nime nu va mai vorbi. despre el. 

| Şi chiar dela început consângenii cei 

mai deaproape, nu vo6sc. să audă, vorbindu- 

se despre el, ca nu cumva -să li-se renoiască .” . 

durerea. :Când îi cercetează ' cineva, -pentruca 

să-i mângăie, vorbesc despre alte lucruri; iar 

când străinul ar aminti de cel repausat, în- 

„dată îi zice. consângeanul: te rog pentru 

Dumnezeu, nu-l mai pomeni ! 

“Adăsţi aminte, că precum te-ai purtat. * 
tu la, moartea prietinilor și consângenilor tăi, : 

așa, se vor purtă și alții faţă de tine, Cei . 

vii se înfăţişează mai mult pentru ochii lu- - 

mii și ca să se împărtășească din bunurile şi, 

„ demnităţile celui repausat; iar nu pentruca 

să-i. deă mortului. cinstea. ce i-se cuvine, căci 

-la el nu se gândesc de loc sau tare puţin. 

La, început câteva, zile rudeniile vor fi întris- 

tate; în curând însă se vor. mângăiă cu bu- 

nurile moștenite, așa, că în scurtă vreme încă . 

“se vor bucură de moartea ta, şi în aceeaşi 

„chilie, în care ai murit şi-ai fost judecat de 

domnul nostru Isus Hristos, vor jucă, mâncă, 

"petrece, şi vor râde ca mai nainte. 

"Şi sufletul tău unde va fi atunci LAORRE 
4 

>
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Afecte şi-rugăciuni. ..: 

- O Isuse Mântuitorul men, îţi mulțămeșe; - 

„că nu mi-ai tăiat firul vieţii, când eu eram : - 

"3 meîmpăcat- eu tine.: De câtă vreme am: fost... - 

. “-xveanie să fiu, în iad ! . Dacă ași fi murit în; - - 

- i'aceea zi, în aceea noapte,-ce ar fi de mine. 

“în vecii” vecilor? .Doamhe îți mulțămesc. En . 

| îmi primesc moartea ca 0 pedeapsă. pentru. - 

- oate-păcatele mele şi o primesc, cum. i-a : 

-_" -plăceă să o trimiţi, dupăce însă m ai așteptat : ' 

pănă acuma, măi așteaptă-mă încă puţin. Za- n! 

să-mă să-mi plâng puțin durerea mea. (lov -.!. 

„10; 20). Dă-mi timp să deplâng : vătămările . i 

: “ce ţi le-am făcut înainte de ce-ai aveă să. mă 

judeci ce 
0 Nu ve6au'să, dispreţuese mai mult: gla- . -” 

„2. sul'tău,. Cine ştie, dacă pentru mine nu Sunt. .:. 

„aceste cuvinte, ce le- and, cel :din urmă, “în- 

„+ "demn spre. îndreptare ?' Mărturisese,: că nu-s. 

vrednic de îndurare. Tu de-atâtea: ori mai 
- iertat şi eu- ca un nemulțămitor te-am: vătă- - 
mat din .nou.: /nimă înfrântă. şi "umilită 
Dumnezeu nu va: urgisi (Ps. 50.) Deoarece, o 

" Doamne, nu -poţi dispreţui o inimă, ce-se umi-. 
„...“leşte şi-i pare rău, iată “trădătoriul, care: se 

:-, “aitoaree la, tine cu părere de rău.. Wu mă 
- dăpădă dela fața fa şi nu mă. alungă, tu 

- “doară ai zis:” Pe cel ce vine da mine, nu-l 
_voi scoate afară. (loan 6. 37)... Ce-i drept 
te-am. vătămat mai: mult decât . ceialalți, - de- 

  

   Li 

. 

   
x



      

i oarece; am fost. diruit că mai - “multă lumină 
“și daruri ca: alţii, însă sângele, ce l-ai văr-:. 
„sat pentru. mine; îmi dă curaj şi-mi dă îer- . 

„ tare,-dacă am părere, de rău. Da, bunul meu 
-cel nai mare, îmi pare rău din toată inima, 

| că te- -am desprețuit. Tartă-mă şi-mi dă graţia - - 
de:a te iubi în viitor. E. prea, destul, cât te-am - 
„vătămat. Celalalt: timp al vieţii mele, .nui, o . 

puriirea, neplăcerile, ce ţi le-am făcut şi să-te.. . 
„iubesc din toată inima, o D-zeule vrednic de : 

0 iubire nemărginită. — O Marie, nădejdea ” 
Rea Toagă pe” sus pentru mine. în 

Panct a. 

. “Dar ca să. pricepi. mai bine, ce ești, cre: 
stânul meu, zice sf. Hrisostom':-7n0rgi.-Ja:. 

- mormânt priveşte pulverea, cenuşa, vier- 

    

„. Isuse al meu, nu vreau să-l petrec vătămându-” -.- 
- te; vreau să-l. petrec numai, ca ' Să deplâng.. - 

„Mii Şi suspină ! Vezi, cum - acel cadavru la: - 
„început .e galbin, şi apoi negru. După aceea, Ia 

se vede pe întreg trupul .o mucezeală albă ȘI 
“ grețoasă, de unde ies puroaie cleioase și greu . -. 

„ mirositoare, ce picură pe pământ. In acele . pe 
_ puroaie. se naşte: o: mulțime mare de viermi,. 
. cari 'se nutresc din carnea cadavrului. Bucată .. 
„de bucată i-se despoaie obrajii, buzele şi-i - 
„cade. părul ; „apoi se desbracă de carne coa- - - 

stele și 'n urmă braţele şi picioarele. Viermii, ' 
dupăce au ros; “toată carnea, . pier de sine ȘI 

e PE ia  
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“în urmă nu'rămâne din acel corp, decât un 

“schelet. puturos, care cu timpul. se desface: 

“oasele se desleagă dela încheieturi Și capul - 

“ “se desparte de trup. 'Și “s'au făcut ca pra- 

“ful cel din arie Dara, ce se împrăștie de 

vânt. (Dan. 2. 35). i 

Iată ce e omul! O mână de praf, pe 

care vântul îl suflă ca de pe-o arie. 

„Priviţi la acel cavaler, care eră socotit . 

ca veselia și sufletul societăţii; unde e? 

Mergeţi în odaia, lui, nu-i mai * mult acolo. 

Patul lui e dat altora; veșmintele și armele 

lui sunt luate şi împărţite. Dacă voiţi să-l 

- vedeţi,' mergeţi la mormânt, unde e prefăcut în 

spurcăciuni şi Oase despoiate. 0 Dumnezeule, 

“acel trup săturat cu atâtea plăceri, îmbrăcat . 

cu atâta, pompă şi slujit de atâţia servitori, | 

în această stare a ajuns? Voi o sfinților din 

ceriuri,. a-ţi fost înţelepţi, căci din dragoste . 

față de Dumnezeu, pe care. singur l-aţi iubit în . 

lume, v'aţi ştiut mortifică corpurile; iar acum 

_osămintele voastre sunt prețuite şi ţinute ca 

“ moaşte sfinte în aur. Sufletele voastre curate. 

„văd pe Dumnezevi, şi aşteaptă ziua cea din urmă 

în care. vor veni și trupurile voastre, ca să 

fie părtaşe mărirei, precum şi în vieața acea- 

“sta au fost părtașe la purtarea crucii. Acea: 

"sta este adevărata iubire față de. trup: al 
 mortifică aici, ca în veșnicie să fie fericit şi 

a-l opri. dela, acele plăceri, cari în veci lar 

face nefericit. i o. a



Afecte şi rusăciuni.: 

Tată dară, o Dumnezeul meu, la ceare să . 

ajungă și trupul meu, pentru care așa des. 

- te-am vătămat ! Ah, viermi -şi putrejune. Dar. 

eu nu mă întristez, o Doamne ! . Ci din con- 

tră îmi place, că se va putrezi și nimici ast- 
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fel această carne, prin care te-am pierdut pe * : 

tine bunul meu 'cel mai mare ; ceeace mă în-, 
tristează e, că, eu spre a-mi împlini. ticăloa- 

sele pofte, ţi-am făcut atâtea neplăceri fie. 
- Dar eu nu.-vreau să desperez de îndurarea ta... . 

Tu m'ai așteptat, ca să mă ierţi: Și iarăși va 

„aşteptă Dumnezeu, ca să se îndure spre noi 

(15. 30. 18), şi tu voeşti să mă, ieri, dacă 

" “îmi pare rău. Da, îmi pare rău din toată 
inima, că nu te-am băgat în seamă -pe tine, 

bunătate nemărginită. Cu stânta „Catarina, de 

- Genua, îţi voi. zice: Jsuse al Meu, nici un 

păcat mai mult, nici un păcat mai mult 

Nu, nicicând nu voi mai abuză de paciința 

ta. Nu voi mai întârziă, a te. îmbrăţişă, pe 
tine, iubirea mea ţintuită pe “cruce, pănăce 

nu te voi fi primit la moartea mea prin preot. 

De acum te îmbrăţişez, de acum îţi încredin- 
țez sufletul meu: /2 mânile fale, o Doamne - 

îmi dau sufletul meu. Sufletul meu a pe- 

trecut atâţia ani pe pământ și nu te-a iubit; 
dă-mi” lumină și putere, ca de aici încolo să 

te iubesc. Nu voi să amân iubirea pănă la 
ora morţii. Din momentul acesta te iubesc, 

. : 9* .
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“te îmbrăţişez şi te strâng la piept şi-ţi pro- 

“mit, că nu te voi mai părăsi. niciodată. O, . 

„preastântă. Fecioară,: împreună cu .Isus Hri- 

'stos ajută-mi să nu-l mai pierd. ' 

a Pumet 8. - 

Dragul meu, în această plăsmnuire a, 

“morții, vezi-te pe tine însuți. „Mdă-ţi aminte, 

că pământ eşti şi. în pământ te vei în- 
toarce ! Cugetă, că în puţini ani şi. poate. luni 

"și zile vei îi putrejune şi viermi.  Cugetând 
ov la âceste se făci sfânt: Moartea o-am 

chemat, să-mi fie tată şi putrejunea să-mi 
fie mamă şi soră. (lov 1î. 14). Aa 

Toate trebue. să. se sfârșească. Și dacă 
--1ă moarte sufletul tău e pierdut, pentru -tine 
„totul va, fi pierdut: Consideră-fe de-acum 
de mort zice si. Laurenţiu Iustinian, tu 
care ştii, că trebue să mori. Dacă deja ai 
fi murit, ce ai dori, să nu fi făcut?! Acum, 
când eşti în vieaţă, cugetă, că oare cândva 
“vei fi.mort. Sf. Bonaventura zice: că năierul, 
spre a cârmui bine naia, se pune la partea 
dindărăt a aceleia; tocmai așa, și omul, spre 

"a duce o vieaţă bună,are să-şi închipuească 
pururea, că se află în ora. morţii. - De acolo 
caută la primul pas, zice-sf. Bernard, și ro- 
şește, aruncă o privire peste păcatele” tine- 
reţii şi te ruşinează :. Vezi mijlocul. şi. ge- 

„6, „privește păcatele vrâstii  bărbățești şi
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plângi: Caută Ja cele din urmă și te Cu. 

- “tremură, priveşte la cele din urmă rătăciri-- 
-- ale vieţii tale prezente şi tremură și grăbe- 

şte să vindeci răul. - . 7. 
_ Si. Camill de Lellis privind mormintele . 

celor repausaţi, ziceă în sine: „Dacă aceştia -. . 
„ar înviă, oare ce n'ar face pentru .vieaţa veș- -- 
„nică? Și eu care mai am încă timp, ce fac 
pentru sufletul meu?“. Dar .aceasta o ziceă: . 
sfântul din umilință. 'Tu însă, dragul meu, 
poate cu.tot dreptul poţi tremură, că eşti: 
acel smochin: neroditor, despre "care ziceă.-" 
Domnul: /ată. trei ani sunt, de când viu 

_ căutând roadă în smochinul acesta și nu 

„găsesc. (Luca '13. 7). Tu: mai mult de trei 
“ani ești pe pământ, şi ce fructe ai adus? Iată . .. 

ce zice sf. Bernard: Domnul nu caută numai 
ilori, ci voeşte și fructe, adecă nu cere. nu- .. 
mai” dorinţe și făgădueli. bune, ci şi fapte 

„vrednice: Cugetă-te serios şi întrebuințează 
bine acest timp, ce ţi-l va dărui D-zeu. Nu 

“aşteptă pănăce însuţi vei dori timpul în care -. 

să faci bine, când nu va mai fi timp şi ţi-se: -. 
va zice: „Nu mai este timp, pleacă !“. Iute, 
acum e “timpul, să pleci din lumea „aceasta, -. 

- grăbeşte; ce-ai făcut, e făcut: i 

4 

„> Afecte și; rugăciuni. 
- Iată-mă o Dumnezeul meu! eu suntpo- 

“mul acela, ce ăm- fost vrednic să aud demult -
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"cuvintele : Zaie-/ așadară pe el, la ce să 

- mai ocupe Jocul? Da, căci de atâta timp, 

" decând petrec în lume, nu ţi-am adus alte. 
fructe, decât spini și polomidă — păcate. — 

- Dar tu, o Doamne, nu voeșşti să desperez. Tu 

ai zis cătră toți, că cine te caută, te află. 
Căutaţi şi veți află. Eu te caut, Dumnezeul 

“mew, şi cer graţia ta. 'Toate. vătămările, ce. 
: ţi le-am fâcut, le urăsc din inimă; aș voi să 
“mor de durere. Mai 'nainte am fugit de tine, 

acum însă mai tare” preţuesc prietenia ta, 

decât toate împărăţiile lumii. Chemării tale - 
“nu mă voi mai împotrivi. Vrei să fiu întreg 

al tău? Necondiționat mă supun ţie. 
Tu pe cruce mi te-ai dat întreg .mie. 

„Eu întreg mă dedic ţie. pi A 
Tu ai zis: De ve-fi cere ceva în nu- 

mele 'meu,: eu voi .face. (loan 14. 14). Isuse 
al meu, încrezându-mă în această mare fă-- 
găduință, te 'rog în humele-tău şi al: merite- 
lor tale, dă-mi iubire și graţia ta. Fă, ca în 

“ sufletul meu, unde se răsfaţă păcatul, să pri-. 
sosească graţia şi sfântă iubirea ta. Îţi mul- 
țămesc, că-mi dai cugetul, de a-ţi înălţă ru-. 
găciunea aceasta, şi dacă mi l-ai dat,e semn 
că vrei să mă asculţi. Ascultă-mă, o Isuseal 

„meu, dă-mi o iubire mare faţă de tine, dă:mi 
o dorinţă fierbinte, de a lucră numai după pla- 
cul tău și apoi putere, de a-și îndeplini acea- 
stă dorinţă. — Marie, patroana mea puternică, 
ascultă-mă și tu, roagă pe Isus pentru mine.



“Meditaţia II. 

Cu moartea toate se sată. 

| „Sfârşitul vine, vine sfâr- | 

şitul“. (Ezech. 7. 6). 

Ă Punet 1. | 

Tn-ochii lumii sunt fericiţi numai aceia, 
cari stăpânesc bunurile, plăcerile, avuţiile şi - : 

_ pompele acestei lumi; moartea, însă pune ca- . 

“păt tuturor fericirilor pământeşti. Ce este 

însă vieaţa voastră? Ca aburul, care pu- - 

„.„Hinel se arată și după aceea piere. (ac. 

4, 14). Aburi, cari se înalță de pe pământ, 

'se ridică uneori în aer şi luminaţi de razele 

soarelui, ne înfăţişează o privelişte frumoasă; - 

“ dar cât ţine 'priveliştea, aceasta? La, 0 simplă 

adiere dispare. Iată acel îngâmfat: azi toţi îl. . - 

curtenesc, se tem de el și aproape i-se în- 

„chină; mân6 când va muri, va fi despreţuit, . 

blăstămat şi călcat în picioare. - 

Cu “moartea omul toate trebue să le pă- 

- văsească. Fratele lui Toma de Kempis, cre- 

dinciosul slujitor al lui Dumnezeu, eră mân- 

ru în sine, că şi-a zidit o casă frumoasă ; 

„un .prietin însă-i zise, că aceasta are o mare 

“scădere. Ce fe/? întrebă el. Greșala 'răs- 

po.



    

„“punise. acela, 'stă în aceea, că, i-ai. făcut... 

“uşă: “Cum, replică: el, uşa e greşala? 

"Da, răspunse” “prietenul, căci întro..zi te. 
vor: duce mort prin uşa aceasta şi astfel 

“îți vei părăsi casa şi toate câte-le ai... 

„.. "!Pe'scurt, moartea; despoaie pe oameni. - 

de toate bunurile lumești. Ce scenă duioasă. 

ea vedeă, scoțând pe un principe. afară “din. 

„palatul său, ca să nu între mai. mult în el, 

„Și cum ălții iau în stăpânire scumpeturile, 

“ : comorile. şi bunurile lui..Slujitorii “îl slobod 

- în groapă cu o haină, ce abia-i este de ajuns, : 

să-i copere trupul; nu mai este nimenea, care, . 

2: să-l stimeze,. nici -sâ-l. linguşească, nici nu se. 
“mai gândesc la împlinirea orânduelilor lăsate ...: 

“ cu limbă .de moarte. ' Saladin, care cuceri. în. . - 

:  Azia multe împărăţii, zise la moartea, sa: că + 
*-- atunci, când cadavrul i-l vor duce la mor: 

- mânt, unul;să “meargă, înainte cu. cămașa sa 
-acăţată într'o suliță, strigând: /ceasta:e. . 

“ fotul, ce duce Saladin în groapă cu sine. * . 

e Dupăce.se aşează în.groapă. cadavrul 
„... „acelui principe, carnea se despoaie, şi iată, - 
„-.“<ă scheletul său nu se deosebeşte de cele- .: 
-- “alte, Priveşte în morminte zice. st. Va. 
;.. „sile, și vezi oare poți .deosebi, cine a fost :.* 

„slugă. şi cine stăpân ?* Odată Diogene. se pre-— -— 
: făcu înaintea lui. Alexandru Marele, ca, și 
; când ar căută ceva printre căpăţinele de mort, - 
“cu mare . stărninţă. . Ce cauţi? îl. întrebă” 

. Pa ! „ Ă .? 
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-. Alexandru curios. Caut răspunse, capul re- pr 

" gelui: Filip, a tătâne-tâu şi nu-l pot de-..:, 

„ osebi. "Dacă  îl.poți află tu, arată-mi-l!. 

2 Seneca, zice:. Weegali: ne naștem, murim | .!: 

”.. „însă egali. Şi Horaţiu: zise, că, moartea face ; . -. 

„ca sceptrul şi' sapă” să fie pe-o formă. Cuun:.: 

„cuvânt; când vine moartea, se. apropie sfâr-; -. 

-şitul, toate se gată, toate sunt părăsite şi... 

“- din toate bunurile lumii acesteia, nimic nui 
duce 'oniul cu sine în mormânt... d, 

Lp ". Afecte .și rusăciuni... - 

"0 Doamne, D-zeul' meu, fiindcă îmi dai... - 

“- Aumină, ca, să. cunosc, că tot. ce preţueşte - - 

":. lumea e fum și nebunie, dă-mi tărie, să. 

"mă deslipese de “acele, înainte de ce mar 

-"- despărți moartea de ele. Cât de nefericit am 

» fost. Cât de des te-am vătărat şi te-am pier- 

“2 dat, bunătate. nemărginită, pentru plăcerile 

“si bucuriile deșerte ale lumei acesteia! O 
Îsuse al: meu, cerescule vindecător, întoar- 

ce ţi ochii -spre sărmanul meu suilet, priveşte 

“la ranele cele multe, ce mi le-am făcut prin 

- păcate şi fio-ţi milă de mine. '„Dacă voești, 

mă poţi curăţi“. En știu, că tu voeşti şi poţi 

să mă vindeci, dar, ca să mă mântuieşti, tu 

“aştepţi pocăinți pentru toate vătămăril;, ce 

“ ţi le-am cauzat. Da, îmi pare rău din toată 

inima.  Fă-mă dar acum sănătos, fiindcă acum 

_îmi poţi ajută. Vuzdecă 'sufletul meu, că am
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greșit ție! (ps. 40..4), Eu mi-am uitat de 
tine, tu însă nu ţi-ai. uitat de mine, iar acum 

“ îmi dai să pricep, că voeşti să-ți uiţi de vă- 
tămările, ce ţi le-am făcut, dacă mie îmi pare 

- rău de ele. Și cel fărădelege, de se va în-. 
“toarce dela toate: fărădelegile sale, care a 
„făcut, cu vieață va trăi și nu va. muri, toate 

“* nedreptățile lui, câte a făcut, nu se vor p9- 
“meni. (Ezech. 18. 22). Iată, mă ?nfior şi 

le urăse mai mult decât orice'rău: uită-ţi . 
' dar, Mântuitorul meu, de multele amărăciuni - 

ce ţi le-am făcut. ” 
- De-acum mai bine. vreau, să pierd.to- 

“tul, chiar şi vieaţa, numai graţia ta să-mi ră- 
-mâie. Căci ce-mi folosesc toate bunurile lumii 
fără graţia ta ? Ah, ajută-moi, tu ştii, cât sunt 
«de neputincios. Iadul nu va încetă, de-a mă 
ispiti ; dejă se pregăteşte la mii de năvăliri, 

„ca din nou să mă facă: sclavul său. Nu Isuse,. 
nu mă părăsi! De azi îucolo vreau să fiu 
sclavul iubirii tale. Tu eşti: singurul. meu 
Domn; tu m'ai creat, tu. mi'ai. răscumpărat ; 
'Tu ești, care mai mult mă iubeşti; numai tu 

"eşti vrednic să fii iubit; numai pe tine 'vreau 
să te iubesc. i 

o Paneta, - | 
Când Filip II., regele Spaniei eră aproa- 

pe de moarte, chemă pe fiul său la sine şi 
„aruncând vesmântul.regese, cu care eră aco- |



perit, îi arătă pieptul roșu de viermi şi apoi. 

îi zise: Principe, vezi, cum moare omul 

“și cum se gată toată mărirea “lumii ace- - .. 

steia! Bine a: zis Teodoret: moartea nu 

se feme nici de avuție, nici “de “gardiști, 

nici de purpură; şi tocmai aşa: urmează . 

- putrejune şi curg puroaie “din . supuşi cași 

din domnitori, încât oricine moare, fie chiar 

și principe, nimic nu-și ia cu sine în mor 

mânt; toată gloria îi rămâne în patul, în care 

“a murit. Când va.muri e/, nu va luă nimi- 

ca, nici se va: pogori cu dânsul mărirea 

lui. (ps. 48. 18.) Da 

St. Antoniu. povestește, că un filozof. 

după moartea. lui Alexândru-.cel. Mare, escla- 

mând a zis: Iată acela, care ieri câlcă pă- 

mântul, azi e apăsat de pământ. leri nu-ă . 

eră destulă lumea Întreugă, . azi îi sunt -de-. . 

stui-șapte coți. Jeri conduceă în lume 0 în-. ? 

treagă armată, iar azi de puțini zileri e dus - 

în “mormânt! Dar:e _mai bine să ascultăm, 

câ zice Dumnezeu: „Ce te înalţi, pământ Şi . 

cenușă.“ (Ecles. 10. 9.) Omule, nu vezi, că 

ești praf și cenuşă, dece eşti aşa, de îngâm-. 

fat? Pentru ce-ţi cheltueşti puterile spiritu- 

 Tui tău, şi-ţi petreci anii vieţii tale în -nizu- 

inţa, de-a fi glorios în lumea aceasta ? Veni- 

va moartea şi va apune toată mărirea, ta, 

“ toate planurile tale. În ziua aceea vor pieri 
145. 3); toate cugetele lui. (ps. 

e 2
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'0, cu cât a fost mai i fericită moartea sf. 

eremit Paul, care a trăit 60 de ani, ascuns în-. 

“tra peşteră, “decât moartea lui Nero, care a trăit 
“ca împărat în Roma! Cu cât a fost nai fe- 

ricită moartea sf; Felice, a unui” călugăr laic 

2 capuţinian, decât moartea, lui Henric, VIII. 

'care trăi îmbătat de fumurile măririi regești, 

însă ca duşman al lui Dumnezeu! Dar trebue: să 
ştim, că sfinţii pentruca să ajungă la o atare 

moarte, au părăsit toate: patria, plăcerile ș şi - 
speranțele, cari le întindea lumea, şi au îm 
brățișat o: vieață săracă și despreţuită. Cum 
pot, însă speră o moarte fericită cei lumești, 
cari trăesc în păcate între destătările lumești, 
şi între prilejuri periculoase ?_ , 

Dumnezeu ameninţă pe cei păcătoşi, ca 
la moarte îl vor căntă, dar nui vor află. 
Căuta-mă:veți pe mine și nu mă veți află. 
(loan 7. 34.) EL zice, că atunci nu va fi tim- 
pul iertării, ci al răsbunării. La timpul său N 
voi resplăti. (Deut. 32. 15.) Chiar și mintea: | 
ne-o spune. aceasta: deoarece omul, care tră- - 
ește în desfătări lumești, la, moart6-i slab la 
minte, la inimă întunecat și împietrit, în ur- _ 

- ma datinilor sale rele, .ce le-a avut. Ispitele | 
„îl vor atăcă mai. puternic. Cum se va, împo- 

trivi în pragul morții acela, care în vieață a - 
„fost îndatinat mai totdeauna. . a cedă și a se 
lăsă învins? Atunci ar trebui, ca-o graţie 

„ deosebită să-i schimbe inima. să dator e 

7



- noastre ? 

oare Dumnzeu, să-i deă, această graţie ? Ori doar 
și-a meritat-o acela în urma vieţii sale des- - 
trăbălate ? Şi cu toate aceste atunci se tra- . 
tează despre veşnica „lui fericire. Cum e-cu 
putință, ca gândindu-se la, aceste “unul, care : 
crede în adevărurile descoperite, să. n'o rupă 

„+ odată cu toate, spre a se dedică întreg lui 
Dumnezeu, care ne va judecă „după faptele 

4 

Afecte şi rugăciuni. 

0. Doamne, şi câte nopţi am durmit eu 
mişelul în disgraţia ta! O Dumnezeule! Și: - 
în ce stare nefericită a fost atunci sufletul 
meu! A fost urgisit de tine şi el -voiă să te... 
urasci. Dejă am fost condamnat la iad; nu- -- 
mai îndeplinirea judecăţii-i îmi lipsea. “ 'Pu însă 
Dumnezeul meu, n'ai încetat, a-mi veni în. 
ajutor și a mă: chemă, la iertare. Dar cine 
mă asigură, că tu m'ai şi iertat ? În frica 
aceasta, O - Isuse” al meu, voi trăi eu, pânăce 
“mă vei judecă ? Însă durerea, pentrucă te-am 

- vătămat,. dorinţa, ce-o am, «de-a te iubi şi 
"încă mai mult “suferinţa, - ta,. o iubitul meu 
Mântuitor, mă fac să sperez, că eu mă aflu 
în. graţia ta. Mă doare, că te-am vătămat pe 
tine, o bunul cel mai înalt şi eu te “iubesc 
mai pre Sus de toate. Imi propun, ca mai bi- 
ne să pierd. totul, decât graţia şi iubirea ta. 
Tu vrei, -ca inima, 'care te caută, să fie Yo- 

Pi 
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joasă. „Veselească-se inima. celor ce caută 

“ Dunăvoia lui! (1. Par. 16, 10.) .0 Doamne, 

-eu osândese' toate ncareptățile, ce ţi-le-am fă- 

cut. Dă-mi curaj şi încredere, nu-mi mai Învi- 

nui ticăloşia, mea, când eu însumi 0 recunosc 

şi mă îngreţoşez de.ea. Tu ai zis doară: pEu 

hu vreau moartea păcătosului, ci să se il. 

toarcă păcătosul, dela calea sa şi să fie viu.. 

(Ezech. 33. 11.) Dumnezeul „meu, toate le 

__ părăsesc şi mă întore la tine; pe tine te caut, 

pe tine te: doresc mai pre sus de toate. Dă-m 

iubirea, ta, altceva nu-ţi: cer. — O Marie, tu 

eşti nădejdea, mea, câștigă-mi. perseverenţă 

ceă sfântă! Sa ! | 

Punct 3, 

David a, numit fericirea vieţii acesteia 

„un vis al celui ce se trezeşte“ (ps. 72.20). 

Un autor astfel explică cuvintele : acestea: 

„Bunurile lumii acesteia apar mari, ele însă 

sunt un nimic şi de-o durată scurtă, caşi . 

visul, ce ţine timp scurt și apoi totul dispara“. 

Gândul că cu' moartea toate se gată 

l-a liotărît pe sf. Trancisc Borgia, a se deâi- 

că cu totul lui Dumnezeu. S'a întâmplat adecă, 

că sfântul acesta a petrecut cadavrul împă-.. 

rătesei Izabela în Granada. Când s'a, deschis 

sicriul,: toţi au fugit deacolo de spaimă și de 

putoare; însă sf.. Francisc condus de lumina 

dumnezeească, s'a oprit să contempleze în acel.



ai 

cadavru deşertăciunea; lumei și privindu-l zise: 
Tu ești dară împărăleasa mea? Tu eşti -: 

îs ae 
“aceea, înaintea căreia. atâtea autorități își 

- plecau genunchii din reverință ? O Doamnă: 
“Izabelă / unde -e maestatea ta, frumseța: 
ta ? Astfel se finesc pompele și coroanele 

"acestei lumi? De astăzi dară 'vreau să slu- 
jese unui domn, care să nu mai poată fi su: 
pus morţii“. Și astfel de atunci sa dedicat 
cu totul iubirii celui răstignit ; şi atunci de-. 
puse votul, de-a, se face călugăr, la -caz, că 

“i-ar muri femeia; cum de fapt l-a şi împlinit, 
întrând în societatea lui Isus. o 

Drept a avut. dară unul, care scăpat 
“de amăgirile acestei lumi, a scris pe căpă- 
țina, unui mort aceste cuvinte: Pentru cel - 
ce se ştie gândi serios, toale sunt de puțin 
pref. Cine cugetă la moarte,-nu poâte iubi 
pământul. Şi oare pentruce sunt atâţia iubi- 
tori nefericiţi ai lumii acesteia ?, Pentrucă 
nu cugetă la moarte: Fii oamenilor, până 
când ve-ţi fi grei la inimă ? Pentruce iu- 
biți deșertăciunea şi căutați minciuna ? (ps. 
4. 2.) ne-admoniază Spiritul sfânt. Ceeace 
s'a, întâmplat cu străbunii voştri şi cu voi se 
va întâmplă. Şi ei au locuit în? acest palat 
al vostru, au durmit chiar în patul acesta : 
și acum nu sunt mai mult; tot aceasta se va 
întâmplă şi cu voi. . a - “ 

Dedică-te așadar, curând, iubitul . meu



    

      

“aa 

“creştin, înainte de moarte, voinţii lui: Dumne-. 
- zeu: Zoatecâte află mâna ta a. face, fă. (El. - 

9. 10.) Ce poţi face azi, nu lăsă. pe mâne: 
-“pentrucă ziua, de azi trece, și nu se mai re-. 
“ întoarce ! Şi, mâne poate să vină moartea la. 

“ tine, care. nu te va mai lăsă să faci nimic. = 

Smulge-te de grabă de tot, ce te ţine și poate . 

'să teţină departe de Dumnezeu. Să lăsăm în- 

dată de fapt acestă bunuri pământești, înainte 

de ce ne-ar despoiă de ele moartea fără voia 

noastră. fericiţi cei morți în Domnul (Apoc. . 

14.13.) Fericiţi, cari în cele: din urmă clipite . 

"erau dejă, morţi pentru lumea aceasta! Unii 
ca aceştia nu se tem de moarte, ci o doresc 

“și. o îmbrăţişează cu inimă veselă; fiindcă 

aceasta în loc de 'a-i depărtă de bunurile ce. 

"le iubesc, îi uneşte cu bunul cel mai înalt, 
care singur este iubit de ei şi care-i va e- 
rici în veci. “ - 

„Afecte şi rugăciuni. 

| Scumpul meu Mântuitor, îţi mulțămesc . 
“că m'ai:așteptat. Ce ar fi de mine; dacă tu 
-m'ai fi lăsat să'mor, când eram departe de 
tine? Fie pprurea preamărită, îndurarea și 
răbdarea ta, arătată în atâţia ani faţă de mine. 
Iţi. mulţămesc pentru lumina şi graţia, cu care 
îmi stai într'ajutor. Atunci -eu nu te iubiam 
și puţin îmi păsă, dacă tu mă iubeşti. Acum, 

„te iubesc din toată inima și cu cea mai mare 
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durere. îmi uduc aminte, că te-am vătămat pe . 
- tine Dumnezeule singur atât de bun. Această 

dureremă torturează pe mine, dar dulce e su- . 

. ferințaaceasta, căci ea îmi dă chezăşie, că tu, 

mai iertat. O dulcele meu Mântuitor, oh, mai 

bine aş fi murit de mii de ori, decât să te fi vă- 

tămat vreodată. Eu tremur de îrica, că iarăși. 

te. voi vătămă în viitor. Ah! lasă-mă mai bine 

să mor. moartea cea mai grea, ce se poate, 

decât să pierd -din nou graţia ta.: Odată e- 

ram. destinat pentru lanţurile de rob ale ia- 

dului, acum însă sunt servul tău; o Dumnezeul 

sufletului meu! “Tu ai zis, că iubeşti pe - 

acela, care te iubeşte: „Iubesc pe cei, cari mă, 

iubesc“. Eu te iubesc, aşadară sunt al: tău 
și tu eşti -al meu. Eu pot să, te pierd în vii- 

„tor, dar graţia pentru care te rog e, că mai 

bine să mă laşi să mor, decât să te mai pierd 

din nou. 'Pu mi-ai dat mie atâtea graţii, pe 

cari eu nu le-am cerut; nu mă tem, că tunu 

vei vrea, să-mi asculți rugăciunea, "ce-o fac -. 

acum pentru graţia, aceasta: Nu mă lăsă, să . 

te mai pierd; dă-mi iubirea ta, ulțima mea 

dorință; Marie, nădejdea. mea, întrepune-te 

pentru mine . - 

[ i 
“ 
8



 Meditația UL. 
Sourțimea vieţii. 

„Că ce -este pizaja voastră ? 

ca. aburul, care pufinel sea- 

rată“, (Iacob % 14). - 

 Pumnet 2. 

Ce este vieaţa noastră? E asemenea unui 
„abur, care dispare la un vântuleţ şi mai-mult 
“nu este. Toţi ştiu,.că trebue să moară, însă 

„ mulţi se înşeală,. când își închipuesc,, că moar- 
tea ar fi așă de departe, incât mar putea 
veni niciodată. Dar nu-i așa ; Iov ne învaţă, 
că vieaţa omenească e scurtă : Pământeanul 
născut din muiere este. cu: vieața scurtă... și 

“ca o floare înflorind, cade (Iov 1. 1). Tot 
aceea a poruntit Domnul şi- lui. Isaia să pro- 
povăduiască: Strigă, îi -zisc, lot trupul e 
iarbă, şi toată mărirea lui, ca. Jloarea ier- 

-bii; uscatu-s'a iarba şi floarea a căzut. 
„(Isaia 40. 7). "Vieaţa, omului: se aseamănă cu 
vieaţa tulpinii: unei flori: precum se veştejește 
tulpina, așă moare şi omul. Iar deodată cu 
moartea ui se împrăștie și floarea tuturor 
măririlor și a. tuturor - bunurilor pământeşti.
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„ Vieața -mea mai uşoară este decât un - . 
alergător. (lov 9.) Moartea sapropie de noi - 
mai “iute ca un'alergător şi noi cu fiecare 

+ minut ne” grăbim spre ea. Cu fiecare pas, cu 
fiecare răsuflare ne apropiem de moarte. „In. 

timpul, acesta, când eu scriu“, ziceă sf. Iero- 
mim, „se ia o parta din vieața, mea“. Toţi . 
„cu moarte vom muri, şi vom pieri ca' apa, -. 
"ce se pogoară pe pământ, care nu se va a- E 

„ dună. (IL. Imp. 14, 14). Privește, cum curge 
"râulețul acela cătră mare ! Și apele, cari curg * 
acolo, nu se- mai întorc. înapoi. Astfel trec, 
dragul meu, zilele tale şi tute 'apropii de 

: moarte. Trec plăcerile, trec preumblările, di- 
spar pompele, laudele, strigătul de bucurie și . .. 

-. ce mai rămâne ? Și numai mormântul îmi -... 

mai rămâne. (lov 17, 1). Noi vom fi arun- 
„caţi în o groapă și vom rămâneă acolo, ca . 
desbrăcaţi de toate, să putrezim. In ceasul = 

„morții: noastre, aducerea aminte de toate bu- .. 
"-curiile, de toate, onorurile câștigate în vieaţă, 

va veni număi, ca să ne mărească suferinţele 

Şi să ne slăbeașcă: încrederea, în câștigarea 
„ fericirii de veci. Așadar, — va dice atunci 
“nefericitul fiu al lumii — casa mea, grădinile 
mele, mobilele mele 'atât de elegante, tablo- . 

„urile, veșmintele cele scumpe, peste puţin nu 
-vor mai fi ale mele ? 

“0, atunci toate” bunătăţile pământești 
“le privește cu durere. acela, care. mai înainte - 

: ze! :



"va servi spre altceva, "decât spre a- şi primej- 
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| le-a, iubit cu patimă. Și această. direre nui 

dui încă și mai tare mântuirea sufletului. Ve- 
dem doar în toate zilele, că oamenii, cari se 
alipese aşa tare” de lume, pe patul de moarte, . 
nu vreau să audă de nimic altceva, decâtde- . 
„spre. morbul lor, despre medicii, cari se pot 

" chemă şi de mijloacele, cari iar puteă ajută; 
iar dacă le vorbeşti de suflet, îndată .se în: 
tristează şi-ţi zic, să-i lași în pace, că-i doare 
capul și li-i greu de: vorbă; şi dacă din când 
în când dan câte un răspuns, sunt buimăciți 
şi. nu știu, ce“ vorbesc. In această stare le dau 

„preoţii Geslegarea, dar nu pentrucă morboșii 
ar fi destul de pregătiţi, ci fiindeă nu: mai 
este-vreme de așteptăre. Așa mor toţi, câți 
se gândesc puțin la moarte. 

i 

Afecte şi. rusăciuni,- 

N 0, Domnul meu şi Dumnezeul meat Aa- 
iestate nemărginită! Mă rușinez, când vin îna- 
intea ta, Decâte ori te-ar vătămat, „urmând 
nu grației tale, ci unei. plăceri mârşave, uuei 
îndestaliri a mâniei, unei: mâni: de pământ, 
unui capriciu, unui fum !'Eu ador şi sărut, 
o Mântuitorul meu, ranele tale sfinte, pe cari 
cu de altcum prin "păcatele mele ţi le-am sâu- 
gerat; dar chiar prin ranele acestea sperez 
iertarea, și mântuirea. Fâ-mă, o isuse, să re- 
cunosc nedreptatea - cea: mare, ce ţi-am. fă- -
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“ eut-o, părăsindu-te pe tine, isvorul tuturor bu- 

_mătăţilor, ca să beau din ape noroioase și 

 înveninate. Ce mi-a mai rămas din atâtea vă- . . 

„tămări, lce-am aruncat .asupra ta, decât sufe- 

_xinţe, mustrări de conștiință și merite pentru 
iad ? Părinte mai mult nu sunt vrednic, să 
'mă numesc fiul tău. Părintele meu, nu. mă 

respinge. Eu, ce e drept, nu mai: sunt vred- 

“mie de graţia ta, care mă face fiul tău; insă 

tu ai murit, ca să mă ierți pe mine. Tu ai 

zis: Intoarceţi-vă la mine și: mă. voi în- 

toarce câtră voi. (Zah. 1, 3.) Eu părăsesc 

toate plăcerile mele, abzic de toate plăcerile, ” 

ce mi-le” poate da lumea și mă întorc cătră 

“ ine.. Iartă-mă pentru sângele vărsat pentru 

“ mine, căindu-mă din toată inima pentru toate .. 

batjocurile, ce ţi le-am făcut. Acum le de- 

plâng şi te iubesc mai presus de toate, Nu 

“sunt vrednic, să te iubesc, însă tu ești vred- 

nic, de -a fi iubit, lasă-mă să te iubesc: : 

nu respinge dela iubire, o inimă, care oare-: 

cândva, te-a despreţuit. Tu anume 'nu aivoit, 
"ca eu,să mor, fiind în păcate, ca să te pot 
iubi ; da, eu vreau, să te iubesc în tot.re- - 
tul vieţii mele și nu vreau să iubesc altceva, - 
„decât singur pe tine. Ajută-mi tu, dă-mi iubi- . 

rea, ta, cea sfântă și. statornicie în bine. — 

“Marie, ' scăparea mea, încredinţează-mă lui. 

]sus Hrisţos. . a 
N
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 Pranet 2. 

Plângeă regele Ezechie: Spiritul. meu 
„Sa făcut Îa mine ca pânza pânzariului, care 
„este aproapa de tăiat. (Isaia 38, 12). O, pe 
„câţi nu-i lovește moartea și le întrerupe toate, 
“chiar. pe când își ţes: mai bine: pânza: pe 
când își rânduesc și-și îndeplinesc planurile, 

ia făurite” cu atâtea îngrijorări. In lumina făcliei 
dela mort dispar toate lucrurile din lumea 
aceasta, laude, onoruri, desfătări, splendoare 
și măririle pământești. O, mare taină a mor- 
ţii !'Tu ne arăţi. nouă, ce iubitorii lumii nu 
văd: Cel mai strălucit noroc pământesc, cele 

“mai mari ranguri de onoare, cele mai măreţe; 
arcuri de triumf , își pierd toată, splendoarea, 
dacă-s. privite de pe patul de moarte. Păre- 
rile, ce ni Je-am făcut despre anumite îeri- 
ciri false, se schimbă în, indignări' faţă de 
propria - noastră nepricepere. Trista şi neagra. 

„umbră a, morţii acopere și întunecă toațe dem- 
nităţile și pe cele 'regești. , 

«In vieaţă multele năcazvri ne înfăţişează. ” 
“ bunurile. pământeşti într'alt chip, nu precum - 
sunt în realitate. Moartea le descopere și le 
arată, cum sunt în adevăr: fum, tină, deșer: 
tăciune şi mizerie ! O Dumnezeule, ce. ne fo- 
losesc la moarte averile, moşiile, împărățiile, 

” dacă atunci nu mai avem parte-de nimic alt-. 
„ceva, decât de un sicriu de lemn şi de o haină 
simplă, căre să ne: acopere în deajuns tru-
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pu? Ce ne folosesc dnorarile, dacă partea- 
noastră nu .e altceva, decât o însoţire tristă 

"si o înmormântare pompoasă, cari nimic nu. 
vor ajută sufletului, dacă, acesta .e pierdut? . 
Ce folosește frumseța, : corpului, dacă nu. ră- 
mâne din ea nimic, decât viermi, putoare și - 

"un chip înfricoșat încă înainte. de moarte, 
iar după moarte' puțină pulvere puturoasă : 2. 

Și nrai pus pildă în neamuri şi râs mam 
făcut" lor. (lov 17, 6). Moare un. avut, un - 

“ministru, un căpitan, atunci pretutindenea. 
“vorbesc de el; dacă însă a dus o vieaţă des- 
frânată, va -fi de batjocură: „batjocură și 
pildă poporului“; va fi un exemplu al deşer-: 
tăciunei lumești și totodată, o pildă -a drep- 
tății dumnezeești, spre îndreptarea altora. Iar 
în groapă se va ailă ruşinat, zăcând intre: 
cadavrele celor săraci. Mic și mare acolo. 
sunt (ov'3, 19)..Ce ia folosit frumseţa, cor- 
pului, dacă acum nu-i altceva decât o gră- 
madă de viermi? Ce i-a, folosit, vaza, dacă, 
corpul, “lui acumazi aruncat. într'o' groapă, să 
putrezească, iar sufletul în iad să arză? O, 

„ce nenorocire, când trebue să servești altoră; 
ca Obiect pentru astfel de gândiri, și a nu te 

„îi “ocupat tu 'cu ele înainte “de moarte, spre 
folosul propriu. Să. fim conduși dară de con- 
Yingerca, că nu ceasul morţii e timpul potri- 
vit, de-a ne pune în rând o conștiință în- 
cărcată cu... păcate, ci lucrul: acesta trebue | 

+
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“să-l facem acun, pănă suntem încă în vieață. 
-Să ne grăbim dară, să facem acum, ceeace 
nu vom puteă, face atunci.. .Zizmpul e scurt 
toate trec și se sfârșesc în grabă ; de aceea. 

„să grijim, ca toate să-ne slujească spre câș- 
“tigarea vieţii de veci. .: i 

SR Afecte şi rugăciuni. * 

O Dumnezeul sutletului meu, .0 bună- 
„tate infinită, fie-ţi milă de mine, care de atâ- 
tea ori te-am vătămat. Știam eu, că prin 
păcate am să pierd graţia ta; și totuși am 

„voit să o pierd! Spune-mi, ce. să fac, să 0 do- 
„bândesc iarăşi ? Dacă vrei, să-mi pară rău 
„de păcatele mele, da, îmi pare râu din toată 
'ibima, aș voi să mor 'de durere. Dacă voești, 

- Să sperez dela, tine iertare, da, o sperez pen- 
tru meritele sângelui tău. Dacă .voești, să te . 
iubesc mai presus de toate, cu le părăsesc 

„oate,. abzic de toate bucuriile şi bunurile, ce 
poate să mi-le dea lumea Și te iubesc mai 
presus de toate bunurile, o, preaiubitul meu 
Mântuitor. Jar dacă vrei să cer dela tine: 
graţii, două graţii îţi cer: nu mă lăsă mai 
mult, să te vatăm, și fă-mă să te iubesc și 
apoi împlinească-se în mine voia, ta.— O, AMa- 
rie, speranța mea, câștigă-mi tu aceste două 
grații, la tine mi-e nădejdea mea!
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3 Punct 8. | 

Ce 'mare nebunie-i așadar, a se aruncă, 
pentru plăcerile deşerte și trecătoare ale vieţii 
acesteia atât de scurte, , în primejdia de-a.-. 

“muri co moarte rea, cu care se începe“ apoi, 
-"-0 veșnicie nefericită. O, în cegrea cumpănă 
"se află cea din armă-clipită, cea din urmă. 
suilare, cea din urmă faptă -a vieţii noastre” 
pământești. Ea cumpineşte o veșnicie, ori : - 
plină de țoate bucuriile, ori- de toate chinu-. 
rile. Cumpăneşte. o vieaţă sau pururea fericită, 

_Sau pururea, nefericită. 'Să ne aducem aminte, 
că Isus. Hristos.a voit, să moară cu o moarte 
așă de: amară și de” rușinoasă, pentruca să 

_ne câştige nouă o moarte bună. De aceea ne 
chiamă. ja sine așă des, ne dă atâtea învăţă- 
turi, ne face atenţi cu ameninţări, pentruca . 

- să luăm hotărîrea, de-a; „sfârși ultima clipită - 
"în graţia lui Dumnezeu. - | 

Chiar și un păgân, Antistene, la între- 
"barea, care ar fi norocul - cel mai mare. - în 

„ lume, răspunse: o „mioarte bună... Şi ce. va 
zice un creştin, care știe din credință, că din 

„acel moment se începe eternitatea, așă încât 
în aceea; clipită se prinde 'strâns ca fierul. 
“de una din cele două sorţi, cari îi aduc, ori 
o bucurie veşnică, ori o suferinţă eternă. Dacă . 
ar îi puse pentru tine într'o urnă două şe- . 

| dule, dintre. cari pe una, ar fi scris „iadul“ | 
şi pe. cealaltă „raiul; cât de băgător de sea-
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-mă a-i f, să scoţi biletul, care te-ar îndrep- 
tăți la fericirea. cerească | Acei nefericiţi, 
cari sunt osândiţi, de a-şi pune vieaţa, 'n joc, 
o: Dumnezeule, cum tremură, când își întind 

„mâna, să tragă sorţile, dela cari le atârnă 
 vieaţa sau moartea, ! Ce frică te va cuprinde, 
când vei fi aproape de acel moment, când 

"vei zice: dela, această clipită, în care mă aflu 
depinde vieața ori moartea mea, pe veci! Acum 
se hotăreşte, că oare să fiu în veci fericit, 
ori pentru totdeauna în, desperare., Sf. Ber- 
nardin de Siena. povestește, că un principe 
înfricat peste măsură în ora morții, strigă. : 
„Vezi, eu am atâtea fări şi palate în lumea 
aceasta, însă de voi muri în astă-noapte, 

„ru Știu, unde va trebui să “locuesc. 

„„ Dragul meu, dacă crezi, că trebue să 
mori, dacă. crezi, că este veșnicie. și că nu- 

mai odată vei muri, așă,: că murind odată 
în păcat, ești pierdut, pentru totdeauna, fără 
nădejdea de-a te mai mântui, cum poţi să 
nu te hotăreşti de-acum,, decână cetești ace: 
ste şire, de- -a, face toiul,. ca să-ţi asiguri. o 
moarte bună ? Sf. Andreiu- Avelinul, tremu- 

“rând ziceă: Cine știe, ce Soarte mă așteaptă 
“în vieața cealaltă ? Cine, ştie, merg la feri- 

> cire, ori la, pierzare ? 

De asemenea tremură şi sfântul Aloisiu 
Bertrand, încât adeseori nu puteă, dormi noap- . 
tea, de gândul, ce și-l spuneă încontinuu:



aa 

Cine ştie, oare tu nu vei fi osândit? Şi ... 
tu, care ai ” păcătuit așă de mult, nu tre- A 
muri ? Depărtează acum răul, pănăce e vre- 
me, propune-ţi de-a te dedică: întru adevăr 

“lui Dumnezeu, și începe cel puţin de acum o 
“ astiel de vieață, carela moarte să nu te amă- 
'rească; ci să te mângăie. Roagă-te în continuu. 
Şi cu căldură, întrebuinţează” adeseori ss. sa- 
.cramente, părăsește ocaziunile periculoase și. 
„dacă e de lipsă, părăsește chiar și. lumea. 
Ingrijește-te de mântuirea, eternă, și “înţelege, ." 
că nici o siguranţă, nu-i destul de mare, când 
e vorbă de fericirea veșnică. 

Afecte şi rugăciuni. 

| 0, scumpul meu Mântuitor, cu “multe ți-s 
dator! și cum ai: putut da, atâtea graţii unui. 
nerecunoseător, unui trădător, cum am. fost 
eu faţă de tine? Tu mi-ai dat vieaţă şi dân- 
„du-mi visaţa vedeai de atunci nedreptăţile, 
„ce aveam să ţi-le fac.. Tu mai mântuit mu- - 
“rind pentru mine, şi ai văzut dejă atunci, cât 
„de nemulțămitor mă voi purtă faţă de tine. 
După aceea abiă sosit pe lume, ţi- -am Întors 

“spatele; și m'am cuiundat în. moarte și stri- 
căciune, iar tu prin graţia ta; iarăşi mi-ai : 
dat vieață. Eu eram orb şi tu mai luminat. . 

„Eu te-am fost pierdut, prin graţia . ta, însă - 
"iarăşi te-am aflat. Eram inimic şi tu m'ai fă- - 

„cut amicul. tău. 0, Dumnezeul îndurării, îă



i ae 
să-mi cunosc îndatoririle, ce le am faţă de 

"tine; şi dă-mi lacrimi, să: deplâng amar vătă- 
„mările, ce ţi le-am făcut. Ah, răzbună-ţi-asu- 
-pra mea dându-mi o mare durere pentru pă- 

catele mele, însă nu mă pedepsi lipsindu-mă 
de graţia Și iubirea; ta. O părinte: etern, eu 
mă înfior și urăsc mai mult decât orice rău, 
nedreptăţile făcute ţie. Iudură-te spre mine 

„pentru iubirea lui Isus Hristos. Priveşte la 
fiul tău mort pe cruce. Sângele lui asupra 

“mea ? Să curgă acest sânge dumnezeesc, spre 
a-mi spălă sufletul meu. O stapâneal inimei 

“mele! Vină împărăția ta! Eu sunt hotă- 
rât de-a lăpădă orişice înclinare, care nui 

“ înareptată spre tine. Te iubesc mai presus 
de toate; Vino” și domneşte tu singur în su: 
îletul meu; fă, să te iubesc și nimic altceva, 
să nu iubesc, decât pe tine. Eu doresc, să-ți 
plac cât se poate de mult, și să te îndestu- 
lesc prea deplin în celalalt timp al vieţii mele.- 

" Binecuvântă tu, o Părintele meu, această do- 
rință a mea și dă-mi. graţie, să fiu totdeauna. 

- unit cu tine. 'Moate simţemintele mele le pun 
-. în grija ta și de azi încolo nu mai. vreau să : 

îiu al altuia, decât al tău, comoara mea, pa- 
„cea mea, nădejdea, mea, iubirea, mea, totul 
meu; iar eu le sperez toate dela tine pentru 

. meritele Fiului tău.— Marie, stăpâna și mama 
: mea, vină-mi cu mijlocirea ta întru ajutor. 

O, mama lui Dumnezeu, roagă-te pentru mine.



Meditaţia IV. 
Moartea e sisură. 

„Rânduit este omului odată. * 
să moară“. (Evr. 9, 27). 

Punct 1. -. 
Y 

x 

E scrisă sentința morţii pentru. toţi 
„oamenii: ești om, trebue să mori. „Celelalte 

- bunuri și rele ale noastre sunt nesigure“ zi-. 

ceă sf. Augustin; „singură moartea, e sigură“. 
Că oare copilul, care se va naşte, va fi avut . 

sau sărac, e nesigur; fi-va sănătos ori bolnă- 

vicios, dacă va aveă, să moară tinăr sau bă- 

“trân: totul e nesigur. Dar, că va muri e si- 

gur. Fie nobil, fie domnitor, moartea îl va, 

răpi. Și venind moartea, nu-i “putere, care să 

i-se poată împotrivi. Omul se luptă în con- 

tra; flacărilor, a valurilor, se împotriveşte ar-. 
„__melor de. oţel, puterii regilor;-dar vine moar- * 
„Stea, şi cine i-se poate împotrivi ?-zice sf..Au-" » 

gustin.. Vincențiu de Beauvais povestește, că, . 

un rege francez zise la sfârşitul vieţii sale: 
Vezi, pe lângă toată puterea ce-o am, nu 

pot face, ca moartea să mai aştepte nici 
măcâi un ceas. Când a bătut ora cea din . 
-urină, nu se poate prelungi cu-nici o clipită:
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“zu voi mai scrie, nici tu nu vei mai ceti: Cine 

vreme le-ai pus şi nu întrece. (lov 14. 5). 
Chiar.să ajungi, cetitorule, în vieaţă toţi 

„anii, ce-i sperezi, totuşi are să vină o. zi și 
din ziua aceea, o oră, care pentru .tine va fi 
„cea, din urmă. Pentru mine, care scriu acuma, 
pentru tine, care cetești cărticica aceasta, e 
statorită dejă ziua și clipita în care nici eu 

este omul, carele va fi viu şi să nu vază 
„+ moartea ? (ps. 88,46.) Judecata. e adusă. Nici 

când n'a fost un om aşă, de nebun, încât să» 
Îi cugetat, că nu va trebui să moară. Ceeace .. 
sa întâmplat străbunilor noștri şi nouă ni-se 

“va întâmplă. Tată din atâţia, cari la începu- 
tul veacului trecut au trăit în. patria. noa- 
stră, acum nici unul nu mai este în vieață. 
Chiar și principii, domnitorii acestei lumi s'au 
strămutat pe cealaltă lume și nimic “n'a -ră- 
mas dela ei aici, decât o criptă pompoasă de 
marmură, cu o inseripţie frumoasă, din care 
putem trage învățătura, că dela stăpânitorii 

“lumii. nimic nu rămâne aici, decât o mână de 

 Numărate sunt lunile: lui Ja dânsul, *spre 

țărână într'o criptă de piatră. Sf. - Bernard, 
întreabă astfel: „Spune-mi, unde sunt. iubi. - 

pa 
forii lumii ? și răspunde: Nimic n'a rămăs 

„din ei, decât cenuşă şi viermi. 
De aceea trebue să ne străduim după 

„0 fericire, care ţine în veci, și nu- trebue să 
ne îndestulim cu o fericire, care are. capăt, 

cz 

 



„pentrcă și sufletele noastre sunt veșnice. Ce 
ți-ar folosi să fi fericit nici — dacă poate fi 

- vorbă de fericire. pentru un 'suflet, -care tră- 
'eşte fără de Dumnezeu — dacă dincolo vei 
“fi nefericit pentru o veșnicie între eagă? Ția 
reușit. să clădești casa aceasta și ţi-a căzut - 
foarte bine, dar gândeşte-te, că în curând va 
trebui s'0 “părăsești, şi să putrezești într'o 
groapă. Ai ajuns la o poziție așa de înaltă, 
care te ridică peste alţii; va, veni însă moar- 
tea și'te va, face asemenea celui mai neîn-" 

"semnat om “din lume. 

„i Afecte şi rugăciuni. | 

0, nefericitul de. -mine, carele de atâţia, 
ani m'am gândit numai, cum să te vatăm pe 
tine, o. Dumnezeul sufletului meu! Iată acești : 

„ani au trecut dejă; moartea, poate mi-e aproa- 
„pe, și ce aflu eu altceva, decât chin și 'mu- 
strări de conștiință ? O de-ţi-aș fi sârt it tot: 

„ deauna, ţie, Domnul meu! Cât de nebun am” 
_jost! Eu am trăit în lumea aceasta -mulți 

ani, și în loc de a-mi câștigă merite pentru 
. vieaţa, eternă, m'am încărcat cu:păcate înain- .. 

tea, dreptăţii dumnezeeşti.. Jubitul meu Mân- 
„tuitor, dă-mi lumină Și "putere, să mă mântu-. 

- es6 de păcate. Poatecă moartea nu e de- 
„parte de mine. Vreau să mă pregătesc ' pen- . 
„tru momentul .acesta însemnat și hotăritor 
pentru fericirea, sau nefericirea mea veşnică.



_ Iţi' mulțămesc, că ai aşteptat: pănă acuma. Și 
fiindcă-mi dai țimp, să îndreptez răul făcut, 

| 

„ată-mă o Dumnezeul meu, spune-mi, ce să fac ; 
pentru tine ? Vrei, să-mi pară rău de văti- 
mările, ce ţi-le-am făcut ? Îmi pare rău de ele 
şi le utăsc din tot sufletul. .Dorești, să pe- | 

„tree în iubire zilele ori anii, carii mai am 
„încă 2 Da, aşa voi face. O Dumnezeule, și 

mai înainte m'am hotărît adeseori, s'o fac 
aceasta, dar promisiunile mele au devenit tra- 

“dări. Nu, Isuse al meu, nu mai voesce, să fiu 
nemulțămitor pentru aţâtea graţii, ce mi le-ai 

„dat. Dacă nici acum nu-mi sehimb vieaţa, cun 
„voi puteă speră la moarte iertarea şi ceriul? 
Iată acum mă hotărăsc din toată. inima, să 

- întru serios în serviciul tău. Tu însă dă-ni 
putere, nu mă părăsi. Du nu w'ai părăsit, 
când te vătămam; deaceea cu atât mai vâr- 
tos am nădejde în ajutoriul tău acuma, când 
imi propun, să părăsesc toate, spre a-ţi plă- 

"ceă. Lasă-mă deci să te: iubesc. o: Dumneze: 
zeule, carele: eşti vrednic de iubire nemărgi- 
nită. Primește pe .trădătorul, care acum cu 
părere de rău îmbrățișează picioarele . tale, 
„care te iubește şi te roagă de îndurare. Eu 
te iubesc, o Isuse al meu, te iubesc din toată 

“inima. te iubese mai mult, decât pe mine în- 
sumi. Iată, sunt al tău. Fă cu mine și cutot 

ce e al meu după placul tău. Dă-mi stator- 
nicie în ascultarea, față de tine, dă-mi iubi- 

„rea ta și fă apoi cu mine, ce voești.: — Mărie,
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- mama mea, nădejdea și scăparea mea, ţie îţi: 
_“încredințez soartea mea, ţie-ţi dau sufletul 
„ meu; roagă pe Isus pentru: mine. 

. Punet 2. 

, - E hotărît; te asigur așadar, că noi toți: 
suntem destinaţi să murim. „Toţi ne naștem* 
zice sf. Ciprian, „cu laţul în jurul gâtului 
şi cu fiecare pas, ce-l facem, ne apropiem 
mai tare de moarte“... O frate, precum odini- 
oară ai fost înscris în matricula botezaţilor, 
tot aşă te vor înscrie cândva și în matricula, 
morţilor. Precum zici despre : înaintașii. tăi: 
tatăl meu, unchiul meu, fratele meu de feri- 
cită aducere aminte, tot așă vor vorbi şi de- 
spre tine următorii tăi. Precum ai auzit ade-. 

“seori clopotele vestind moartea, semenilor tăi, 
„aşa, le vor.auzi şi alţii sunând pentru tine. 

“Insă ce ai zice tu, dacă ai vedeă pe 
un osândit la moarte, că merge la spânzură- - 

toare glumind, râzând, privind jur împrejur, 
cu gândul la teatre, baluri şi petreceri? Și 

„apoi tu, acum nu ești pe calea morţii? Și la 
„ce te gândeşti tu oare ?. Priveşte în mormin- 

- tele acestea pe amicii şi consângenii tăi, pen- 

„ru cari dejă s'a anunţat sentința. Ce îrică 

cuprinde pe cei osândiţi la moarte, când văd 
pe consoții lor fără vieaţă atârnând în furci! 
Priveşte dar la cadavrele, acestea, din cari 
unul fiecare îţi zice : Jerj mie şi astăzi ție. 

4 . 7 | 4



(Ea. 38, 23.) Tot aceasta ţi-o spun şi por- 
. retele consângenilor tăi morți, scrisorile lor, 
casele, păturile și veșmintele lăsate de ei. 

„Ce mare nebunie e, a nu te îngriji să-ți 
“pui în rând conştiinţa, și să foloseşti toate 

| mijloacele, ca să ai o moarte bună, dacă știi 
odată, că trebue să mori, și că după moarte 
soartea ta, va fi'0.veșnicie plină, ori de bu 
curii, ori de. dureri şi dacă bine ştii, că dela 
clipita morţii atârnă, să fii pe veci îericit, 
ori pe veci nefericit. Ni-e milă de aceia, cari, 
mor pe neașteptate, pe cari 'moartea, îi află 

“ nepregătiţi; și 0, de ce noi totuși nu ne pre- 
“gătim cu grije, ori doară cu noi nu se poate 
“întâmplă, lucrul acesta? Mai curând sau mai 
târziu, pe aşteptate sau pe neașteptate, gân- 
dindu-ne la aceea sau nu, totuși va trebui să. 
murim. Cu fiecare oră, cu fiecare minută . ne 
apropiem -de ţinta, pierzării, de morbul din 
urmă, care ne va scoate din lumea. .aceasta- 

„> In fiecare veac, casele, pieţele Și ora- 
„ şele sunt; înpopulate. cu oameni noui; iar 10: 

cuitorii de mai "nainte. sunt duși în groapă. 
“ Precum Sau sfârșit zilele lor, aşă, - va veni 
„ oarecând vremea, de nici eu, nici tu, și nici 
„un contimporan de al nostru nu va mai irăi 
pe pământ. Atunci vom fi cu toţii în. veşni- 
cie, care pentru noi.va, fi sau o zi eternă de 
bucurie, Sau o noapte veşnică de torturi. 
Aici nui este cale mijlocie ; e sigur, e unade 

LI)



văr, ce trebue să-l credem, că ne va ajunge- 
ori o soarte, ori alta. 

Afecte și rusăciuni. 

Prea, iubite Mântuitorule, eu n'aș fi cu- 
tezat, să mă arăt înaintea ta, dacă nu te ve- 
deam atârnând, pe această cruce, sfășiat, bat- 

„ jocorit şi omorit pentru mine. A fost. mare . 
- nerecunoştința, mea, mai mare însă îndurarea 

ta. Mari au fost păcatele mele, dar -mai mari 
sunt vredniciile tale. Ranele tale, sângele tău, 
“moartea ta sunt nădejdea mea. Eu aş fi me- 
Titat iadul din momentul, în care am căzut: 
în primul. păcât, la care-am adaus vătămări 
-peste vătămări și tu nu numai, că mi ai ţinut. 
vieaţa, ci m'ai chemat cu o aşa mare milă, și 
cu atâta iubire să-mi dai iertare, și m'ai îm= , 
biat cu pace; cum să mă tem, că mă vei re- 

„spinge acum, când te iubesc 'şi nimic nu cer 
decât graţia: ta ? Da, eu te iubesc din toată 
inima, o iubitul meu Domn, şi toată dorința | 
mea, €. să te iubesc.. Eu te iubesc şi-mi pare 
rău că te-am desprețuit, nu atât pentru iad, 
pe. care l-am meritat, ci mai mult pentrucă » 

__ te-am vătămat pe tine, Dumnezeul meu, ca- 
_rele atâta mai iubit. Fie dar :Isuse al meu, 
deschide-mi sânul bunătăţii tale, adauge în- 
durare la îndurare. Fă, să. nu-ți mai fn ne- 

- mulţămitor, ș şi schimbă cu totul inima mea. 
"Xă, ca inima, mea, care odinioară a despre- 

4
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„uit cu totul iubirea ta, și-a schimbat-o cu 
„». bucurii de cele ticăloase, lumești, acum . să 
„fie toată a ta și să ardă cu o flacără ne-. 

stânsă pentru tine. Eu -sperez, că voi.fi pen- 
> tru totdeauna în ceriu, să te iubesc ;: acolo, 

ce e drept, nu voi puteă ocupă loc între cei - 
nevinovaţi, ci va trebui .să stau în rândul. 

„penitenţilor; însă între aceștia vreau să te 
iubesc mai mult, decât cei. nevinovaţi. Spre 
gloria, îndurării tale, să vadă raiul un păcă- 
tos înflăcărat de iubire mare, care de-atâtea. . . 

„ori te-a vătămat. Eu îmi propun, 'ca de azi: 
înainte să fiu cu totul al tău, și să nu cuget 
la nimic, Gecât să te iubesc pe tine. - Ajută- 
mă tu cu lumina şi graţia ta, să capăt putere, 
de-a-mi îndeplini dorinţa; aceasta, care tu în- 
suți o veri în mine prin bunătatea ta.— 0 
Marie, maica perseveranţei, întrepune-te să. . 
rămân, credincios făgăduinţii mele. 

Punct. 
Moartea :e sigură. O Dumnezeule ! Cre- 

ştinii o știu foarte bine, o'ered și Văd acea- - sta. Cum trăesc însă atâţia uitându-și cu 'to- tul de moarte, cașicând niciodată n'ar trebui să moară? Dacă după vieaţa aceasta par fi nici iad nici rai, S'ar putea gândi mai puţin 
la moarte, decât se gândesc acum ? De aceea. e așa de păcătoasă vieaţa ce o duc. Dragul. "Meu, dacă vrei să trăeşti în sfințenie, nizu- 

. 
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eşte-te să ai totdeauna moartea, înaintea ochi- 

“lor tăi. O-moarte/ cât de bună e judecata” *; 

“ta, (Sir. 41, 3.) O,cât de bine judecă lucru: -..: 

rile și își conduce afacerile acela, care toate 

„le judecă şi le rândueşte' cugetând la moarte. 

. Cugetul la, moarte face să înceteze orice în-' 

clinări spre lucrurile pământeşti : Să ai-în : 

vedere capătul vieții, zice st. Laurenţiu Iu- , 

stinian, și nimic nu va fi în lumea acea- 

„sta, ce 'să' iubeşti. Pentrucă tot ce este în 

lume, pofta. trupului este şi pofta ochilor” 

și trufia vieții. (|. loan 2, 16.) “Toate bu- 

nurile lumii se reduc la 'desfătările, simţuri-. 

lor, la averi şi onoruri, aceste însă le des- , 

preţueşte cel ce: se cugetă, că în curând se - 
va preface în pulvere și cenuşă, și Că arun- 

cat într'o groapă, va servi viermilor: de nu- 

tremânt. i 

„Şi adevăr, sfinţii având moartea, îna- 
intea ochilor, despreţuiau toate bunurile din. 

lumea aceasta. Pentru aceea sf. Carol Borro-. - 

meu aveă pe masa, sa de scris.un cap de 

mort, ca în continuu să-l, poată privi. Cardi- 

nalul Baroniu aveă pe inelul său inseripţiu-. 

nea: //du-ți aminte, că ai să mori. Venera- 

bilul părinte Juvenal Ancina, episcopul dela 

Saluzzio, aveă asemenea scrise pe un CTanlu, | 

cuvintele; Cum ești fu, am fost și eu, şi 

„cum sunt eu, vei fi şi tu. Un alt eremit 

sfânt, întrebat fiind la, moartea sa, pentruce 

.



 D4 

-_“e așa de vesel, a răspuns: Fu am avut de 
multeori moartea înaintea ochilor 7nei, iar . acum când a venit, pentr mine nimic nu e nou II | i 

Ce nebun ar fi acel călător, care, în ţara 
streină, prin care trece, ar face cheltueli mari | “ŞI Dar aveă nici o grije, că din cauza acea- sta va, înnotă în lipsă, şi sărăcie în patria, sa, unde va trebui să petreacă vi6ața întreagă. Şi oare nu e nebun acela, care se nizuește . - să se fericească în lumea aceasta, unde nu mai puţine zile are să, trăeasca, şi prin acea: „sta se pune în primejdia de-a fi nefericit în 

, 

cealaltă, unde trebue să Tămână pe vecie?-.: Spre ceeace împrumută cineva, dela altul, are . puţină tragere de inimă; fiindcă, știe, că tre- bue să înapoieze lucrul împrumutat. Toate . bunurile vremelnice le avem împrumut, și e nebunie să ne alipim de ele, de oarece în curând trebue să, le părăsim. Moartea, toate ni-le va, răpi. 'Poate ' bunurile „câștigate, tot : norocul lumii acesteia se sfârşeşte cu' cea. din urmă suflare, “o: însoţire la mormânt Și „Cu coborirea în o Sroapă. Casa, ce ţi-ai zi- „dit-o, va trebui să o laşi în curând altora, groapa va fi pănă la ziua judecății locaş cor-! pului tău, și de-acolo vei trece sau în ceriu, . Sau în iad, unde a fost mai înainte - sufle- iul tău. . e NE 

  

|
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RE Afecte şi. rugăciuni. 
, 4 

Așadar en moartea toate se gată pen: 
tru mine? Atunci nu voi află nimic altceva, . 

o Dumnezeul meu, decât puţinul, ce am făcut. 
„din iubire faţă de tine. Și ce aştept? Aştept 
să vină, moartea, care mă va află pe mine ” 

nefericitul cufundat întrun noroiu de păcate,. 

N așă, cum sunt acum ? Dacă ar trebui, să mor - 

acum, aș muri: neliniștit și cu vieaţa- -mi petre- 

„entă pănă aci foarte neîndestulit.: Nu Isus6: 

al meu, nu vreau să mor așă de neîndestu-" 

Mt! Iţi mulţămesc, că-mi dai timp, să-mi de- | 

plâng păcatele şi să te iubesc numai pe tine. 

In momentul acesta, voesce să, încep. Imi pare - 

Tău măi presus de toate, -că te-am vătămat- 

“pe tine, o bunul cel mai înalt, și te iubesc 

mai presus de toate, mai mult, decât. vieața, 

mea. Cu totul mă dau ţie, Isuse al meu, de 

acum, înainte te îmbrățișez + şi: te strâng. la. 

inima mea ; şi de acum îţi dau sufletul meu. 

In mâhile tale îmi dau. sufletul meu. Nu 

vreau să întârziu. și să ţi-l dau numai dupăce 

îi va, fi anunţată părăsirea lumei acesteia, cu. 

“envântul : Pleacă 7 Eu nu voesce să întârziu: . 

„pănă în ora aceasta, şi să te rog. atunci
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să mă mântuești : -Isuse, fii. pentru mine Isus, 

mântuitorul meu ! Mântueş te-mă acuma, ier- 

tându-mă și dându-mi graţia sfintei tale iu- 

biri. Cine știe, d dacă îndemnurile acestea, ce 
le- am auzit azi,. nu sunt cea din: urmă voce, 

'cu care tu mă, chemi şi cea din urmă îndu- 
rare, care 'mi-o faci! Intinde-ţi mâna, iubirea. 
mea, și scoate- -mă din tina trândăwii mele. 

Dă-mi sârguinţă, fă ca în toate, câte ceri 
dela mine, să te ascult cu iubire înflăcărată. 

O eterne Părinte, dă-mi pentru iubirea, lui 
Isus Hristos statornicia în bine și grația de 
a te iubi numai pe tine; de-a te iubi mult î în 
partea vieţii, ce-mi mai rămâne. — O, Marie, 
mama îndurării, câștigă-mi pentra iubirea, ce. 
o porți faţă de fiul tău Isus, două lucruri : 
perseveranță şi iubire. 

, e 

 



Meditaţia V. 
Ceăsul morţii e nesisur. . - 

„Fi-ţi gata: că în ora, în ca- 
re nu gândiţi, Fiul omenesc 

va veni. (Luca. 12, 40.) 

Panet Le 

E sigur, că noi toţi trebue să murim, 
însă nu știm când: Wimic nu e'așă de si- 
gur ca moartea, zice Idiota, dar nimic nu-i 

„așă de nesigur ca-ora morții. Frate dragă, 

dejă, e hotărît anul, luna, ziua, ora şi clipita, 
în care eu și tu părăsind lumea aceasta, a- 
vem să trecem la veșnicie. Punctul acesta, 

“din timp însă nu-l ştim. Pentruca. totdeauna 

să fim pregătiţi de moarte, ne pune IsusHris- 
tos înaintea, ochilor adevărul acesta: acum 

numește moartea un fur, care vine pe ascuns 

în vreme de noapte; “acum ne zice să ve- 

ghiem, căci: Ja ora, în care nu gândiţi, 
fiul omenesc va veni. St. Gregoriu zice: - 
Dumnezeu tăinuește ora morţii spre binele 

- nostru, ca astfel totdeauna. să -fim pregătiţi 

la, moarte. Fiindcă, moartea în orice timp șin. 
orice loc ne poate luă vieaţa, de aceea și noi 
dacă vrem-să avem o moarte bună și să fim 

? .
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fericiţi, trebue s'o aşteptăm totdeauna și în 
tot locul: Moartea fe așteaptă în tot locul, 
“du încă în fot locul s'o. aștepți, zice Si. 
Bernard. . a | 

Oricine știe, că trebue să moară, dar 
dureie, mulți își închipuese moartea aşă de: 
departe, încât o. pierd din vedere. Chiar. ȘI. 
bătrânii „cei mai slăbiţi și oamenii cei mai 
bolnăvicioși încă gândesc, că vor mai trăi trei. 
Sau. patru ani. Dar câţi nu ştim, zic .eu, că 
au. murit pe neașteptate .în zilele noastre, 
unii şezând, alţii umblând, şi iarăşi alţii dor- - 
mind în patul lor ? De sigur, nici unul din- 
tre ei n'a crezut, că va muri în ziua, aceea, 

„în care a murit, și aşă pe neașteptate.. Zic 
mai departe: din atâţia, câţi au murit în anul: 

„acesta în patul lor și au -trecut- la cealaltă 
vieaţă, într'adevăr nici unul n'a, gândit, că n 
anul acesta.i-se vor găti zilele ȘI Va muri.: 

„Rar se întâmplă, ca, cineva să nu moară, pe 
neașteptate. , A 

Aşadară, dragul meu, dacă, voeşte vrăş- maşul să te înșele la păcat, zicânducți: te vei 
mărturisi mâne, răspunde:i : „Si oare ştiu eu, că ziua, de azi, nu va fi cea din urmă din 

"vieaţa mea? Dacă ora aceasta, momentul ace- sta, în care aș întoarce spatele lui Dumne-. zeu, ar fi pentru mine cel din urmă, așă în- 
cât naș mai aveă, vreme să vindec răul, ce sar întâmplă cu mine în veșnicie“ ? Cu câţi 

s



păcătoşi nenorociți nu sa. întâmplat, că m 
momentul, în care gustau vre-o mâncare în-' 
veninată, au îost surprinși de moarte, și au 

„ fost aruncâţi în iad! Ca peștii, ce se vâ- - 
nează în mreje, astfel sunt prinşi oamenii 
în timpul rău. (Eel. 9, 12.) Timp rău, timp 

„al nefericirii e acela, în care păcătosul amă- 
reşte pe Dumnezeu. Dacă dușmanul ar zice: 
că nu ţi-se va întâmplă nenorocirea aceasta, . 
tu răspunde-i: Şi dacă mi se va întâmplă, ce 

„va fi de mine pentru întreaga veșnicie ? 

Afecte şi rugăciuni. 

_* Doamne, dacă mi ai fi luat în socotință 
greşelele mele, de mult n'aș.mai petrece pe 

locul, unde. mă aflu acum, ci aș fi în iad, de 
care m'am făcut vrednic prin păcatele mele. 
Insă Sf. Petru mă învaţă: Zabdă. Domnul 

+" mult pentru noi, nevrând ca să, piară ci- 
“ “neva, ci să vină la pocăință. (UL Petru 3, 9.) 

Intradevăr, tu Doamne, ai avut îndelungă . 
„răbdare față de mine şi ai așteptat mult, 
pentrucă 'n'ai voit să pier, ci să mă vezi în- 
torcându-mă la pocăință. Da Dumnezeul meu, - 
la tine mă întorc, mă arunc la picioarele . 
tale şi-ţi cer îndurare. /ndură-fe spre mine 

__ Dumnezeule după mare îndurarea îa.. Dar 
“+ Dumnezeule, ca să mă ierţi, îndurarea ta tre- 

__“ bue să fie nespus de mare, căci te-am vătă- 
- =“ mat având lumina, graţiei tale. Și alţi păcă- 

1,



. toşi te-au vătămat, însă 6i w'au avut lumina, 
care mi-ai dat-o mie. Cu toate acestea și mie 
îmi ajuţi încă, să-mi pot deplânge păcatele, 
și să pot speră iertare dela tine. Da scum- - 
pul men Mântuitor, mă doare din toată ini- 
ma, că te-am vătămat; sperez. însă iertare 
pentru meritele: suferințelor tale. “Tu Isuse, 
deşi nevinovat, totuși ca un răufăcător ai 

„voit să mori pentru mine pe cruce, şi să-ți. 
verşi tot sângele, ca să-mi speli “păcatele 
mele. O sânge nevinovat, spală păcatele unuia . 
care se pocăeşte. O veşnice. Părinte, iartă- 
mă pentru iubirea lui Isus Hristos! Ascultă-i 
ruga lui acum, când ca un întrepunător se 
roagă pentru mine. Însă iertarea nu mi-i de 
ajuns, o Dumnezeule, vrednic de iubire ne- 
sfârşită; îți cer graţia de a te iubi. Eu.te 
iubesc, o bunul cel mai înalt, şi-ţi jertfesce de 

“azi încolo trupul, sufletul “meu, voinţa mea, 
libertatea, mea. Vreau să încunjur toate oca- 

ziunile rele: Wu ne duce pe noi în ispită !. . 
pentru iubirea lui Isus, scapă-mă de ocazi- 
unile, prin cari te-aș puteă vătămă: Ci ne 
mântuește de cel râu. Scapă-mă de păcat 
şi apoi pedepseşte-mă cum: voeşti. Primesc 
bucuros toate boalele, durerile, pierderile, ce 
le-ai trimite asupra mea, numai să nu pierd 
îndurarea și iubirea, ta. „Cereţi şi vi-se va, 
da!“ Tu dară promiţi;. că-mi vei da atâta, 

„pentru cât mă rog: iar eu îţi cer acestea 
două binefaceri: să-mi dai statornicie în bine
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şi graţia de:a te iubi. — O Marie, mama, în- 
durării, roagă-te pentru: mine, în tine îmi pun 

încrederea. . .. a | 

Punct 2. 

Dumnezeu nu: voeşte . perirea noastră. 

--De aceea nu înceată a ne ameninţă cu pe- . 

depse și. a ne îndemnă la indreptarea vieţii. . : 

De.nu vă veți întoarce, sabia sa o va luci, 

(ps. 7, 13.) Vedeţi, zice întralt loc, câți au 
- murit în pripă chiar atunci, când se gândiau 

mai puţin la, moarte şi duceau o vieaţă în 
pace şi fără gânduri, cașicând ar fi.avut încă 

multe. zile de -trăit. Câci când vor zice: 
pace și linişte, atunci fără de veste va 

veni peste dânșii perirea. (|. 'Tes. 5, 3.) 

In alt loc zice: De nu vă veți 'pocăi, toţi - 

veți pieri. Pentruce atâtea, amenințări cu pe: 

“ depse înainte de-a le trimite asupra noastră? . .: 

““Oare nu de aceea, fiindcă doreşte să ne în- 

dreptăm şi astfel să scăpăm de o moarte ne- 

fericită ? SE. Augustin zice: Wu orea să te 

„ucidă acela, care îfi ștrigă : fii cu grijă! 

Așadar, trebue să-ți tragi pe seamă, 

înainte de-a sosi ziua, judecății. Ce-ai zice, 

- dacă ar trebui. să mori în astăseară și astiel 

astăzi sar aduce hotărire peste. norocul tău 

pe veci? Pregătit ai fi? Sau dacă nu, cât ai 

da, ca Dumnezeu să-ţi lungească.vieața cuun 

an, cu o lună, sau cel puţin cu o zi 2 Și pen- 

, , 4
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truce nu-ţi pui în rând conștiința acum, pănă 
„. când ai vreme? Oare nu se poate, ca ziua 
“aceasta să fie cea din urmă pentru tine 2 AM 
întârziă a' fe întoarce la Domnul şi nu Jă- -. 
să din zi în zi, că fără de veste va ieşi 
mânia Domnului şi “în vremea izbândirii . 

„fe va pierde. (Sir. 5, 9.) Ca să te mântu- - 
ești, trebue să părăsești păcatele. Dacă, odată 

„„ trebue să le părăseşti, pentruce să nu faci 
lucrul acesta acum?  -. i 

Dacă odată, pentruce nu acum ? zice 
si. Augustin. Aştepţi poate, pănă ce -vine 

„„ moartea ? 'Timpul morţii însă pentru păcătoşii 
-cerbicoşi nu e, timpul iertării, ci al râzbu- 
„nării. În ziua răsplătirii te va, aruncă la. - 
_pierire. | a E ÎN 

“Dacă ţi-e dator cineva cu o sumă mare: 
de bani, tu numai decât te asiguri, prin o- 
obligaţiune, zicând: cine ştie ce se 'va: în- i 
tâmplă ? De ce nu porţi atâta grije şi de su- 

„fetul tău, care e de preţ mai-mare decât o 
sumă de bani? Pentruce nu zici tot așă: 
cine ştie, ce se poate întâmplă? Pierzi suma: 

„aceea, dar nu-i pierdut totul, nici chiar atunci, ! 
când ţi-ai pierde întreagă moștenirea, căci 
îți mai rămâne speranța, de-a.0 câ tigă ia- . 
răși. Iţi pierzi însă sufletul la moarte? Atunci 
ai pierdut totul și nu-ți mai 'rămâne nici 0. 
nădejde de a-l redobândi. Tu porţi cu atâta . - : STilă însemnări. despre toate bunurile tâle, ca,,



nu cumva murind pe. neaşteptate să se pră- 
pădească ceva. Dar dac'ai muri acum în pri- 
pă și te-ai află în disgrația lui Dumnezeu, 
ce-ar ef de: sufletul tăn pe ntreaga, veșnicie? 

Afecte şi rugăciuni. 

O Mântuitorul meu, tu ţiai dat pen- 
“tru mine tot sângele tău, tu ţi ai dat vieața, 
ca. să-mi mântui “sufletul, eu însă le-am pier- 
dut aceste așă de des, sperând în îndurarea 
ta. Și spre ce-am folosit așă adeseori îndu- | 
rarea' ta? Pentruca, să te vatăm încă și mai” 
“mult. Chiar pentru aceea meritam să mor în- 
dată, și “să ajung în iad. Scurt, eu am pășit : 
la, luptă cu tiue. Tu erai: îndurător față de 
mine, iar eu te vătimam. Tu te apropiai de . 
mine, eu fugiam de tine. Tu voiai să-mi dai 
timp de îndreptare și cu mă folosiam de a- 

- cela spre a. grămădi nedreptăți peste nedrep- 
“tăți. Doamne, fă-mă să cunose nedreptatea, - 
cea, mare, ce, ţi-am făcut-o și datorința, ce mă .- 
obligă să te iubesc. | 
"O Isuse al meu, cum s'a putut să-ţi fiu 

„aşă de drag, încât ai umblat atâta după mine, 
pecând eu te respingeam ? Cumi-ai putut da, 
„atâtea, graţii aceluia, care ţi-a pricinuit, atâ- 
tea vătămări ? Din toate acestea văd, ce mult 
dorești, ca eu să nui merg spre perire. Imi 
„pare rău din toată inima, că te-am vătămat 
pe tine, o bunătate infinită.. O ia-l în soco-



64: 

tință pe acest mielușel nemulțămitor, care cu - 
părere de rău se întoarce la picioarele tale: 

- primeşte. şi ţine-l tare pe umerii tăi, ca nu - 
cumva să se, depărteze iarăşi dela tine. : Nu, 
eu- nu voesce să-te părăsesc mai mult, voesce 
să te iubesc, doresc: să fiu al tău și dacă 
știu, că sunt al tău, atunci sunt îndestulit cu 

> „toate suferinţele. Şi ce suferinţă mai mare 
ar putea, veni peste mine, decâţ a trăi fără 
grația ta, despărţit de tine, care eşti Dumne: 
zeul meu, tu care m'ai creat şi ai murit pen: 
tru mine ? O, păcate blăstămate ce a-ţi fă- 
cut! Voi sunteţi de vină, că am. supărat pe 

“ Mântuitorul meu, care-atât:de mult ma iu 
bit. Ah Isuse,:precum ai. murit tii pentru mi- 

"ne, aşă ar trebui să mor și eu pentru tine:. 
Tu ai murit din iubire, eu de durere că te-am 
desprețuit. Iu primesc moartea, cum Și când | 
îţi place; însă pănă acum nu te-am iubit, sau 
te-am iubit prea puţin; în starea. asta însă, 

„Du vreau să inor. O lasă-mă, lasă-mă, să mai 
" trăesc 'câtva, timp, pentruca să te iubesc în9- | 
inte de-a muri; schimbă-mi: inima,. răneşte-o, 
aprinde-o de iubirea ta, sfântă, fă-o aceasta din 
acel simțemânt de iubire, care te-a, făcut să 
mori pentru mine. Eu te iubesc din tot 'su- 
fletul. Sufletul meu s'ă alipit de tine. Nu mă 
lăsă să te pierd : iarăşi. Fă-mă statornic în 
sfinţenie, dă-mi iubirea ta. Preasfântă Marie, 
scăparea și mama mea, fii mijlocitoarea mea! - 

4
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Punet 8. 

„Fiţi gata“. Domnul nu zice, că atunci 
să începem a ne pregăti, când moartea stă 
înaintea uşii, ci atunci să fim gata. Când vine 
moartea cu buimăceala şi vijelia ei, va fi 
aproape cu neputinţă, să-ți pui în rândo 
“conștiință încâlcită. Așă ne. spune ..mintea, 
așă ne ameninţă Dumnezew, care zice, că 
el va veni atunci, nu ca să ierte, ci să-și 
răsbune pentru despreţuirea, . graţiilor sale: 
„A mea este izbânda, eu voiu răsplăti. (Rom. 

19, 19.) a | 
St. Augustin zice: că pentru cel cen'a 

voit să se mântuească atunci, când a putut, 
va, fi dreaptă pedeapsa,: de-a nu se puteă 
mântui atunci, când va voi. Insă ar puteă 
zice cineva: „Cine ştie, încă se poate întâmplă, 
-să mă întore chiar atunci și să mă mântuesc“. 
— Dar te-ai aruncat vre-odată în fântână zi- 
când: Cine ştie, chiar și dacă mă voiu aruncă,. 
poate rămân în vieaţă şi nu mă voiu"înnecă. O 

Dumnezeule, ce poate însemnă aceasta ? Cum 
întunecă . păcatul priceperea, încât te face 
„Să-ţi pierzi şi mintea! Despre trup vorbesc 
oamenii ca, nişte învăţaţi, când e vorba însă 
de suflet, vorbesc ca niște nebuni. 

Dragul meu, cine ştie oare acest punct, 

care-l ceteşti, nu -va fi cel din urmă îndemn 
spre bine, ce ţi-l dă. Dumnezeu ? Fără întâr- 

-zier6 să ne pregătim de. moarte, ca nu cum- 
e 5 

. 
.
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va: să ne răpească pe. neaşteptate. „Domnul 

ne ascunde cea din urmă zi a vieţii“, zice 
"sf. Augustin, „ca în. fiecare zi' să fim gata 

de moarte“. Sf. Paul ne îndeamnă: Cu frică 
şi cu cutremur lucraţi mântuirea voastră, 
(Filip 2, 13.)- Sfântul Antoniu ne spune, că 
un rege din Sicilia a voit să facă pe un su: 
pus de- al său să înțeleagă, cu câtă îrică șeade 

„el pe tron. Chemându-l deci la prânz, i- a ară- 
tat un loc la masă, unde deasupra capului 
său atârnă .o sabie de un fir subţire de păr. 
Nu-i mirare, că oaspele șezând acolo” a mân: 
cat foarte putinel. Noi „toţi: suntem într'o 
atare primejdie, . pentrucă în tot momentul 
poate să pice deasupra noastră sabia. morţii; 
dela care atârnă mântuirea noastră veşnică. 

E vorba de veşnicie: Și de va cădeă 
“Jemnul cătră miazăzi, sau cătră miază- 
noapte, în care loc va câădeă lemnul, acolo - 
„da Fi. (Eel. 11, 3.) Dacă în momentul morţii 
ne vom află în graţia lui Dumnezeu, o cât de 

"vesel va fi atunci sufletul, când va puteă zice: 
eu am “totul în. siguranţă, acum nu pot pierde 
mai mult: pe Dumnezeu, voiu fi fericit -puru- 

„rea. Dacă însă moartea află sufletul 'în sta- : 
„tul păcatului, cu ce desperare vom zice : Aşa- 
dar am rătăcit Şi greşeala mea: în 'veci nu 
se mai poate îndreptă ! Cutremurul din aţa 
veşniciei l-a îndemnat pe venerabilul părinte 
Avila, “apostolul Spaniei, să zică la anunțarea,
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morţii: O de-aș mai aveă timp cât de pu- 
țin, să mă pot-pregăfi la moarte. Frica 
"aceasta îl făceă pe abatele Agaton să zică: 

„Cu toate că mor după atâţia ani de pocă- 
ință, ce se va întâmplă cu mine ? Cine cu- 
noaşte judecățile lui Dumnezeu? Si. Ar- - 

senin încă tremură în ora morţii și între- 
bându-l învăţăceii săi, că pentruce tremură, 

el răspunse: //ceastă frică, fii mei, nu-mi 

este nouă, am avut-o în toate-zilele vieții 
mele. Mai mult decât toţi a tremurat dreptul 

- Tov, zicând : Ce voiu face, când mă va .cer- 

cetă Domnul la judecată ? Și când va fi 

întrebare, ce voiu răspunde lui? 

Afecte şi rusăciuni. 

Ah! Dumnezeul meu, când am avut eu 

pe cineva, care să mă. fi iubit mai mult 

decât tine? Şi pe cine am despreţuit şi vă- 

-“tămat eu mai mult decât pe tine?! O sânge, 

o rană a; lui Isus,.voi sunteţi sperarea mea. 

.
 

Eterne Părinte, nu căută la, păcatele mele, 

caută la, ranele lui Isus Hristos, priveşte la 

- Fiul tău iubit, carele moare de durere pentru 

mine și pentru mine se roagă de iertare. Imi 

“pare rău, o Creatorul. meu, că te-am vătă- 

- mat, urăse aceasta mai tare decât orice rău. . 

“Tu mai creat, pentru ca, să te iubesc, și eu 

am trăit așă, ca şi când tu. m'ai fi creat săte . 

vatăm. Pentru iubirea, lui Isus Hristos iartă- 

Mii ” „ b*
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mă şi-mi dă graţie, sii te iubesc. Până acum 
mă împotriviam voinţii tale:. acum nu voesce 

să mă mai opun, voesc 'să 'mdeplinese tot 
ce-mi porunceșşti. Tu îmi zici să urăse vătă- 
mările ce ţi le-am făcut, iată, le urăsc. din 
toată iaima. Îmi demânzi să iau o hotărire 
de-a nu te mai vătămă, iată mă hotărăse 

„de-a pierde: mai bine de-o mie de ori vieaţa, 
decât graţia ta. Îmi porunceşti să te iubesc 
din toată, inima. In adevăr eu te iubesc din 
toată inima şi nu vreau să mai iubesc ni: 
mica afară de tine. “Tu vei îi de azi înainte 
unica mea iubire, singurul meu iubit.  Dela 
tine cer şi dela, tine sperez sfânta perseve- 
ranță. Pentru iubirea lui Isus Hristos fă-mă 
să-ţi fiu credincios, şi:să zic pururea cu sf. 
Bonaventura : Unu/ este iubitul meu, una 
iubirea mea. Nu, nu vreau, ca. vieața mea 
să-mi servească mai mult spre a te desgustă, 
voesce să-mi slujească numai pentruca, să de- 
plâng vătămările ce ţi le-am pricinuit Și ca 
să te iubesc. — Marie, mama mea, tu te rogi 
pentru toţi, cari aleargă la tine; o roagă-l 
pe Isus și pentru. mine ! 

4 : 
„
9



. Meditaţia VI. 
Moartea păcătosului. 

„Și va cercă pacea și nu 0 

va ară şi va fi vai peste vai. 

„+ (Ezechil 7, 25—26.) 

Punct LL. 

Acum păcătoşii abat dela sine aminti- 
rea. și gândul morții şi astfel caută pacea, 

pe care n'o vor află, câtă vreme ţine vieața, 

lor păcătoasă. lar când se vor. apropiă . de 

pragul veșniciei și va-veni peste ei moartea 

cu al său cutremur, atunci nu se vor puteă 

scăpă de tortura conştiinţei lor păcătoase : 

Vine năcazul peste ei, vor câută pacea și 

nu o vor află. Qum va și puteă află liniște 

un suflet încărcat cu păcate, cari îl rod ca. 
tot atâtea vipere ? Cum va putea să aibă li- 

nişte un suflet, când se. gândeşte, că peste 

câteva clipite are să se întăţişeze înaintea, 
lui Isus Hristos, a cărui porunci și prietenie 

pănă acum le-a despreţuit ? Va fi vai. peste . 

vai. Presimţirea morţii, cugetul, că trebue - 

să-şi ia rămas bun dela tot ce-i pe lumea a- 
ceasta, remușcarea conștiinței, vremea pier- 

„_ dută, scurţimea timpului, asprimea - judecății
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dumnezeeşti, veșnicia nefericită, ce-l așteaptă 
pe cel păcătos, acestea, toate vor stârni un 
sbucium întricoșat; care-i va tărbăci mintea, 
i-va mări neîncrederea și așă muribundul tur: 
barat și fără un strop de nădejde, va păși 
în o altă vieaţă. - ă 

Avram. a câștigat mari merite căci: mai 
pesus de orice nădejde pământească a cre- . 

__Zuf în promisiunea Domnului. (Rom. 7, 18:) 
* Iar păcătoșii merită grele pedepse, de oarece 
Iucră cu îndrăzneală spre a lor pierzare îm- 
potriva sperării şi totodată sperează în con- 
tra credinţii, căci nau nici grijă de ame: 

„ninţările, cu cari se ridică Dumnezeu asupra 
păcătoşilor încăpăţinaţi. Ei se ten de-o moarte: 
nefericită, dar nu se tem, să ducă o vieaţă. 
păcătoasă. Insă cine-i poate asigură, că nu 
vor muri pe: loc loviți de trăsnet, de gută, în. - 
veninaţi, ori de-o năpădire de sânge ? Şi apoi 
chiar de-ar aveă vreme de-a, se întoarce la ioar- 
te, cine-i asigură, că de fapt se vor și întoarce? 
Sf. Augustin se luptă greu ” doisprezece ani, 
să învingă îndatinările sale celea rele; dar . 

“un muribund a cărui conștiință nici când n'a 
fost limpezită, cum se va întoarce într'ade- 
văr cu ușurință în mijlocul durerilor, .al tăr- 
băcirilor și în spaima aceea -a morţii. Zic 
„într'adevăr“, căci atunci nu-i destul, să zici „ȘI să promiţi numai dela gură, ci trebue să zici Și să promiți din toată inima. O Dum-
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- mezeule, ce turburare grozavă îl va cuprin- 
de pe bietul bolnav atunci, căci e cutropit 
de păcatele sale, şi de frica, judecății a ia- 
dului şi a veşniciei. In ce turburare îl vor 
aduce gândurile aceste atunci, când. mintea 

“va începe a nu mai funcţionă, când i se va 
întunecă spiritul și-l vor atăcă, durerile 

„morţii, ce se apropie! Se va mărturisi, va 
face 'promisiuni,. va, plânge, se va rugă de 
Dumnezeu să-l ierte, însă fără a ști ce face. 
Și în mijlocul acestor frământări, mustrări 

de conştiinţă, frică. şi -spaimă va trece la, 

vieaţa, ceealaltă: Popoarele vor fi. în neli- 
nişte şi vor apune (lov 34, 20). Pe dreptul 
zice un -seriitor: că rugăciunile, plânsul și 

promisiunea, păcătosului ce moare, „sunt în- 

tocmai ca, şi plânsul și făgăduinţa acelui om, 
“pe care-l prind inimicii săi, și-i pun cuțitul 

în gât, să-i stingă vieaţa. Vai de acela, care 

cade la pat 'îndușmănit cu Dumnezeu, și de 
acolo trece la veșnicie. 

Afecte și rugăciuni. 

“O vane alui Isus, voi sunteţi nădejdea, 
"mea. Eu aș desperă de iertarea păcatelor 
mele şi de mântuirea mea, veșnică, dacă nu 
m'aş încrede în voi, cari.sunteţi izvorul mi- - 
lei și al îndurării, prin cari Dumnezeu şi-a 

vărsat tot sângele său, să spele sufletul meu . 
de atâtea păcate, ce le-am făcut. Vă ador)
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așadar o sfinte rane şi mă încred în voi.. 
" Blastăm şi afurisesc de o mie de ori acele 

plăceri neiertate, prin cari am vătămat pe 

Mântuitorul meu și în chip nevrednic am 
pierdut prietinia lui. Dar când -privesc la, voi, 

“nădejdea mea sporește și dragostea mea se 
„aprinde mai tare față de voi: O dulce [suse, 
tu ești vrednic, să te iubească toți oamenii 

şi să te iubească din toată inima. Insă eu 
te-am vătămat foarte adese-ori și am despre: 

i ţuit iubirea ta, tu însă cu toate acestea ai 
fost iertător față de, mine, mai suferit şi bu- 
nătatea ta mi-a dat iertare; O Mântuitorul 
„meu, nu mă lăsă, să te vatăm și mai de- 
parte și să "fin osânâit. O “Dumnezeule ce 
tortură. ar. fi pentru mine în iad; primind 
sângele” tău, îndurarea ta cea mare, ce ai 

, arătat-o faţă de: mine. 'Te -iubesc și doresc, 
ca totdeauna, să te pot iubi. Ajută-mi să, fiu 
statornic în bine. Desfă-mi. inima, de orice 
iubire, care n'ar fi. îndreptată spre tine şi să-. 
deşte în mine o dorinţă, sinceră și o hotărire 
adevărată, ca de-acum înainte numai pe tine. 
să te iubesc, bunul meu cel'mai înalt.— O Ma- 
rie, mama mea, atrage- -mă la Dumnezeu și fă, 7 
ca, înainte de ce-aş. muri să îu întreg al lui.



” Panet 2. 

Păcătosul, când moare, nu va fi cuprins . 
numai de-o frică, ci de mai multe. De-o parte 
îl vor tortură, spiritele cele rele. Acești. duș- . 
mani îngrozitori se silesc din toate puterile 
să piardă sufletul, când-în ora morţii e gata 
de plecare. Ei ştiu, că au puţină vreme să-l 
câștige, şi dacă-l pierd acurn, îl pierd pentru : 
totdeauna. Că s'a pogorit diavolul la ' voi, 
având mânie mare, ştiind, că „puțină vre- 
me are. (Apoc.:12, 12). Şi atunci nu-l va 
ispiti pe cel ce moare numai unul singur, ci 
nenumărați diavoli îl vor încunjură, să-l ducă . 
la pierire. Unul-va zice: „Nu te teme, de - 
bună seamă te vei însănătoșă.“ Altul va zi-, 
ce: „Cum adecă, atâţia ani ai fost surd la 
glasul lui Dumnezeu, acum crezi, că se va 
îndură, “spre. tine?* Un al treilea: - „Cum 
vei puteă, răsplăti pagubele mari, ce le-ai fă- . 
cut deaproapelui și cum vei puteă repară nu- 
mele bun al multora, pe cari i-ai clevetit?* . 
Și iarăşi altul: „Nu bagi de seamă, că toate 
mărturisirile tale au fost saecrilege,. lipsind --- 
adevărata părere de rău și propusul de în- 
dreptare? Cum le-ai puteă, îndreptă toate ace- 
ste acuma ?* Ia ” | 

De altă parte, cel ce moare se va ve- 
deă încunjurat de păcatele sale:. Pe bărba- 
ful nedrept relele îl vor vână spre strică- 
ciune. (ps. 139, 12). Păcatele sale, zice sf.
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Bernără, îl vor suhăţă ca tot atâţia: călăi 
“şi-l vor ţinea strâns, 'zicându-i : „Noi suntem. 
faptele, tale, noi nu te vom părăsi; noi te vom 
însoţi în cealaltă vicaţă, şi ne vom înfățişă, 
cu tine înaintea veşnicului judecător. Atunci 
el ce-i drept se va încercă, să se scape de 
aceşti Yrăjmași, însă pentruca să se poată. 
scăpă, trebue să-i 'urască și,să se întoarcă 
din toată ' inima. la Dumnezeu; ci, dar jude: 
caţa lui atunci e întunecată şi inima împie- 
trită: Inima vârtoasă rău va păți mai pe 
urmă și cela ce iubește primejdia va că-. 
ded întrânsa. (Sir. 3, 15). Sfântul Bernard 
zice: că inima, care în vieaţă a petrecut cu 
îndărătnicie în păcate, se va, opinti să scape 
de osândă, dar nu:i va reuşi, ci înădușită de 
răutatea sa, în starea păcătoasă își va sfârși 
vieaţa. Fiindcă păcătosul a iubit pănă atunci 
păcatul, a iubit totodată și primejdia osân- 
dirii sale; de accea pe dreptul va lăsă Dom- 
nul, ca el să piară în. primejdia, în "care a 
voit să trăească până la moarte. Sfântul Au- 
gustin zice: „Pe. care- I părăsesc păcatele îna- 
inte de-a le *fi părăsit el, acela în ora morţii 
nu Ie le desprețueşte de bunăvoie, ci numai de 
silă 

Deci, nefericit e păcătosul, care. se îm- 
potriveşte cu îndărătnicie chemărilor dumne- 
zeești. Precum  nicovala se. întărește sub- 
loviturile ciocanului, astfel și i păcătosul ne- 

,
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recunoscător se împietreşte tot mai tare, în 
loc de-a se umili şi-a ascultă de glasul lui . 
Dumnezeu. In pedeapsă. pentru aceasta va,. 
rămânea, tot astfel şi-n ora, morţii, când va 
sta gata, să treacă la cele veșnice. „Unei 
inimi împietrite 'i va- merge rău în. ceasul - 
morţii.“ Păcătoşii zice Domnul: „Din iubirea 
faţă de făpturi mi-au întors spatele“: Și-au 
întors cătră mine spatele şi nu fețele sale 
şi în oremea răutăților sale vor zice: scoa- 
Jă-te și ne mântuește pre noi. Unde sunt 
dumnezeii tăi, pe cari ţi i-ai făcut ție; au 
scula-se-vor şi fe vor mântui în vremea 
răutății tale. (er. 2, 28.) Sunt nefericiţi 
aceia, cari numai în ceasul morții vor vrea | 
să se întoarcă la Dumnezeu, căci Domnul le : 

“va zice: „Acum veniţi la mine? Chemaţi și 
acum într'ajutor făpturile, căci acestea au fost 
dumnezeii voştrii.“ Așă le va grăi lor Dom- 
nul, fiindcă și acum caută numai scăpare, 
fără voință adevărată de îndreptare. Si. le- 
'ronim zice: /Jceasta o susțin tare, aceasta , 
am. învățat-o' din nenumărate experienfe, 
că acela, care totdeauna a avut o vieaţă 

“rea, nu poate avea un capăt bun. 

Afecte şi rusăciuni. 

- Scumpul meu Mântuitor, ajută-mi, nu 
mă lăsă. Imi văd sufletul cu totul rănit de 
păcate; patimele și datinele rele mă apasă
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la pământ; mă aruncă la picioarele tale, în- 
dură-te- spre miue și mă scapă de. atâtea rele! 

„da tine mi-a fost nădejdea, o Dumnezeule, 
și-fi promit, că nici când-nu te voi mai 
vătămă. Nu lăsă să piară un suflet, care se 
încrede 'în tine. Wu aruncă sufletele ce te 
cunosc, în gura animalelor” sălbatice. Imi 
pare rău: din inimă, că te-am vătămat, o bu- 
nătate nemărginită. Am lucrat rău, eu recu- 
nosc și vreau să mă îndrept, ori şi cât de 
mult aș suferi; dar de nu-mi vei veni întru 
ajutor cu grația ta, eu sunt pierdut. Prime- 
ște o Isuse pe un răsvrătit, care de atâtea 
ori- te-a vătămat. Adă-ţi aminte, că mai ră- 
scumpărat cu "sângele şi vieaţa ta. Primește- 
mă deci în braţele tale pentru meritele suie- 
rinţelor şi a morţii tale, Și dă-mi. perseverență 
sfântă. Eram dejă pierdut, tu m'ai chemat şi 
iată nu mă mai 'împotrivesc, mă dedic cu 
totul ţie, întărește-mă cu legătura. iubirii tale 
ȘI nu mă lăsă, să-ţi pierd din nou. grâţia și 

“astfel să mă, arunc din nou picririi. Isuse al 
meu, nu mă lăsă, — Marie doamna, mea nu mă 
lăsă, căci mai bucuros vreau să mă âjungă 
“moartea; și de-o mie de ori doresc, să mor mai 
bine decât să pierd iarăși graţia. Fiului tău ă 

Puanet 3. 

„O minune! Dumnezeu întruna ame- 
nință pe păcătoşi cu: moarte rea. Atunci mă
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veți chemă, dar nu vă voiu auzi. (Prov. 1, 
19.) Zu asculta-va Dumnezeu rugăciunea 
lui, sau nevoie 'va veni lui! (lov 27, 9.). 

- Penlru accea şi eu voiu- râde de pierirea 
voastră şi mă 'voiu bucură; când va veni 
vouă pierderea (Prov: 1, 26.) Bâsul lui 
Dumnezeu înseamnă, a nu se îndură spre 

"ei, zice Sf. Greg. /n ziua izbândirii voiu ră- 
splăfi, în vremea când va rătăci piciorul 

Jor. (Il. Lege' 32, 35): 

Şim alte multe locuri a sfintei scripturi 
îi amenință “Dumnezeu tot așă.. Cu toate ace- 
ste piicătoşii trăese așă, de liniştiţi şi fără. 
grijă, ca, și când Dumnezeu! le-ar fi promis, 
că la, moarte le vada, de bună seamă iertare 
de păcate, şi împărăția, cerească. E adevărat, 
că Dumnezeu a promis păcătosului iertare, ! 

-ori în ce zi se va, întoarce dela păcatele sale; 
dar Dumnezeu wa zis, că păcătosul 'sc va în- 
toarce pe patul de moarte; .ci din. contră, de 
mai, multeori a.rostit - ameninţarea, că cine. 
trăeşte întinat cu păcate, acela în păcate va 

muri: „In păcatul vostru veţi muri“ (Ioan 8, 

21). „Veţi muri în păcatele voastre“ (loan. 
8. 24) EI zice; că cine-l va căută: numai la 
ora morții, acela nu-l va află. „Căuta-mă- 

veţi pe mine.și nu: mă veţi află“ (loan 7, 

pa 

a 

34.) Deci trebue să cercăm pe, Dumnezeu N 
- atunci, când îl putem află. Da, căci vu veni 
vremea, când nu-l vom puteă află. Sărmani -
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„păcătoşi, sărmani“ orbi, cari vă : âmânaţi în- 
“ toarcerea până "n ora morții, când nu veți 
mai aveă vreme să vă puteţi întoarce. : Olea- 
ster zice: Cei fără de Dumnezeu nici când 
nu Sau îndatinat a face bine, făr' numai 

„atunci, când e prea târziu. Dumnezeu, ce 
„- e drept, voeşte, ca toți să :se mântuească, 
totuşi pe păcătoşii încăpăținaţi îi pedepsește... 

Dacă vre-un nefericit de păcătos lovit, 
de îulger şi-ar pierde conștiința, ce compăti- 
mire ar stârni în toţi, câţi. l-ar vedeă, că. 
moare neîmpărtășit cu sfintele taine, şi fără. 
a da vre-un semn de părere de rău! Şi cât 

„de veseli ar fi cu toţii, când ar vede, că-și 
- vine n ori, cere iertare de păcate şi îndepli- 
nește fapte de pocăință. Apoi nu-i nebun unul 
ca acela, care are vreme:să-şi pună în rând | 
conștiința, și totuşi trăeşte “mai departe în : 
statul păcatului, sau care prin nouă păcate 

-se espune periclului, de-a fi cuprins de moar- 
te dintr'odată, când poate că va fi în stare; 
şi poate că nu va. fi în stare să se întoarcă? 
Ne spăriem, văzână pe cineva, că a murit pe 
neașteptate; și totuşi atâţia se aruncă de 
bună voie în primejdia de-a muri astfel; de 
a muri în păcât. e 

Pornirea cumpenei dreptate e la Dom- 
bul. (Prov. 16, 11). Noi nu'băgăm în seamă 
grația ce ni-o dă Dumnezeu; însă el o ține 
îi evidență, o cumpăneşte și dacă vede, că, 

N 

7 
Li
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„decât a, înviă din morţi.“ | pi 

Ce durere, ce părere de rău poate stârni 
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e puţin preţuită, dela o vreme îl părășește 

pe păcătos de tot, în păcatele sale, şi-l lasă | 
să, moară astfel. 

pocăinţa până 'n ceasul morţii. — Penitința 

“care o vu face un. bolnav, va fi bolnavă, 

zice sf. Augustin. Sf. Vincențiu de Ferrer 
“zice; „Mai mare minune e, să aibă,o moarte 

bună un om, care a dus o vieață păcătoasă, 

în ora morţii acela, care până atunci-a, iu- 
“ Dit păcatul? Bellarmin ne povestește, că vrând 

“odată să-i ajute unuia, carele zăcea .pe patul 

de moarte, îl îndemnă la fapte de pocăință. - 

„Acesta, însă îi răspunse, că nici când n a ştiut, 
“ ce-i pocăinţa. Bellurmin încercă să-l: deslu- . 

+ O cât de nefericit e cel ce-și amână 

7 
şească, dar bolnavul îi zise: „Părinte, nu te E 

înţeleg; un atare lucru nu-l pot cuprinde cu 

„mintea mea.“ Şi muri în starea aceasta, dând 
dovezi destul de limpezi despre osândirea . 

sa, cum ne-a lăsat în scris Bellarmin. F 

dreaptă pedeapsa, zice sfântul Augustin : - . 

ca păcătosul la moarte să-și uite. de sine, 

- dacă în viaţă şi-a uitat de Dumnezeu. 

Nu vă amăgiți, ne stătueşte Apostolul, : 

Dumnezeu nu se' batjocorește; că ce va 

semănă omul, aceea vă și soceră..Că cele 

seamănă în trupul său, din trup va seceră 

stricăciune, iar cel ce seamănă în spirit, 
. 

4
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din spirit va şi seceră vieaţă veșnică. (Galat. 
6, 7—8). Când trăești desprețuind poruncile lui . 

„ Dumnezeu, și totuși aștepți dela el daruri şi 
fericire veșnică, înseamnă a-ţi bate joc de el. 
Însă de Dumnezeu nu ne putem „bate joc! 
Ceeace seamănă omul în vieața aceasta, aceea: 
va, și -seceră în ceealaltă. Cine seamănă plă- 
cerile destrânate ale . trupului, pe unul ca 
acela nu-l așteaptă altceva decât pierire, amă- 

4 - 

” răciune și noarte veşnică. 
Iubite creștine, ce se zice altora, şi ţie-ţi 

Sună. Spune-mi, dacă te-ai află acum în cli- 
pita, când medicii îşi pierd toată nădejdea, 
de a-ţi mai putea ajută; dacă - aiurând te-ai 
luptă acum cu moartea, o, cât de fierbinte 
nu te-ai rugă de prea, bunul Dumnezeu, să-ţi 

"mai lungească vieața încă c'o lună, sau co > pi pi 

săptămână, să te poţi împăcă cu conștiința, ! 
Și Dumnezeu îţi dă timpul acesta acum. Mul- 

„țămeşte-i, - îndreaptă-te, întrebuinţează toate 
mijloacele, ca să fii în statul graţiei, când 
vine moartea, căci atunci e prea târziu de 
acestea, . : aa - 

„ Afecte și rugăciuni. 
"O. Dumnezeul meu! Cine ar fi avut atâ- 

ta răbdare faţă de mine, câtă ai avut tu? 
Dacă bunătatea ta, n'ar fi fără margini, atunci 
"mvaş îndoi de câștigarea, iertării. Insă, eu am 
de-a face cu. Dumnezeu, care a murit, pen-
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tra ca să mă mântuească și să mă facă fe- 
ricit. 'Pu-mi poruncești să am nădejde și eu ..- 
nădăjduesc întru tine. Pe cât mă 'nfioară şi 
mă osândesc păcatele mele, pe atât mă încu- 
rajază vredniciile și făgăduinţele tale. Tu ai . | 
promis, vieaţa graţiei tale acelora, cari se vor 
întoarce la tine: „Intoarceţi-vă şi veţi fi vii.“ . 
(Ez. 18, 32). Tu ai promis, că vei îmbrăţişă 
pe cel ce se întoarce la tine: »Intoarceţi-vă 

“la mine şi cu mă voiu întoarce cătră voi“. 
(Zach. 1, 3). Tu ai zis, că nu poţi despreţui 
pe cel ce.se umilește şi-şi deplânge păcatele. 

- »Dumnezeule, tu nu vei urgisi o inimă înfrân- 
tă și smerjtă“ (ps. 50). Iată, o Doamne, mă: 

„ întore la tine, îmi întore faţa spre tine; recu- 
“ nose, cam meritat de-o mie de ori iadul, și- - 

mi pare rău; că te-am vătămat. Eu îţi promit. 

„tare, că nu te voiu mai vătămă, ci totdeauna. 
te voiu iubi. O nu,mă mai lăsă să m'arăt ne- 
mulțămitor față de bunătăţile tale cele multe, 
ce le reverşi peste mine. Eterne Părinte, pen- 
tru meritele ascultării.lui Isus Hristos, carele. 
a murit -pre' cruce, ca astfel să-ți împlinească, 
voința, fă, ca şi-eu pănă la moarte să fiu 
ascultător voinţii tale. Eu te iubesc, o bunul . 
meu cel mai înalt şi pentru iubirea, ce o am 
față de tine, în toate voesce să-ţi fiu ascultă- 
tor. Dă-mi iubirea ta, fă-mă statornic în sfin- . 
ţenie, altceva nimie nu doresc. — Marie, ma- 
ma mea, roagă-te pentru mine! 

. 6



Meditația VII. | 
Simţămintele. celui ce zace nepregătit 

-pe patul de moarte şi care rar și-a. 
- adus aminte de moarte.: 

„ „Aşează-ţi casa ta, că vei 

muri tu şi nu. vei trăi“. 

(Is. 36, 1.) 

Puancet 1, 

Închipue ţi, cai sta lângă: un bolnav, 
care. mai are numai: câteva ore din vieaţă. 
Sărmanul om! Priveşte, cât de îngreunat e 
de dureri și de slibiciuni.. Pieptul său e a- 
păsat, respirarea întreruptă, curg Şiroaie de 
sudori reci, crierul i-a slăbit așă, încât abiă 
mai aude, înțelege puţin și mai puţin încă 
poate vorbi. Insă cea mai mare dintre nefe- 
ricirile lui e, că deși-e aproape de moarte, 
totuşi nu se gândește la sufletul său, să şi-l. 
pregătească pentru veșnicie, ci întreabă tot 
numai de medici și doitorii, cari să-l mântu- 
ească de durerile morbului, ce-l chinuesc: Sfân- - 
tul Laurenţiu Iustinian zice despre atari oa- -. 
meni: WVimica nu pot, decât să se cugete: 
Ja sine înşişi. .
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Cel puţin rudeniile, prietinii de i-ar fa- 
ce cunoscută starea, cea periculoasă în care 
să află; dar nu, dintre toate rudeniile şi prie- 
tinii lui mare nici unul curajul, să-i atragă 
luarea aminte asupra morţii și săl îndemne 
la primirea sfintelor. sacramente; fiecare se 

„fereşte de a-i vorbi despre aceste, ca sănu-l 

supere. O Dumnezeul meu, — pot zice aceia, 

-pe cari Dumnezeu i-a chemat în vre-un ord 

călugăresc, — îți mulțămese dejă de-acum pen- -. - 
tru ajutorul, ce mi-l vei da la moarte, prin. - 

“ credincioșii fraţi ai ordului în care sunt; căci . 
"aceştia nutresc o singură dorinţă: ca eu să: 
fiu fericit pe vecie; toţi îmi vor ajută să am 
o moarte bună. Pe | 

“Dar deşi nu îi-se aminteşte. bolnavului: 
nimic de moarte, totuși -vede, cât e de -neli- - 

niştită familia sa, cu câtă grije se. sfătuesc 

medicii, cum i-se dă medicină în răstimpuri . 

tot mai scurte și în măsură tot mai mare. 

Toate aceste îl aruncă pe bietul bolnav în- 

tr'un sbucium și într'o înfiorare, iar sub năvă- 

lirile înteţite ale îngrijorării, ale mustrării 

de conștiință şi ale şovăirii își zice în sine: 

„Ah, cine ştie, de nusa apropiat sfârşitul zile- 

lor mele? — Ceva simţi bolnavul, când pentru 

 primaoară va, lua la cunoştinţă, vestea morţii- 

„sale: „Așează-ţi casa, că tu vei muri şi nu 

vei trăi“. Ce jale îl.va cuprinde, când i-se 

va zice: „Dragul meu, morbul dumnitale e de 

=
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„moarte, deci trebue să primeşti sf. sacramen- 
„te, să te unești cu Dumnezeu, şi să-ţi iai 
rămas bun dela lume!“ —:,Cum ? Să-mi iau - 
rămas bun dela toate? Dela, casă, dela bu- 

_nuri, dela neamuri, dela, prietini, dela jocuri 
și dela veselii?2* — „Da, dela toate!“ Dejă 
a venit notarul şi seric testamentul: Eu las 
aaa eu las... Şi. ce duce omul cu sine? 
Nimic, decât o sdreanță fără nici un preţ; 

" caren curând. va putrezi îu mormânt, dimpre- 
ună cu dânsul. - o 2 E 

"O ce greutate şi. turburare i vor: cauză, 
celui, ce moare, lacrimile căsenilor şi tăcerea 
prietinilor săi, cari în fața lui.nu cutează să 
vorbească. Mai mult îl vor tortură însă re- 
mușcările de conştiinţă, 'pe cari în momentul 

„ acesta înfricoșat le va simți mai tare; mus- 
trări: de conştiinţă pentru .Vieaţa, sa necum- 

„Pătată și desfrânată, pentru atâtea glasuri şi 
„ îndemnuri. dumnezeești, pentru 'atâtea, sfaturi 
preoțești .și pelitru atâtea propusuri bune, ce 
şi le-a făcut, cati însă nu le-a dus în înde- 
plinire, ori apoi mai târziu le-a părăsit cu - totul. „O, vai de mine“, va zice el atunci, „eu am avut dela Dumnezeu atâta lumină, atâta, „Vreme să-mi pun în rând conștiința și n'am 

„săcut-o, și iată acum sunţ aproape de moarte! 
Și ce m'ar fi costat, dacă încunjnram prilejul 
acela, dacă rupeam prietinia aceca, şi mă spo-. vediam adesea: Și de m'ar fi costat oricât
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de: mult, totuşi ar fi trebuit să îac totul, nu- 
mai să-mi mântuesc sufletul, la care. toate - 
se reduc. O dac'aş fi și îndeplinit propusul 

"bun, ce l-am fost conceput, dacă aș-fi conti- 
nuat, după-cum am început, cât de îndestulit” . 
aş fi acum! Darvai, eu nam făcut aşi, iar 
acum e prea târziu!“ — Aceste simţăminte, - 
cari-l. cuprind pe patul de moarte, pe cel ce 
în vieaţă ma avut grije de conştiinţă, sunt 

„la. fel cu simțămintele osândiților din iad; 

dădejde. 

căci şi acestora le,pare rău de păcate, ca de 
izvorul chinurilor lor, însă fără folos și fără, 

-. 

Afecte și rugăciuni. 

"O. Doamihe, “ce simțăminte dureroase 
“m'ar cuprinde şi pe mine, dacă în momentul 
acesta mi star aduce vestea, că ceasul morţii 
mele e de tot aproape. [Îţi mulțămesc, că-mi | 

dai. aceasta, lumină și vreme, să mă întorc. 
Nu, Dumnezeul. meu, cu nu: vreau mai mult. 
să fug-de tine. E destul cât ai umblat după 
mine. Pe dreptul trebue să mă tem, că mă 

vei părăsi, dacă și acum m'aș împotrivi Şi 

nu m'aș supune voinței. tale. Tu mi-ai dat. 
inima, să te iubesc şi eu'așă de-rău am fo- 
losit:o. Eu am iubit creaturile şi nu te-am. 

iubit pe tine, Creatorul și Mântuitorul meu, 

care. ţi-ai dat vieaţa pentru mine! In loc | 

să te iubesc, te-am vătămat, de atâtea ori,
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te-am despreţuit, ţi-am întors spatele. Am 
ştiut, că prin păcat te_voiu -vătămă amar și 

„totuşi am păcătuit. O Isusul meu, îmi pare 
“ răv, mă doare din toată  inima,: deci vreau 
“să-mi. schimb vieaţa. Părăsesc, toate bucuriile 
lumii acesteia, numai să te pot iubi pe tine, 
"o Dumnezeul 'sufletului meu şi să pot lueră 
numai după plăcul tău. Tu mi-ai „dat dovezi - 
despre iubirea ta, aș vrea, ca, înainte de 

„ “moarte să-ţi dau şi eu un semn de dragoste . 
faţă, de tine. De aici încolo iau- asupra mea, 
toate morburile, crucile, dispreţurile și vătă- 
mările, ce mi le-or face oamenii; dă-mi pu- 
tere, să le sufer în pace, vreau să le îndur 
toate pentru iubirea, ta. 'Te iubesc, „bunătate 
nemărginită, te iubesc mai presus de toate 
bunurile. Dă-mi:mai multă iubire -și dă-mi 

"“statornicie în: bine. — Marie, nădejdea, mea, 
roagă pe Isus pentru mine. ! 

Puencet 2, 

O cât sunt. de. limpezi -adevărurile de - 
credinţă în ora, morţii: Cunoașterea lor însă e 
numai spre mai marea tortură a celui ce moare, . 
„dacă a dus o vieaţă, păcătoasă și cu deosebire, 
dacă el a fost o persoană sfinţită lui Dum- 
nezeu, carea a avut mai mult prilej, timp, 
pilde și chemări de a-i servi lui. O Doamne, 
ce durere va aveă acela, dacă va. trebui să-și 
zică : eu am îndemnat pe alţii la bine -iar
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cu mam purtat mai rău, decât ei! Eu am . 

părăsit odată lumea şi totuși am trăit cufun- 

dat: în bucuriile, plăcerile, deșertăciunile și 

în poitele nebune ale acestei lumi. Ce re- 

mușcări de conștiință îi va pricinui gândul, 

că cu lumina ce-a primit-o el dela Dumnezeu 

a sT 

„chiar și un păgân Sar fi făcut sfânt! Cât 

de amară va, fi aducerea aminte, că a des- 

prețuit faptele evlavioase ale altora, ca pe 

nişte” îndeletniciri bune de cei simpliculi 

numai, în' vreme-ce a lăudat anumite. prin- 

cipii lumești, cari în urmă se reduc la o prea. 

mare preţuire şi iubire: de sine, cum e de 

pildă: a nu îngădui nimic, a nu sc lăsă, 

nicicând de scădere, și a apucă tot, la ce 

numai poate ajunge. . a 

Pofta păcătosului va pieri, (ps. lil» 

19.) Cât de mult ar dori ella moarte să aibă. 

vremea, ce acum în vieaţă o risipește. „Dar 

aceasta, dorință îi va fi zadarnică. St. Gre- 

goriu povesteşte în dialogul său următoa- | 

-zele: firăiă, odată un anumit Crizantiu,. om 

avut dar cu năravuri stricate. Când la urmă 

ajunsese pe patul de moarte, le“ strigă diavo- 

lilor, cari i-s'au arătat în chip văzut, ca Să 
“ducă sufletul: Daţi-mi timp, „dați-mi timp, 

numai până dimineață. — EA însă răspuu- 

deau: O nebune, acuma ceri iu timp? Ai 

avut atâta vreme și ai pierdut-o de geâta, ai 

folosit-o spre a păcătui şi acum ceri timp? 

N
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Acum e prea târziu. Netericitul strigă, într'u- 
_na și se rugă de ajutor. A fost venit acolo unul 
dintre fii săi, un călugăr cu numele. Masin. 

-. Atunci nenorocitul -în luptă cu moartea strigă 
acestuia: „Fiul meu, ajută-mi, dragul meu 
“Maxim, nu mă lăsâ“, Și într'aceea se svâr- 
coleă din o margine a'-patului în - cealaltă 
furios cu fața aprinsă ca focul. Şi pe când 
se. svârcoleă, astfel și strigă, cu desperare Își 

„dădu 'sufietul. | 
___ Dureră, că acești nebuni în viaţă își iu- 
besc nebunia lor; la moarte însă, li-se deschid . 
ochii și atunci văd,. că întradevăr au fost 
nebuni, dar aceasta, recunoaștere îi aruncă 
Humai, în neîncrederea, de-a mai puteă în-: 
dreptă răul făcut. Murind apoi în chipul aceșta, 
e foarte mare nesiguranța cu privire la fericirea 

„lor veșnică. O dragul meu frate, care ceteşti 
punctul acesta, eu gândesc, că tu încă zici: „Așă este“. Stânăd însă așă lucrul, nebunia și nefericirea ta e cu mult mai mare, dacă deși 

“cunoşti adevărul, încă până ești. în vieaţă. 
„Şi sănătos, totuși nu vindeci răul la vremea sa. Ceace ai:cetit acum va fi pentru tine la moarte o armă, ce-ţi va pricinui dureri, dacă nu te vei îndreptă până atunci. | 

Sus dar, pânăce mai ai vreme să încun-. juri o moarte atât de întricoșată ; vindecă “Tăul, nu-l amână pe momentul acela, când e: prea târziu ! Nu-l amână pe luna, sau. pe săp-
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tămâna viitoare. Cine știe, dacă lumina acea: : 
sta, ce ţi-o dă Dumnezeu din îndurarea sa, 
nu-i ultima lumină, nu-i: cea din urmă che-: 
mare. pentru tine? E curată .nebunie a nu 
vrea să te gândești la. moarte, care-i sigură, 
şi dela care atârnă o veșnicie; dar e mai 
mare nebunia, de-a te. gândi şi totuși a nu 
te pregăti la: moarte. Fă deci acum acele re- 
flexiuni şi propusuri, ce le-ai face 'atunci; 
acum ar. fi cu folos, atunci fără folos; acum 
le-ai îăce. plin de încredere în îericirea ta 
veşnică, -aturtci însă lipsit de orice încredere. 
“Când un nobil dela, curtea lui Carol V, a fost 
lăsat, să trăească numai pentru Dumnezeu, 
îl întrebă împăratul, că pentruce, părăseşte : 

curtea. El răspunse: - Spre a se mântui ci- 
neva, e de lipsă, ca între vieața lui păcă- 
foasă şi moartea lui, să .fie ceva : timp de 
pocăință. a 

Afecte și rugăciuni. 

"Nu Dumnezeul meu, nu vreau să abu- 
zez mai mult de îndurarea ta. Iţi mulțămesc 

- pentru lumina, ce mi-o dai acum, şi-ţi promit 
că-mi voiu schimbă vieaţa. Văd bine, că nu 
mă mai poţi suferi, așă cum sunţ. Ori voiu 
tot amână cu întoarcerea, pănăce mă vei a- 
„xuncă, chiar tu în iad, sau pănă l&siârşitul 
acestei vieţi ticăloase ? Aceasta, din urmă 
ar fi pentru. mine o pedeapsă cu mult mai 
mare decât însăși. moartea. Iată, mă arune
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“la picioarele tale; primeşte-mă în graţia ta, 
"E drept, că nu-s vrednic de aceasta, însă tu 
ai'zis: Și fărădelegea celui fărădelege nu-i 
va strică lui, ori în ce zi se va întoarce 
dela fărădelegea sa. (Bz. 33, 12). Dacă pă 
nă acum, Isuse al meu, am vătămat bunăta- : 

„tea ta nemărginită, acum îmi pare rău din 
toată inima, și sperez, .că mă vei iertă. Voiu: 
zice cu sf. Anzelm: „Ah nu lăsă, ca sufletul 
meu-să se nefericească pentru păcatele sale, 
fiindcă l-ai răscumpărat cu sângele tău.“ Nu 
te uită, la mișelia mea, ci la dragostea, ce 
te-a; făcut să mori pentru mire. Dacă am pier- 

„dut, graţia ta, tu n'ai pierdut puterea de-a 
"mi-o da iârăşi. Indură-te dară spre mine, o 

- Mântuitorul meu: iubit. Iartă-mă Și dă-mi gra- 
ție, să te iubesc; căci îţi promit, că de acum as 2 x y o De 
pe. nime altul nu vreau să-l iubesc, decât pe. 

„tine. Dintre atâtea creaturi, pe ine -miai 
ales, ca să te iubesc; eu te aleg pe tine bu- 
nul cel mai înalt, să te iubesc mai pe sus de. 
toate bunurile. 'Tu mergi înaintea mea ceri 
crucea; eu fără a mai sta pe gânduri, vreau | 
să-ți urmez, orice crace mi-ai da să port pe 
umeri. Toate. durerile şi pedepsele, ce vor! 
veni dela tine le. primesc.” Numai chiar de 
grația ta nu mă lipsi și eu sunt  îndestulit. 
7 Marie, nădejdea mea, mijloceşte-mi dela! 
Dumnezeu statornicia în bine şi graţia de a-l 
iubi; iar altceva nimic nu mai cer dela tine. 

1



_parte, pofta nebună după cinste și străluci- .: 
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Punct 3. , , 

Cine n'a avut grije. în vieaţă de mân- ... 
tuirea sufletului său, la moarte află spini în--. 
țăpători în toate, câte i-se înfăţişează. Spine-i 
aducerea aminte de petrecerile, la cari a luat 

rile, după cari a umblat. Spini îi sunt prietinii, 
cari-l cercetează, cu toate amintirile. legate 
de ei. Spini îi sunt preoţii, cari la moarte 
vin să-i ajute. Spini sfintele sacramente, ce 
le priniește: pocăința, cuminecătura, şi unge- 
rea de pe urmă. Spine va fi pentrul și 
crucea, ce-o vor așeză lângă el, căci de pe 
chipul celui răstignit va putea ceti limpede, 

ce nimicuri sunt și puţinele lui fapte bune 
pe lângă iubirea, cea mare a lui Dumnezeu, 
care a murit pentru mântuirea lui. | 

„O, ce nebun am fost!“ va zice atunci 
* Bietul bolnav. „Cu atâtea cunoştinţe și aju- 
„toare, ce mi le-a dăruit Dumnezeu, puteam . 

să mă fac sfânt, puteam duce o vieaţă feri- 
cită, trăind în prietinie cu Dumnezeu;.şi acum 

cu ce mă aleg din atâția ani, ce i-am petre- 

cut, dacă nu cu chinuri, neîncredere, frică, 

remușcări de conștiință, ba acuși mă va trage 
i” Dumnezeu la răspundere ca, judecător. 

are cu greu mă voiu mântui“! Dar când va 
vorbi el aşa? Când lumina vieţii sale în cu- 
rând. se va stânge, când povestea, vieţii sale 

nu peste mult se va încheiă, când îi stă în față



veșnicia cu fericirea ori - nefericirea ci, 
"când respiră pentru ultimaoară; încă o clipă 

și dela aceasta atârnă, ca el să fie pentru 
totdeauna fericit, ori să se chinuească în des- 
nădejde continuă, pănă-ce Dumnezeu va fi Du- 
mnezeu. Cât ar da atuuci, să mai poată trăi cu 
judecată sănătoasă încă un an, o lună sau 

__cel puţin o săptămână. Cum însă în 'ora 
“morţii e ameţit de cap, iar pieptul e înădușit, 
"şi respirarea grea, i cu neputinţă să gândea- 
scă sau să facă, ceva, şi să se reculeagă îna- 
intea lui Dumnezeu; astfel se simte ca şi când 
ar fi într'o prăpastie întunecoasă, ce vueşte 
şi numai atâta ştie, că-l amenință '0 mare 

- primejdie, de care nu se. poate scăpă. De 
aceea ar dori să-şi câștige vreme, dar i-se 
va zice: „Pleacă“!. De grabă puneţi în rând - 
socoţile — de cumva, le poţi orânduit” în mo- 
mentul acesta — şi pleacă! Ori nu știi tu, 

„că moartea nu așteaptă și nu ia în seamă pe 
nimenea ?.. a | 

„O. cum îl vor înspăâimântă gândurile și 
cuvintele aceste: „In astă dimineaţă sunt 
viu, pe seară poate voiu fi mort! Azi sunt în 
odaia aceasta, iar mâne voiu fi în groapă! 
Și sufletul meu unde va fi?* Ce fiori îl vor. 
„cuprinde, când i-se va aduce lumina; cândva 
simţi sudorile reci ale morţii, când va auzi, 
că li se spune rudelor să. părăsească . chilia 
ŞI să nu mai între în ea; când i-se va întunecă,.
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dinaintea ochilor. Ce fior în fine, când i-se 
va aprinde lumina, pentruc'a venit moartea, 
O, lumină, lumină, câte adevăruri vei desco- 

“peri tu atunci! O cum vei face să se înfăţi- 
șeze lucrurile întrun chip cu totul deosebit 

„de cel de acum! Cât de lămurit vei arătă, că 
bunurile lumii acesteia, sunt deșertăciune, ne-. -: 
bunie şi înșelăciune. Dar ce-ţi foloseşte să 
înţelegi adevărurile acestea într'o vreme, când 
e prea târziu de a-le. mai întrebuinţă spre 
mântuirea “sufletului. 

Afecte şi rugăciuni. 

__:0 Dumnezeul meu, tu nu vrei moartea 
mea, ci să mă întroc și să fiu viu. Iţi mulţă- - 
mesc „pentru îndelungă răbdarea și lumina, 
ce mi-o dai acum. Imi recunosc greșeala, ce 
am făcut-o preţuind mai mult bunurile tre- 
cătoare şi de „jos decât pretinia, ta. Imi pare 
rău din toată inima şi mă doare, că ţi-am făcut . 
o nedreptate atât de mare. Ajută-mi cu lumina . . 
și graţia ta, ca în celalalt timp alvieţii să cu-. 
nosc; și să fac tot ce e de lipsă spre îndrep-. ! 
tarea vieţii mele. Ce-mi va folosi, dacă voiu 
cunoaşte aceste adevăruri numai atunci, când 
nu voiu mai aveă timp de îndreptare? Nu 
aruncă „animalelor sufletele, cari te mărtu- : 

„zisesc pe tine. Dacă. diavolul mă va ispiti, 
să te vatăm iarăşi, o atunci Isuse pentru 
-meritele suferințelor tale întinde-mi mână de 

A 
.
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ajutor şi mă scapă, să nu cad iarăși în pă- 

cate, să 'nu cad iarăși în robia, -vrăjmaşului 
tau, Fă, ca eu atunci să mă întore cătră tine 

şi să nu încetez: de-a alergă la, ajutorul tău, 

pănăce ţine ispita. Sângele tău este nădej- 

„dea mea, și bunătatea ta este iubirea mea. 

Te iubesc Dumnezeul meu, care ești vred- 
nic ce iubire nemărginită. Fă să te iubesc 

pururea. Inţelepţește-mă să ştiu de ce trebue 

să mă lapăd, ca să fiu al tău, căci: eu doresc. 

să fiu al tău! Tu însă dă-mi. grâţia Și aju- 
torul tău spre aceasta. O domnitoarea ceriu-, 

lui, 0 mama lui Dumnezeu! Roagă-te pentru 
mine păcătosul; fă ca în ispite să nu încetez 
a recurge la tine şi la Isus; tu carea scapi 
prin întrepunerea, ta, pe toţi câți aleargă la, 
tine. — 

S - 

=



Meditația VIII. . 

„Moartea drepţilor. 
! _„Scumpă e înaintea Domnu-. Ă 

lui moartea- cuvioșilor lui“. 

| (Ps. 115,6)... 

Funot 2. . i 

Moartea socotind-o după simțământ e .. 
înfiorătoare și îngrozitoare; dar privită în 
lumina, credinţii e mângăitoare şi de dorit. 
Ea apare păcătoşilor înfricoşată, iar sfinților” 
se arată plăcută şi scumpă: Scumpă zicesi. 
Bernard, pentrucă e capătul .osfenelelor, co- 
-roana învingerii, poarta vieții, sfârşitul os- : 
tenelelor ! Pămânleanul născut din muiere. . 
este cu vieață scurtă și plin de mânie. (lov 
14,1.) Iată cum e vieaţa noastră: e scurtă şi 
plină de tristeță, morburi, frică și suferinţe. 
„Fiii lumii, cari doresc o : vieaţă . lungă, 'ce 
caută altceva, dacă nu un chin mai lung?* 
zice Seneca. Iar sf. Augustin zice: „Ce este 
a trăi îndelungat, dacă nu a suferi, îndelun- | 
gat?“ Da, pentrucă după îuvăţătura sf. Am- 
broziu vieața aceasta nu ni s'a dat „spre odihnă 

„ci spre osteneală“; ostenindu-ne vom câștigă 

,
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vieața, de veci. De “aceea, pe dreptul zice Ter- 
tulian: „Dumnezeu îi scurtează omului 0 su-: 
ferință lungă, dacă-i dă o vieaţă scurtă“. Deci 

..cu toate că moartea s'a, dat oamenilor ca pe: 
deapsă pentru 'păcate, totuși Inând în soco- 

i tinţă suferințele atât de mari ale acestei 
vieţi se pare — dupăcum zice sf. Ambroziu 
— că moartea ni s'a dat „ca. ușurare, iar 
nu că pedeapsă“. Dumnezeu însuși numește 
„fericiţi“ pe cei morţi în Domnul, cari mor . 
de acum, așă zice Spiritul, ca să odihnea- 

“scă de osfenele!le sale. (Apoc. 14, 13.) 
Chinurile, ce-i torturează pe păcătoşi 

în ora morţii, nu-i muncesc şi pe cei drepţi: 
lar Sufletele drepţilor sunt în. mâna lui 
Dumnezeu şi nu se va ' atinge de „dânsele 
nimica. (Ințelep.:3, 1.) Sfinţii nu se. întris- 
"tează de cuvântul: „pleacă“, ce înspăimântă 
așă de tare pe fiii lumii. Sfinţii nu se vor 
întristă, când va trebui să părăsească bunu- 
rile lumii acesteia; fiindcă nici odată nu 
şi-au legat inima de ele. Deviza lor a fost 
totdeauna: Dumnezeul inimii mele și partea 
mea este Dumnezeu în .veci. Ferice de voi, 
scrise Apostolul învățăceilor săi, cari jefuire 
de averile voastre cu bucurie aţi primit, 
ştiind, că veți aveă voi avuţie în. ceriuri, 
mai bună şi stătătoare. (Evr. 10, 34.) Ei 
nu se întristează, că trebue. să -părăseacă 
onorurile, fiindcă de mult le-au părăsit şi
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le-au prețuit de ceeace sunt în adevăr, ade- . 
„că de fum și deșertăciune; ei au prețuit mult : 
numai marea cinste de-a iubi pe Dumnezeu 
și de-a fi iubiţi de Dumnezeu. Ei .nu se în- 
fristează, când trebue. să-şi părăsească rude- 
niile, fiindcă le-au iubit numai în Domnul; 
murind le încredinţează Părintelui ceresc, care . 
le iubește mai mult decât ei înşişi; şi fiindcă. 

mor cu nădejdea, că vor fi fericiţi, se gân- 
desc, că mai bine le vor puteă ajută din ceriu, 
decât de pe lumea aceasta. Cu un cuvânt : 
aceia, cari în vieață sau îndatinat a zice: 
Dumnezeul meu și totul meu! vor repeţi-o 
aceasta la moarte c'o.mai mare mângăiere şi 

"cu 0 mai mare îndestulire. 
| Cine moare în dragostea față de Dumne- 
zeu,-nu se amărește pentru durerile, ce i-le 
aduce cu sine moartea; ba acestea-i sunt chiar 
plăcute, deoarece se gândeşte, că vieaţa, lui... 
e pe sfârșite și astfel nu-i mai rămâne vreme 
să sufere pentru Dumnezeu, ca să-i mai dee 

„ Şi alte probe de iubire; de aceea i jertieşte 
lui Dumnezeu liniștit și cu plăcere celea din 
urmă clipite ale vieţii sale şi se mângăie, că 

“ jertfa morţii sale o uneşte cu jertfa, ce-a adus-o 
Isus. Hristos odinioară pe lemnul crucii Pă- 
rintelui său ceresc. Și așă,. moare. el fericit 
cu cuvintele: Cu pacea împreună mă voiu 
culcă şi voiu adormi. (ps. 4, 8). O, ce bine te 
simțeşti, dacă te lași să mori liniștit în braţele



    

„ui Ișus Hristos, care ne-a iubit pănă la moarte 
“şi care a, voit să sufere o moarte amară, spre 
“a ne câștigă o moarte dulce și mângăitoare! 

Afecte şi rusăciuni. 

O iubite Isuse, care ai suferit o moarte 
“atât de amară pe - muntele Calvarului, spre 
a-mi câștigă o moarte dulce, când te voiu 
vedeă ? Mai întâi te voiu vedei, când voiu 
muri, stându-mi în făță ca judecător. Ce-i 
voiu zice eu atunci? Ce-mi vei zice tu mie? 
Eu nu vreau să aştept, să mă gândesc la 
aceasta, atunci numai, voiesc să mă gândesc 
acum asupra lucrului. Eu îţi voiu zice: Ju 
bite Răscumpărătoriule! Tu ești așadar, care” 

“al murit pentru mine ! A fost o vreme când 
eu te-am supărat şi ţi-am fost nemulțămitor, 
și mam fost vrednic de iertare. Dar dupa: 

„ceea sub ocrotirea, graţiei tale m'am recules 
"şi deatunci în toate zilele vieţii mele mi-am 
'deplâns păcatele, iar tu m'ai iertat. Iartă-mă 
din nou acum, când mă arunc la picioarele 
tale şi te rog, să-mi dai deslegare de toate: 
păcatele mele. N'ași fi meritat, să te iubese 

“mai mult, pentrucă' eu am despreţuit iubirea 
ta; dar tu prin mila ta mi-ai atras inima la 
tine, care deşi nu te-a iubit după vrednicie, 
totuși te-a, iubit mai presus: de. toate, pără- 
sind toate spre a-ţi. plăceă' ţie. Acum ce-mi 
poruncești ? Eu văd, că ceriul și moștenirea
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împarăţii tale pentru mine e bunul cel mai 
mare; iar eu nu pot trăi departe de tine, cu 
atât mai vârtos acum, când tu m'ai învred- 
nicit a-ţi cunoaşte frumoasa și plăcuta-ţi fața 
Mă rog, șă fiu primit în ceriu, nu întru atâta, 
ca să mă bucur, ci să te pot iubi mai tare. | 
Trimite-mă în purgator, pănă când vei află. 
de bine. Nu, nici eu nu vreau să viu în patria 
„curăţeniei și să apar între acelea suilete 
curate așă mânjit de pete, cum. sunt acum. 
Trimi-te-mă să mă curăţese, dar nu mă lă- 

„Pădă dela faţa, ta pentru totdeauna; destul: 
dacă tu oarecând, după voinţa ta mă vei 
chema în raiu, ca în veci să cânt lauda în-: 
durărilor tale. Acum însă, iubite Judecăto- 
rule, ridică-ţi mâna și mă binecuvântă, şi * 

„zi-mi, că eu sunt: al tău şi că tu: totdeauna, 
„eşti şi vei fi al meu. Eu totdeauna te voiu 
iubi și.tu pururea mă vei iubi. Iată acum, . 
mă depart de tine, mă due'în foc; însă merg 
bucuros, pentrucă merg acolo, să te iubesc 

'* Mântuitorul meu, Dumnezeul meu, Tatăl meu. . 
Mă depart bucuros, dar să ştii, că în vremea, 

„ce voiu fi departe de tine, cea mai maretor-. 
tură pentru mine va fi, a petrece departe 

“de tine. Ea plec Doamne, să număr „toate 
clipitele, pănăce tu mă vei chemă. Fie-ţi milă 
de un suflet, care te iubeşte din toată inima 

„Și doreşte să te vadă față la faţă, ca să te - 
„„Doată iubi mai ferbinte.. .. .: :.. Da



m
 

e
m
i
r
 

a 
i
 

a 
e
 
D
a
 

m
 

100 

Așadară sperez Isuse, că voiu vorbi 
atunci cu tine. De aceea te rog să-mi dai 

“grația de-a trăi astiel, încât să pot zice 
atunci, ceeace gândesc acum. Fă-mă statornic 
îu sfinţenie; dă-mi iubirea, ta. — Vină-mi în- 
tru ajutor, o, Marie, mama lui Dumnezeu, 
roagă pe Îsus pentru mine! 

o ! Punct 2. 

Și va şterge Dumnezeu toată lacrima 
dela ochii lor și moartea nu va fi mai 
mult. (Apoc 21, +) Aşadar Domnul va şterge 
prin moarte lacrămile servilor. săi, cari le-a 

„ vărsat -în vieaţa, aceasta, unde au trăit în nă- 
cazuri, îrică, primejdii și'n lupte contra iadului. 
Un suflet, care a iubit pe Dumnezeu va află mân- 
găiere mai mare la: moarte în gândul, că va 
fi mântuit peste: puţin de atâtea primejdii, 

“de a vătămă pe Dumnezeu, la, cari e espus 
în 'vieaţa aceasta, va fi scăpat de mustrările 
conștiinții şi de ispitirile celea multe. ale 

„diavolului. Vieaţa, aceasta e o luptă neîntre- 
ruptă înpotriva, iadului ; în decursul ei sun- „tem în pericol continuu, de-a ne pierde sufle- 
tul și pe Dumnezeu. Sfântul Ambroziu zice: 
„Noi pe lumea aceasta umblăm. tot. printre 

"cursele dușmanilor noștri, cari vreau să ne 
" Yăpească, vieața, graţii dumnezeeşti“. Primej- dia aceasta îndemnă, pe sf. Petru de Alcan- tara să zică pe patul de moarte cuvintele
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acestea: „Pănăcând trăiesc, sunt încă tot în 
periclul de-a fi osândit“. La, primejdia acea- 
sta se gândiă si. Terezia și se bucură . de. 
câte ori auziă, că bate ceasul; eră veselă, 
că a petrecut încă o oră de luptă, căci ziceă 
ea: „In fiecare moment al vieţii pot păcătui: 
și pierde pe Dumnezeu“. De aici provine;că .. 

„Sfinţii lo, vestea morţii toți se mângiăie, de 
varece se gândesc; că luptele şi periclele 
acuși vor încetă, și astfel în. curând vor fi, 
siguri de fericita soarte, de-a nu mai puteă 

pierde pe Dumnezeu. e 
In vieţile sfinţilor se povesteşte, că un 

călugăr bătrân din Sciţia la moartea, sa, pe 
când cei din jur se tânguiau, el râde. La 
întrebarea, că pentruce .râde,. el. răspunse: - 
„Şi voi pentruce plângeţi, când bine vedeţi, 
că eu mă duc la oâihnă“. Chiar așă zise si. 
Catarina, de Siena la moarte : „Bucuraţi-vă 

împreună cu mine, că 'eu părăsesc această, 
vale a plângerii şi întru în lăcașul păcii“. 
„Dacă cineva ar locui“, zice sfântul Ci- 
prian, „într'o casă, a cărei păreţi încep a 
se surpă, iar podul şi coperișul ameninţă cu 
dărâmare, cât de tare ar dori acela să poată 
ieși din ea“. In această vieaţă toate ameninţă 

„sufletul cu ruinare: lumea, iadul, patimile, sim- 
“urile răsvrătite, toate ne trag spre păcat şi 

spre nioartea veşnică :.Cine:mă va izbăvi 
de trupul morții acesteia ? “exclamă Apo-
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stolul (Rom: 7, 24). O, de ce bucurie vai cu- 
prins sufletul, când va auzi zicându-i-se: Vino 
din Liban, mireasa mea, vino dela peşte- 
rile leilor! (Cant."4, 8). Vino mireasă, ieși 

„din valea lacrămilor Și din gropile leilor, cari 
„cearcă, să te înghiță şi să te despoaie de: 
graţia, dumnezeească. Pentru aceea, sf.. Paul 
dorind să moară, ziceă: „Că mie a vieţui 

„este Hristos şi a muri dobândă“. (Filip - 1, 
21). El socotea moartea, de un bun foarte mare, 
ce-l va puteă câștigă, când îl va duce moar- 
tea „la vieața veşnică. 

E o mare. binefacere din partea lui Dum- 
„Dezeu, când ia de pe pământ un suflet în „Statul graţii sfinţitoare, căci aici se poate: 
pierde nevinovăția şi prietinia lui Dumnezeu. 
fbăpitu-s'a, ca să. nu schimbe răutatea mintea lui. (Imţ. 4, 11). Fericit e, care în vieaţa, aceasta trăeşte unit cu Dumnezeu! 
Dar precum năerul nu poate zice despre. 

„sine, că e mântauit, înainte de-a ajunge în „port. și de-a, fi. scăpat, de furtună : chiar așă nu se poate numi deplin fericit un suflet, decât atunci, când iasă din vieața, aceasta fiind- în graţia. lui Dumnezeu. Preamăreşte. - norocul  năerului, însă -dupăce a ajuns. Ja țărmure! zice st. Ambroziu. Dacă se bu- cură năerul, că după multe pericole în curând. va ajunge la port, cu cât trebue să se. bu-.. cure mai mult sufletul, care în curând are să fie sigur de fericirea sa veşnică,
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“Mai departe omul nu poate trăi în 
vieaţa, aceasta fără să cadă cel puţin în pă-. - 
cate” uşoare :: De șapte ori va cădeă drep: 
ful, (Brov. 24, 16). "Cine se despaite de 
această vieață, “înceată de-a mai vătimă pe 
Dumnezeu. Ce e moartea, zice sf. Ambroziu, 
decât îngroparea păcatelor? Şi din cauza 
aceasta doresc atât de mult - moartea aceia, 
cari iubesc pe Dumnezeu. Cu acestea, s'a mân- 

„ găiat la, moarte venerabilul părinte Vincențiu 
 Caraita, zicând : „Incetând de a mai. trăi, în- 
-cetez şi de-a mai vătămă, pe Dumnezeu“. Şi 
amintitul sf; Ambroziu ziceă: Pentruce. do- 
Tim vieața aceasta, după-ce cu- cât petre- 
cem în ea mai mult, cu atât ne îngreu: 
năm cu păcate mai mari ? Cine: moare în 

“graţia, lui Dumnezeu, nu mai poate vătămă. 
pe Dumnezeu. Pentru aceea Dumnezeu glo- 

„Tifică, pe. cei morţi mai mult decât, pe oricare 

om-viu, fie acesta, chiar sfânt: „Ş:. am fericit 
! Şi „pe toți cei morţi, mai mult, decât pe cei 

(Ecl. 4, 2). Un: om evlavios a lăsat 
să-i aducă vestea morții cu cuvintele : - "Buz . 
cură-te, că a venit vremea, când nu mai 

- Pofi vătămă pe Dumnezeu. 

Afecta şi rugăciuni. 

In mânile tale îmi 'dau sufletul; ta 
mai: mântuit, o Doamne, Dumnezeul dreptăţii. 
Ah, dulcele meu Mântuitor, ce-ar fi de mine"
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dacă m'ai fi lăsat să mor, când eram departe. 
“de tine? Aș fi dejă în iad, unde nu. te-aș 
puteă iubi nici când. Iţi mulțămesc, că nu 

"“m'ai părăsit şi pentrucă mi-ai, dat atâtea gra- 
ţii, să câştigi inima mea, pentru tine. Imi 
pare rău, că te-am vătămat. Te iubese mai 
presus de toate. An, te rog, fă să cunoscdin 
ce în ce mai mult răul, ce ţi-l-am făcut, vă- 
tămându-te și iubirea, ce o merită bunătatea. 
ta nemărginită. “Te iubesc şi doresc, dacă-ți 
place, să mor numai decât, numai să mă scap. 
de primejdia, de a pierde iarăș graţia ta și 
să fiu sigur, că te voii iubi în veci. Dă-mi 
putere, can .anii, ce-i mai: am. din vieața. 
mea să fac tot, ce pot face pentru. tine in- : 
bitul meu Isus, înainte de-a muri: Dă-mi tărie 
în contra ispitelor şi patimilor, cu' deosebire: 
în contra acelei patimi, care în trecut. mia. 
înduplecat mai mult: să te vatăm. Dă-mi pa- ciinţă în morburi şi ?n nedreptăţile, ce mi se 
„fac. Eu iert acum pentru: iubirea, ta fiecă- rula, care ma. vătămat şi te rog să-i. dai graţia aceea, care o cere dânsul. Dă-mi pu- 
„tere, să pot încunjură, cu sârguință încă și păcatele uşoare, căci recunosc, că pănă acum 
nu mam ferit de ele. Mântuitorul meu aju- 

„tă-mi. — La toate am nădejde pentru meritele . tale, mă și razim mult pe întrepunerea ta, o Marie, mama mea, și nădejdea mea! îi 
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Puazact 8. 

. i (i 
Moartea nu-i numai sfârșitul năcazuri- 

lor, ci şi-„ușa vieții“, precum :zice sf. Ber- 
nard. Toţi aceia, cari vreau să vadă pe Dum- 
nezeu, trebue neapărat să treacă prin poarta, 
aceasta : //ceasfa e poarta Domnului, . 
drepfii vor întră într'ânsa. (ps.. 117, 20). Na 
Sfântul Ieronim se întoarse cătră moarte 
cu rugarea: „Deschide-mi soră dragă“. Dacă 
tu nu-mi deschizi poarta, eu nu pot întră, să 
mă bucur. de Dumnezeul meu. Sf. Carol Bor- 
Tomeu privind o icoană din casa sa, pe carea 
eră zugrăvit un schelet de moarte cu o sece- 
re în mână, chemă pe pictor și-i demândă, 
ca-n locul secerei să desemneze o cheie de | 
aur ; prin aceista a voit să aprindă tot mai 
tare în el dorul de-a muri, pentrucă moartea - 
ne deschide ceriul să putem vedea pe.Dum-: 
nezeu. . i 

Sf. Ioan Hrisostom zice : „Dacă regele - 
ar fi pregătit pentru cineva o locuință” în 
palatul său, însă deocamdată l-ar sili să lo-; 
cuească într'o colibă, cât de tare ar trebui 
să dorească acela, să iasă din colibă și să 
între în reședință 7* In vieaţa aceasta, pănă- 

- Când sufletul petrece în corp, e ca 'într'o 
temniţă, iar deacolo are să meargă în locașul . 
ceresc. De aceea se'rugă David: Scoate din 
Prinsoare Sufletul meu. (ps. 141, 10). Și 

,



„din cătușile acestei vieţi: Zcum 'dimiți pe 

x 

„tată de patria noastră. Deafeea zice sf. 
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bătrânul Simeon a știut, 'când a ţinut în bra- 
„ţe pe pruncul Isus, să nu ceară dela el altă. 

graţie decât moartea, ca astfel să fie slobozit 

şerbul tău Doamne. Si. Ambroziu zice: „El 
cere, să fie. eliberat, cași când ar fi fost ţinut 
cu puterea“. Aceeaş graţie a cerut-o Apos- 
tolul, zicând: or având să mă slobozesc : 
şi să fiu cu Hristos. (Filip 1, 23). | 

Cât de tare s'a, fi “bucurat 'păharnicul 
lui Faraon, când a aflat dela Iosif, că în 
curând va fi scos din temniță și pus ia- 
răși în slujba regelui! Şi oare să nu. se bu- 
cure un suflet, ce iubește pe Dumnezeu, când . 
aude, că în curând va fi slobozit din prin- 
Soarea acestui pământ și va merge să vadă 
po Dumnezeu ? $fim, că pănă viețuim. în 
“rup, străini suntem dela Domnul, (IL. Cor. 
5, 6), cași când: am locui într*o țară depăr- 

Bruno, că să nu-i mai zică nimenea,. „moarte“ 
CI „inceputul vieţii“. Pentruaceea moartea. sfinţilor se zice ziua /or natală, și pe dre- 

-Ptul, căci prin moartea lor se nasc spre vieața care nu va mai aveă capăt. »Drepţii nau nici o moarte, ci o trecerela vieaţa, de veci“, zice sf. Atanasiu. Sfântul. Augustin ziceă: '»0 moarte vrednică de dorit, tu sfârşitul re- lelor, capătul ostenelelor, începutul liniștii“? Intr'aceea, se rugă, sfântul” atât .de ferbinte:  
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„»Auzi-mă Doamne, eu vreau să mor, câ să 
“te văd pe ţine“. i | | 

Cu drept cuvânt zice sf. Ciprian: „Pă- 
cătosul într'adevăr se poate teme de moarte, . 
căci el dela moartea aceasta trece la altă 
moarte, care vă ţinea în veci“ ; nu însă și: 
acela, care se află în graţia lui Dumnezeu, ȘI 
are nădejde să treacă din, moarte la vieaţă. . 
In biografia sf. Ioan Milostivul se spune, că 

„un om avut i-a încredinţat sfântului pe uni: 
„cul său fiu și i-a dat 'elemozină multă, ca 
Săi mijlocească delă Dumnezeu o vieaţă lungă, 
Dar fiul muri în scurtă vreme. Când tatăl se 

„tânguiă pentru moartea fiului său, Dumnezeu 
i trimise un înger care-l mângăiă cu vorbele 
acestea : „Tu ai cerut pentru fiul tău o vieață 
lungă ; să ştii dar, că el a câștigat-o pe ve- 

„le în ceriu“, A 
Aceasta, este graţia, ce ne-a câștigat-o 

Tsus Hristos, cum ne-a fost făgăduit prin 
"Osea: Wade este biruința ta moarte, unde 
este Doldul tău iadule. (0s.13, 14). Isus prin 
moartea sa a, făcut, ca moartea, noastră să fie - 
spre vieață. Când mucenicul Pioniu a, fost; dus 
la locul de, pierzare, fiind întrebat de cei ce-l 
duceau, cum poate să meargă așa voios la 
moarte, respunse”. sfântul: „Voi sunteți în 
Tătăcire, eu nu mă duc la moarte, ci la viea- 
ță”. Tot așa a fost încurajat şi tânărul sfânt 
imforian de mamă sa, care la moartea -lui



108: 

de martir stă, foarte aproape de el, şi-i ziceă: . .. 
Fiul meu, nu ți se va luă vieaţa, ci ţi se 

“oa schimbă în alta mai bună. | 

| -Afecte şi rugăciuni. 

O Dumnezeul sufletului meu, te-am de-. 
 sprețuit în trecut, întorcându-ţi -. spatele, 'dar 
“Fiul tău -ţi-a “reparat onoarea, jertfindu-și 
vieața pe cruce. Deci pentru onoarea, ce ţi-a 
dat-o Fiul tău cel iubit, iartă-mi nedreptăţile, 
ce ţi le-am făcut. Imi pate .rău, bunul meu 
cel mai înalt, că te-am vătămat şi-ţi promit, 
că de azi încolo nu voiu iubi pe altul, decât. 
pe tine. Mântnirea, mea, o sperez dela, tine. 
„Dacă acum am ceva. bun, aceea o pot mulță- 
mi numai graţiei tale : Prin grația lui Dum- 
Dezeu sunt, ce sunt. Dacă te-am vătămat. 
pănă acum, am nădejde să te măresc în veci 
pe tine și îndurarea ta. Simţese în mine un 
îndemn puternic, de-a te iubi. Acesta, tu mi-l 
dai, îţi mulţămesc, dragostea mea. Ah, coati- 
nuă și mă ajută, precum ai început ; sperez, 
că de azi încolo voiu fi al tău. Mă las de 
toate plăcerile lumii. Și ce plăcere mai mare: 
pot avea, decât să-ţi împlinese voia ta, Doamne 

A  



109 

cel atât de drag, care atâta | m'ai iubit? Iu- 
„bire o Dumnezeule, numai iubire caut eu şi | 

sperez totdeauna dela tine iubire, da sperez 

că voiu câștigă iubire, pănice voiu muri în 
iubirea ta și voiu ajunge în: împărăţia iubirii, 
unde fără de-a trebui să-o mai cer, voiu fi - 

"plin de iubire și astfel te voiu iubi în con- 
tinuu din toate puterile mele. — Marie, mama, 

mea, care iubeşti așa de tare pe Domnul tău 

și atât de: mult doreşti, să fie iubit, fă 
să-l iubesc în vieaţa aceasta foarte mult, ca 

în vieața, cealaltă să-l pot iubi neîncetat. - 
so. 

 



„ Meditaţia. IX, 
Pacea dreptului când moare... 

: a „Jar sufletele drepţilor sunt i 
- în mâna lui Dumnezeu şi nu ;- 
se va alinge de dânsele mun- i 

E „ca. Păruta-s*a întru ochii ce- 
> Zor nepricepuți a muri; — și 

s'au socotit în pace“. 

(Cart. înfelep. 3, 1.) 

Punct I.. 

„Sufletele drepţilor sunt în mâna lui „Dumnezeu. Cine dară va, fi în stare să le răpească de acolo? E adevărat, că iadul nu înceată a, ispiti şi atăcă în ora morţii nici pe sfinți, dar nici Dumnezeu nu-i lasă fără aju- "tor. Sfântul Ambroziu zice: “Cu cât perico- . Jul e mai mare, cu atât mai mare e aju- - forul. Când servitorul lui Eliseu a văzut ce- “tatea încunjurată, de inimici, Sa. înspăimân- tat, sfântul însă; l-a încurajat zicând : Wa fe feme, că mai mulţi sunt cu noi, decât cu „ei. (Cartea IV Imp. 6, 16.) Şi i-a arătat o oaste de îngeri trimisă, de. Dumnezeu spre. apărarea, cetăţii, 
AIE 
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- Spiritul cel, “Tău, ce-i - drept va veni, să 
ispitească, însă va veni și îngerul păzitor, să 

„ întărească pe cel ce moare; „vor veni trimişii 
„cei sfinți: sf. Michail, a cărui slujbă 0, să 
"apere pe servii. săi . credincioși în cea din 
urmă luptă, ce-o poartă cu iadul; va veni 
maica, cea sfântă, să alunge pe vrăjmași, lu- 
ând sub scutul său ocrotitor pe ceice sau 
dedicat ei; înainte de toate va veni Isus Hri- . . 

„ stos, să apere. contra ispititorilor pe mielu- . 
şelul său nevinovat ori pocăit, pentru mân- 
tuirea căruia, și-a, dat vieaţa; i va da, înere- 
dere şi tărie, de care are lipsă î în atare luptă; 
şi. atunci plin de curaj i va zice: Domnul a 
fost ajutorul meu. (ps. 29, 14). Domnul e-. 
ste luminarea mea şi mântuitorul meu de 
cine mă  voiu teme. (ps. 26, 1.) Origene 
zice, că: „Dumnezeu, mai mult se îngrijește 
de mântuirea, noastră, decât diavolul de .pier- 
zarea noastră, pentrucă Dumnezeu cu mult . 
mâi tare ne iubeşte, decum ne urăşte diavolul. 

Dumnezeu e credincios, zice Apostolul: 
“EL nu ne lasă: să fim ispitiți peste puterile 
noastre: Credincios este Dumnezeu, care 
nu va lăsă pe voi, să vă ispitiți mai mult 

„decât puteți. (|. Cor. 10, 13.) Va zice însă 
cineva :. Mulţi sfinți au murit, fiind foarte în- 

-. grijaţi de mântuirea lor. Fu răspund: E mic. 
numărul acelora, cari deși au dus o vieaţă 
cuvioasă, totuși au murit În mare frică. Vin- 

.
.



112: îi 

cențiu de Beauvais zice, că Dumnezeu tri-. 
mite unora îngrijorarea aceasta, pentru ca 
să-și spășiască: în ora morţii greșelile, ce 
le-au făcut în vieaţă.. Altcum mai despre toți 
cei credincioşi lui Dumnezeu se ceteşte, că 

„au murit cu surâsul pe buze. Fiecare om se 
„teme de judecata dumnezeească; dar pecând 
păcătoşii dela frică trec' la desperare, pe: 

„atunci sfinţii trec dela frică la încredere. 

f 

| 
Când sf. Bernard a fost bolnav s'a, temut și 

” dupăcum ne spune sf. Antoniu, a, fost ispitit, de 
neîncredere ; însă "cugetul'la meritele lui Isus | 
Hristos i-a alungat toată frica și el repetă, 
„des cuvintele: fpanele fale 'sunt! meritele. 
mele. Sa temut sf.-Ilarion, dar vesel a vis. 

i „dupaceea: Jeși sufletul meu, ce te temi ? Mai 
70 de ani ai servit lui Hristos, și tu fe 
femi de moarte ? Prin ce a voit să zică : 
Ce te temi sufletul meu, după ce ai servit 
unui Dumnezeu, care e credincios și nu poate. 
părăsi pe acela, care în vieaţă i-a servit cu 
credință. Părintele Iosif Scamacca, un mem- - bru din societatea lui Isus la întrebarea, că oare cu încredere moare, a răspuns: Cum? 
Oare lui Mohamed am servit eu, încât să nu pot-speră în bunătatea lui Dumnezeu, „Cd el Doește să mă mântuească? * * : 

Dacă la moarte ne va- tortură gândul - la păcatele, ce le-am făcut, putem fi siguri, că umnezeu ni le-a iertat. Și ce/ fărădelege 

, 
i 

! 

m
 pî
 

.
-



, 313, 

“de se va întoarce dela toate fărădelegile 
" sale cu vieaţă va trăi și nu va.muri. (Ezech. 

18, 21). Va zice însă cineva: „Cum. putem 
fi noi siguri, că Dumnezeu ne-a iertat?“ A- 

ceastă întrebare şi-o pune şi sî. Vasile, la, 
ce răspunde: „Aşa, dacă putem zice: am-urît 

şi urgisit păcatele“. Cine urăște păcatul, poate 

sigur, că Dumnezeu l-a iertat. Inima ome- 

mească nu poate să nu iubească: sau iubește 

“creaturile, sau iubește pe Dumnezeu. Dacă 

mu iubeşte făpturile, atunci iubeşte pe Dum- 

nezeu. Şi cine iubeşte pe Dumnezeu ? Ce/ce 
are poruncile mele şi le păzeşte, acela e- 

“ste, care mă iubeşte. (loan 14, 21.) Așadar 

cine moare ţinând preceptele, acela moare 

în iubirea lui Dumnezeu, şi cine iubeşte pe 

Dumnezeu, nu se teme: Dragostea cea dez 

„ săvârșită scoate afară frica. (loan 4, 18.) 

, Afecte şi rugăciuni. 

O Isusul meu, oare când va veni. ziua 
aceea, să pot zice şi eu: Dumnezeul meu mai 
mult nu te pot pierde? Când te voiu vedeă, 

faţă la faţă şi când voiu fi asigurat, că. te 

iubesc din toate puterile mele pentru vecie ? 

0 bunul meu cel mai înalt, unica, mea 1u- 

bire, pănă când trăesc, pururea sunt in pe- . 

ziclu, de-a te vătămă și a pierde graţia ta. 

A fost o vreme. în trecutul nefericit, când 

mu te iubeam și despreţuiam iubirea: acuma,
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însă îmi pare rău din tot sufletul și sperez,, 
că mai iertat, acum te iubesc din toată ini- 
ma, mea, și doresc să fac tot ce-mi este cu pu- 
tință, să te iubesc și să fiu pe placul tău. 
Dar sunt încă primejduit să nu te iubesc şi 

» din noni să-ţi întorc spatele. Oh Isusul meu, 
care ești vieața, comoara mea,. asta nu o: 
lăsă. Dacă însă mi- sar întâmplă vreodată, 
„această nenorocire, atunci „lasă-mă . să mor 
în momentul acela; cu moartea, cea, mai aspră, 
ce-ţi va plăceă; cu aceasta sunt îndestulit ȘI 

„aceasta, ţi-o cer veșnice Părinte, pentru iu- 
birea lui Isus Hristos nu mă lăsă să cad în „ nefericirea, aceasta, mare. Pedepsește-mă cum: 
vrei, eu o .merit, şi-o “primese pedeapsa, nu- 
mai de.cea mai mare mă scapă: de-a mă ve-: 

_deă despoiat de grația şi iubirea ta. Isusul meu încredințează-mă Tatălui tău! — Marie, . mama mea, concrede-mă Fiului tău, câștigă-mi 
statornicie în prietinia, lui şi graţie, să-l iu- besc, și apoi facă cu mine ce voeşte. . 

, „o Puanet 2... 

Sufletele drepţilor sunt în mâna hifi Dumnezeu şi nu se va atinge de dânsele- munca. Părutu-s'a întru ochii celor nepri- „Cepuţi a muri... iară ei sunt în pace. (In- „țelep. 3, 1.) Nebunilor li:se pare, că servii -. lui Dumnezeu mor tot 'așa. de întristaţi şi. îără voie ca și fii lumii; ei însă nu știu; că.
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„Dumnezeu poate înveseli în ora morții pe fii 
săi, şi, că poate să le dea în chinurile cele 

__mai grozave o bucurie mare, ca presimţire 
a Taiului, peste care în curând au să stăpâ- 
„nească. Precum toți aceia, cari' mor îngreu- 

» naţi cu păcate, încep încă de pe patul morţii - 
“să simtă o parte din chinurile iadului în re- 
mușcările de conștiință, în frica şi 'n despe- . 
rarea, ce-i cuprinde: astfel sfinţii. în drago- 
stea de Dumnezev, care atunci e mai fier- 
binte, în dorul şi în nădejdea, că în curând 
vor vedeă, pe : Dumnezeu faţă la față, încă 
înainte de-a muri încep a. gustă pacea, de 
care apoi se vor bucură pe deplin în ceriu. 
Pentru cei drepţi moartea. nu-i o: pedeapsă, - 
ci e o binecuvântare. De aceea ei şi pot zice. 
cu psalmistul: „Cu pacea împreună mă voiu 
culcă, și voiu. adormi“. (ps. 4, 8.) 

Părintele Suarez muri așa de liniştit, 
încât zise: „Nu credeam, 'că-a muri e așa de 
“dulee“: Cardinalul Baroniu sfătuit de medi- 
cul să nu cugete atâta la moarte, zise: „Pen- 
truce? Mă tem doară de ea? Hu nu mă tem, 
ci mi-e dragă“: Cardinalul, Fischer de Rot- 
chester, după cum ne povesteşte Sander, când 
trebui să moară pentru credință, a îmbrăcat 
vesmintele cele mai bune, ce le-a avut, zi: 
când, că merge la nuntă. Când văzi locul - 
de pierzare își aruncă bățul din mână, și zise: 

“„Grăbiţi picioarele mele,:noi nu suntem de-
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parte de raiu. Grăbiţi picioarele mele, ceriul 
e aproape de voi!“ lar înainte. de-a muri în- 
tonă cântarea „Pe tine te lăudăm* ca mul- 
țămită, că Dumnezeu i-a îngăduit, să moară. 
ca. martir pentru credință şi apoi vesel își 
plecă capul sub secure. Sf. Francise. de Assisi 

„la moartea sa a cântat, şi a îndemnat și pe 
ceialalți să cânte. „Părinte“, îi zise călugă- 
rul Elie, „când moare omul artrebui să plân- 
gă, iar nu se cânte“. Sfântul răspunse: „Eu 

„nu pot decât să cânt, văzând, că peste puţin 
'voiu ajunge în societatea lui Dumnezeu“. O 
călugăriță tinără din ordul sf. Terezia zise. 
„cătră celelalte călugăriţe, cari steteau plân- 
gând în jurul patului ei de moarte: „O Doam- 
ne! Pentruce plângeţi ? Eu mă duc, să afin. 
pe Isus. Dacă mă iubiţi, atunci „Ducuraţi-vă, 
Împreună cu mine“. . - | a 

Părintele Granada. ne povesteşte, că un 
„Vânător a aflat pe un sihastru fugit de lume, 

care îrăgeă de moarte și cu toate acestea, * 
cântă. „Cum poţi tu să cânţi în starea acea- 
sta ? îl întrebă vânătorul. „Fratea, răspunse 

„ Sihastrul, „între mine şi Dumnezeu nu este 
nimic, decât zidul corpului : meu. Acum văd „că se dărâmă, închisoarea, se prăbușeşte, iar 
eu mă duc să văd pe: Dumnezeu; aceasta mă. - îmbucură Și de aceea, cânt eu“. Dorinţa de-a 
vedeă pe Dumnezeu, făci pe sf. martir Ig națin să zică, că dacă n'ar fi venit animalele 

e
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sălbatice să-l atace, atunci le-ar fi aţâţat el, 

ca să-l sfășie. Sf. Catarina de Genua nu pu- 
teă suferi, că unii ţineau moartea deo ne-- 
fericire, de aceea ziceă: „O dragă moarte, 

cât eşti de urgisită! Pentruce nu vi la mi- 

ne, căci te chem ziua şi noaptea 2% Sf. Tere- 

zia, doriă moartea atât de tare, încât socotea. 

de-o moarte continuă faptul, că nu poate 

muri. Intre ataii simţeminte a împrovizat- 
frumoasa, cântare : Fu mor, fiindcă nu mor. 

Asta-i judecata drepţilor cu privire la moarte. 

Afecte şi rugăciuni. 

O Dumnezeule, bunul meu cel mai înalt, 

dacă nu te-am iubit în trecut, mă întorc acum 

cu totul la tine. Eu mă despart de toate făp- 

turile şi vreau să te iubesc numai pe tine, 

Domnul meu cel mai vrednic de iubit, spune-mi 

ce vrei să fac și cu voiu face -orice. Te-am 

vătămat destul, timpul cel mai am din vieaţă. 

îl voiu întrebuință să-ți fac numai bucurie. 

Dă-mi tărie, pentruca să înlocuesce cu iubire 

nerecunoştința de pănacum. De mult aș fi 

fost vrednic, să ard în focul iadului, tu însă. 

atât ai stăruit, pănăce mi'ai câştigat, fă acum 

să ard de focul iubirii tale sfinte. Eu te iu- 

besc, bunătate nesfârșită! 'Tu vrei, ca pe tine 

singur să te iubesc; și cutot dreptul, de oare 

ce tu mai iubit mai mult decât toți și tu 

singur meriţi, să fi iubit și pe tine singur te 

,



„voiu' iubi, voiu să fac tot, ce se poate, ca, să-ţi - 
plac. Fă cu mine ce-ţi place. Mie mi-e destul 
«dacă te iubesc și dacă tu mă iubeşti pe mine. 
— Marie, mama mea, ajută-mă, roagă-l pe Isus 
pentru mine. 

„. Punct 3. 

j „Cum poate .să se teamă de moarte acela, 
"care sperează, că după moartea sa va fi în- 
-coronat în ceriu ca un. rege? ;Să nu ne te- 
mem de moarte“, zice sf. Ciprian, „cânde 
sigur că vom fi încoronați după moarte“. Cum 
poate să se teamă de moarte acela, care ştie, 
că dacă moare în graţia lui. Dumnezeu, tru- 
pul său va fi nemuritor? Că se cade strică- _. 

" „ciosului acestuia să se îmbrace întru ne- - 
-stricăciune., (L' Cor. 15, 53.) Cine iubește pe 
"Dumnezeu şi dorește să-l vadă, acela supoartă . 
„cu paciință vieaţa, aceasta, ca, o povară ȘI - 

„“moare bucuros, zice sf. Augustin. Iar sf. Toma, 
de Villanova: Dacă moartea îl află pe om dor- 

„mind, vine ca un- fur, îl despoaie, îl sugrumă 
şi-l aruncă în prăpastia, iadului”; dacă. însă 
îl află priveghind, îl salută ca un trimis a, 

“lui Dumnezeu, şi-i zice: Domnul te învită la „nuntă; vino, să te duc în împărăţia fericirii, 
"acolo unde dorești. 
E Oh, cu ce bucurie așteaptă moartea, a= 
cela, care se află în graţia lui Dumnszeu,. 
sperând, că în curând va, vedea, pe Isus Hri-



stos, şi î-se vor zice cuvintele: Bine, serv 

bun şi credincios, peste puțin ai fost cre- 

dincios, peste multe. te voiu pune 7 (Mat.. 

25, 21.) O. cum ne vor mângăiă penoi atunci 

“faptele de pocăință, rugăciunile, deslipirea de: 

bunurile pământești, şi toate câte am făcut 

pentru Dumnezeu ! Să /Jegăm pe cel drept. 

că nu ne este nouă de nici o treabă: drept 

aceea rodurile mânilor sale vor mâncă. 

(Isaia 3, 9.) Atunci acela, care a iubit pe: 

Dumnezeu va, gustă fructul tuturor lucrărilor 
x 

sale celor bune. Pentru aceea părintele Hip- 

polit Durazzo, din societatea lui Isus, de loc.:--. 

n'a plâns, când un prieten de-al său, călu- 

găr şi el în acelaș ord muri, dând semne de 

mântuire; ba mai mult era vesel. „Ce nebu- 

nie mare ar fi însă“, zice st. loan 'Hriso-. 

stom, „să crezi, că este. ceriu desfătător, şi to- 

tuși, să deplâzgi pe aceia, cari se mută de 

pe pământ acolo“. Insă ce mângăiere deose- 

Dită, îi va face omului aducerea aminte de în- 

chinăciunile şi rugăciunile îndreptate - cătră. 

maica lui Dumnezeu, de cistirea icoanelor 

ei, de ţinerea sărbătorilor şi posturilor ei, și 

de zelul desvoltat ca membru al reuniunii ci- 

- O cumrie-ar mângăii toate acestea la moarte L 

- Maria se numește „Vergură credincioasă“. O 

câtă mângăiere revarsă ca în ora morții asu- 

pra servilor ei credincioși! Un mare adora: 
. e... 

tor al preafericitei Fecioare murind zise că- 

9 

SN



120 

“ră părintele Binetti „Părinte, nu poţi cre- 
de cât de mângăitor este în ora morţii cu- 

„getul, de-a, fi servit maicei Domnului. Oh pă- 
rinte, de ai ști, ce mângăiere simt eu, că am 
servit acestei mame ! Eu însumi nu sunt în 

“stare să ţi-o spun“. De ce bucurie va, fi cu- 
"prins acela, care a iubit pe Isus Hristos, care . 

l-a cercetat adesea. în preasfânta, taină, și l-a 
primit adeseori în sf. „cuminecătură; ce vesel 
îl va privi pe Domnul, când acesta va întră, 

* în chilie să i-se dee ca viatic, ca să-l înso- 
„ țească pe calea vieţii de veci! Fericit acela, 
“care va puteă zice atunci. cu sf. Filip Neri: Jată iubirea mea, iată a mea iubire, o da- 

:H-mi iubirea mea ?..: 
„Dar cine ştie“, va, zice cineva „de ce “moarte voiu aveă eu parte ? Cine ştie în sfâr- șit, de nu voiu aveă o: moarte rea“? Dar. spune-mi tu, care întrebi astfel: Ce face ca, -0: moarte să fie rea? Așă, că numai păcatul ?! F limpede, zice st: Ambroziu, că amărăciu- Dea nu trebue 'să se ascrie morții, ci pă- catului, şi îrica nu-i din pricina, morţii, ci din a, vieţii“. Vrei aşadar, să nu te teni de. moarte? 'Trăește bine: Celui ce se feme de Doamnn] bine-i va fi intru cele mai e pe urmă. (Isus Sirah. 1, 13). - 
Părintele La. Colombiere a socotit, că e aproape cu neputinţă, ca; unul, carele a fost - credincios lui Dumnezeu în vieaţă, să aibă o .
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moarte rea. Și cu mult mai înainte de cl a. 
zis-o sf. Augustin: „Cel ce a trăit bine, 
nu poate muri rău“. Cine e pregătit de moarte, 
nu se teme de nici o moarte, chiar de arveni 
pe neașteptate: Zar dreptul de se va sfârși 
şi mai "nainte întru odihnă va fi. (Inţelep. 
4, 7). Şi fiindcă noi ru putem ajunge altcum 
să ne câştigăm pe Dumnezeu, decât prin moarte 
de aceea ne încurajază sf. Ioan IHrisostom: 
Să dăm lui Dumnezeu de bună voie, ceca 
ce oricum trebue să-i dăm. Lur uoi bine 
știm, că cel ce-şi jertteşte, sau îşi lasă. 
moartea în grija lui Dumnezeu, acela deprin- 

de cea mai desăvârşită faptă de dragoste, ce 

numai se poate, căci dacă primeşte moartea, 

de bună voie, cum şi când îi place lui D-zeu 

atunci acela devine asemenea sf. martiri. Cel 

ce iubeşte pe Dumnezeu, trebue să dorească 
moartea și să suspine după ea; pentrucă 

moartea ne. uneşte pe vecie cu Dumnezeu Și 

ne fereşte de periclul, dea-l mai pierde. Este 

un semn de puţină iubire din partea omului 
față de Dumnezeu, dacă nu doreşte să-l vadă. 

cât mai în grabă și să se ştie asigurat, că. 

nu-l mai poate pierde. Aşadar câtă vreme 

trăim să-l iubim atâta, cât numai putem. 

Vieaţa să ne servească nnmai spre a 

spori în dragostea lui Dumnezeu. Mărimea 

iubirii, ce-o află la noi moartea, va fi măsu- 

ra dragostii, de care vom fi cuprinși pe în- 

treaga veșnicie față de Dumnezeu.
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Afecte şi rusăciuni. - 
„_. “ Deagă-mă de tine, Isuse al meu, așa de - 
„are, în cât să nu mă mai pot despărţi de 

tine. Fă, să fiu întreg al-tău, mai înaite de -ce 
mor, ca eu să fii împăcat cu tine, când te 

:. "-voiu privi. pentru primadată. Tu mai căutat 
pe mine, când am fugit dinaintea ta; oh nu 
mă respinge acum, când eu te caut. Iartă-mi 
toate .amărăciunile, ce ţi le-am făcut. Deacum 
înainte nu vreau să mă gândesc la altceva, 
decât să-ți slujesc și să te iubesc. 'Pu mi'ai 
îndatorit foarte tare. 'Tu ţi-ai dat învoeala 

„săcţi jerttești sângele și vieața din iubire pen-. 
tu mine. Aș dori, ca eu să mă dedic întreg" 

„die Isuse, de oarece şi tu întreg te-ai jertfit 
pentru mine. O Dumnezeul sufletului meu, eu 
vreau să-mi fi foarte drag încă în această. 

„” Wieaţă, ca în cealaltă să te iubesc cu adevă- 
- rat. O veșnice Părinte, atrage cu totul inima - 
mea. la tine, desfă-o de înclinările pământești, 

+ rănește-o şi aprinde-o toată de iubirea ta 
cea sfântă. Ascultă-mă, pentru meritele -lui 
Isus Hristos. Dă-mi statornicia în bine şi 
grația, de-a o cere aceasta totdeauna dela 
«tine. — Marie, maica mea, ajută-mi! Dobân- 
deşte-mi acest dar: ca totdeauna, să rog pe > Fiul tău pentru sfânta perseveranță. ..



“ Meditaţia. X. 
Mijloace de presătire la moarte. 
i „Cugetă la celea din PP 

ale tale şi ?n veci nu vei pă-- 

cătui“. (Ecl. 7, 40.) 

Punct 1, 

"fot omul ştie, că trebue să moară, că. 
nuinai odată moare, și, că nimic nu are ur- 
mări atât de însemnate ca, aceasta, căci dela 
momentul morţii atârnă, ca omul în eterni- 
tate să fie fericit sau nefericit. Oricine ştie,. 
că, dela o vieaţă bună atârnă o moarte bună, 
iar dela o vieaţă rea o moarte rea. Și cum se 
întâmplă, că totuşi cea mai mare parte a cre- 
ştinilor trăeşte astfel, cașicând mar mai tre- 
bui să moară nici odată, sau cașicând ar fi: 

de puţină însemnătate, că.va aveă, o moarte: 

bună ori rea ?- Omul trăeşte rău pentrucă nu 
se gândeşte la moarte: Gugetă la celea-diu 

urmă ale tale și 7n veci nu vei păcătui“. Noi 
“trebue să ne convingem, că timpul morţii nu. - 

e potrivit pentru îndreptarea traiului și pen- - 

tru asigurarea, fericirii de veci, care-i cea mal 

mare dintre afacerile noastre. Fii înţelepţi aL.
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lumii acesteia în lucrurile pământești iau toate 
măsurile de lipsă la vremea, lor, ca să ajungă 

"la cutare câștig, la cutare demnitate, Ja cu- 
“tare căsătorie. Se: îngrijesc de sănătatea cor- - 
pului și întrebuinţează fără zăbavă toate.mi- 

.. Şloacele de lipsă pentru aceasta. Ce-ai zice 
- de. omul acela, care voind să meargă la un 
“examen, nu sar pregăti pănă chiar în mo- 
„mentul din urmă? Ori n'ar fi un nebun -co- 
mandantul, care sar gândi să câștige mu- 
niţiuni și arme, numai când cetatea e -dejă, 
încunjurată? Au n'ar fi socotit de smintit a- 
cel năer, care nu se 'ngrijeşte de câștigarea 
anghirelor şi funiilor, decât pe vremea, fur- 
țunii? Chiar aşa-i de nebun şi acel creştin, 
care nu se gândește să-şi pună 'm'rând 
conștiința, decât numai când îl cutropește 
moartea. Ie 

Și când va veni supărarea asemenea 
viforului, mă ve-ți chemă şi eu nu voiu 
auzi pe voi. (Prov. 1, 27.) 'Timpul morţii e 
timpul furtunii și al turburării. Atunci păcă- -.. 
toșii chiamă pe Dumnezeu în ajutor, dar chiar. 
numai de frica, iadului, pe care-l văd aproape 
de ei, fără de-a se întoarce cu „adevărat, și 
de aceea Dumnezeu nici nu-i ascultă. Pentru 
aceea, pe. dreptul vor gustă atunci numai frac- 
tele vieţii lor păcătoase:: Ce a.-semânat o- 
mul, aceea va și seceră. Nu-i destul să pri-- 
mești atunci sfintele - sacramente, ci trebue, 

i
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_<a omul la moarte să urască păcatele din 
adâncul sufletului său și să iubească pe Dum- 
nezeu mai presus de toate. Insă cum va uri 
plăcerile neiertate, acela, care până la moarte 
le-a iubit? Cum. va iubi atunci pe Dumnezeu 
mai presus de toate acela, care pănă la moar-. 
te a iubit făpturile mai mult, decât pe Dum: 

. Dezeu. | aa 
Domnul a, numit fecioarele acele nebună, 

şi așă au şi fost, căci numai atunci s'au gân-! 
dit să-și umple candelele, când mirele era 
dejă înaintea ușii. Toţi se tem de o moarte 
neașteptată, pentracă atunci nu e timp să-și 
vadă de limpezirea, conștiinţii. Toţi mărturi- 

- sesc, că sfinţii au fost într'adevăr înţelepţi, 
pentrucă s'au pregătit la moarte înainte de-a, : . 
sosi aceasta. — Și. ce facem noi? Vrem să ne: 
jucăm cu focul: să ne pregătim la o moarte 
bună numai atunci, când ea, dejă ne bate la 
ușă ? 'Trebue aşadar să facem acum, ceeace 
la moarte am dori să fi făcut în vieaţa pe- 
trecută. O, cât de amară va, fi atunci aduce- 
rea, aminte de vremea, pierdută, şi cu deose=. 
bire de timpul rău întrebuințat ! Dumnezeu 
ne-a, dăruit timpul, ca, să ne câştigăm merite; 
el însă a trecut şi nu se. va mai întoarce. 
De ce fiori.va fi cuprins, când va auzi cu | 
vintele: „Acum e prea târziu de-a te mai. 
“îngriji. de îndreptare“. Nu mai ai vreme să 
faci pocăință, să primeşti sfintele sacramente,
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să asculţi predici, să cercetezi pe Isus Hri- 
„_Stos în biserici, să te rogi; ce-ai: făcut e îă- 
„cut. Atunci ar trebui, ca mintea: să fie mai 

"limpede şi mai liniştită, ca să poţi face o 
mărturisire bună, să te poţi gândi asupra. 
unor lucruri atât de însemnate, cari ţi-au ţi- 

; ut sufletul în cumpănă, și astfel să-ți îm- 
“- paci conştiinţa; însă. nai mult nu va fi Dre-= Li 

me. (Apoc. -10, 6.) 

| “Afecte şi rugăciuni. 
O Dumnezeul meu! Unde ași fi eu în: 

momentul acesta, dacă, aș fi murit în una din: „ nopţile acele, pe cari tu bine le şti ? Iţi mul- 
țămesc de tot timpul, ce-âr fi trebuit să-l pe- „trec în- iad, din momentul, în care te-am vă-: 
tămat prima dată. Ah, Qă-mi lumină, şi fă-mă să, cunosc nedreptatea, ce ţi-am făcut-o, când mi-am pierdut de bună 'voie graţia, ce mi-ai 

„câștigat-o, prin jertfa ta, de pe lemnul crucii. Ah, Isuse al meu! iartăimă; mă doare din toată inima mai mult, decât de ori ce rău, că 
te-am despreţuit, pe tine, bunătate nemărgi- "o nităl' Ea sperez, că tu dejă m'ai iertat. Ah, ajută-mi o Mântuitorul meu, să nu 'te mai pierd ! Ah, Domnul meu! dacă după . atâtea cunoștințe și atâtea graţii primite, iarăși te-aș Vătămă, au m'aș merită un iad anume pentru : „ mine ?. Ah, nu mă lăsă pentru meritele sân- -: - gelui tău vărsat din iubire pentru mine.. In- -
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xxednicește-mă să fiu statornice în bine, dăru- 
” „ește-mi dragostea ta. Eu te iubesc, o bunătate | 

- memărginită și nu voiu incetă, de-a te iubi 
pănă la moarte. Dumnezeul : meu, : îndurăte 
“spre mine pentru iubirea lui Isus Hristos ! — 
Indură-te spre: mine și tu. Marie, nădejdea 

„mea, încredinţează-mă lui Dumnezeu! Domnul 
va luă în socotință, ceeace-i” încredinţezi tu 
cu multă stăruință, căci te iubește atât de mult. 

P-uancet 2. 

La lucru, dar frate 'dragă! Dacă e si- 
gur, câ tu trebue să mori, aruncă-te la picioa- 
“rele celui răstignit; mulțămeşteii, că din 
marea lui îndurare ţi-a dat răgaz, să-ţi poţi: 
pune în rând conștiința. Apoi dă-ți seama 

-de toate rătăcirile vieţii tale petrecute, și - 
mai ales de păcatele tinereţelor tale. Aruncă 

“o privire asupra poruncilor dumnezeești, cearcă, 
cum ţi-ai împlinit datorinţele, ce societăţi ai . 
cercetat, înseamnăţi bine greșelile, și fă o. 
mărturisire generală despre întreaga ta vieață,: 
dacă încă n'ai făcut-o. 0, cât de folositoare * 
e mărturisirea, generală pentru îndreptarea 
vieţii unui creştin ! Cugetă-te, că aceasta-i o 
dare de seamă pentru vecie și de aceea fă-o 
așa,: caşicând de-acum te-ai pregăti s'o a- 

„_şterni înaintea, lui Isus Hristos, a judecăto- 
-. rului tăv. Alungă din inima ta toată încli- 
“marea, rea, toată ura; nu mai stă la îndoeală,
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când e vorba de-a luă avere streină, de-a. 
purtă clevete, de-a face dujmănii;, pune-ţi în 
gând să încunjuri orice prilej, prin carele ai 
puteă, pierde pe Dumnezeu. Cugetă-te, că ceca- 
ce ţi-se pare greu acum, la moarte ţi-s'a, pă- 

"reă cu neputinţă. 
Hotărește-te, — ceeace-i mai însemnat. 

— să întrebuințezi toate mijloacele, spre a. 
rămâneă în graţia lui Dumnezeu... Mijloacele 

„aceste sunt: ascultarea, zilnică a sf. liturgii, 
meditarea asupra, adevărurilor veșnice, măr- 

 turisirea, deasă și -cuminecarea cel puțin o- 
dată pe săptămână, adorarea zilnică a sf. cu- 
minecături și a mamei lui Damnezeu, cetirea. 
cărților evlavioase, cercarea conştiinții în fie- . 
care seară, ceva închinare specială -preacura- 

„tei Vergare Maria, şi ţinerea posturilor pre- - 
scrise. Dintre toate propuneţi, să te încre- 

„dinţezi mai adeseori lui Dumnezeu şi preacu- 
ratei Vergure și să chemi adeseori numele 
Sfânt al lui. Isus și al Mariei, cu deosebire: 
în vreme de ispite. Acestea sunt mijloacele, 
prin cari ai puteă dobândi o moarte bună și 
iericirea, de veci. - | MIE 

Indeplinirea, acestora e semnul cel mai 
învederat, că ești între aleşii Domnului. Şi 
apoi cu. privire la trecut, încrede-te în sân- 
gele lui Isus Hristos, care-ţi dă acum acea- 
stă lumină, pentrucă el vrea să fi fericit, în- 
crede-te în întrepunerile Mariei, care-ţi câș-
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tigă, această lumină. Cine duce o. vieață ast- -. 
„- tel rânduită şi se încrede tare în Isus și Ma- 
-ria, o cât de mult îi ajută Dumnezeu și ce. 
„putere snfletească își câștigă ! Ei bine, ceti- - 
torule, dă-te așadar cu -totul lui Dumnezeu, 
care te chiamă; începe de-acum a gustă pa-. 
cea, de care pănă acum din vina ta ai fost 
lipsit. Şi ce pace mai mare poate simţi un su- 
fct, decât a, puteă zice seara, mergând la cul- . 
care: „Dacă ar veni în noaptea aceasta moar- - - -» tea,'am nădejde că voiu muri în graţia lui - 
Dumnezeu !* Ce mângăiere e, a auzi pocnitu- 
ra trăsnetului, a simţi pământul cutremurân- | 
du-se și între aceste să -aștepţi în linişte: 
moartea dată de: Dumnezeu, dacă, el așă ho-. .: 
tărește. -  -- e 

“Afecte şi rugăciuni. 

A Ah' Dumnezeul meu, nu ştiu cum săsţi .. 
mulțămesc pentru lumina, ce mi-o dai! Eu: 
te-am. părăsit adese-ori și ţi-am întors spatele, . 

“dar tu nu m'ai părăsit. Dacă mai fi părăsit, 
"aş. fi rămas orb, după cum am voit să fiu mai 
"nainte ; aș fi împietrii în păcatele mele și 
mi-ar lipsi voinţa de-a le părăsi, și de-a te 

- iubi numai pe tine. Acum simțese o durere. - - 
„mare, 'că te-am. vătămat şi o dorinţă fierbinte 
să fiu în grăţia ta; mă înfior de acele plă-" 
ceri blestemate, cari mau făcut să pierd prie- 

-“tinia ta. Poate aceste” sunt graţii, cari vin | 
4 a 2 EI 9 

“7 

+
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dela, tine şi mă fac să sperez, că tu vrei să 
mă ierţi și să mă faci fericit. Dacă, așa, dară 

„pentru atâtea păcate nu m'ai părăsit și do- 
” reşti mântuirea mea, iată eu mă dau cu totul 

ţie. Imi pare rău mai mult, decât -de. orice 
Tău, că te-am vătămat, şi-mi propun, că mai 

„bine să-mi pierd de-o mie de ori vieaţa, de: 
cât grația ta. 'Te iubesc bunul “men cel mai 

» înalt, te iubesc -Isuse, care ai murit pentru 
mine și am nădejde, că pentru! sângele tău : 
nu mă vei lăsă să mă despart mai mult de 
tine. „Nu, Isuse al meu, nu vreau să te mai 
pierd. Eu vreau să te iubesc în toată vieața, 
mea, vreau să te iubesc pănă la moarte, vreau 
să te iubesc în vecii vecilor.  Păstrează ȘI. mărește în mine totdearna dragostea faţă de 
tine, te rog pentru meritele tale, — Marie, 
speranța, mea, roagă-l pe Isus pentru mine. 

- Puanet 8. 

Trebue să ne nizuim mai departe, să 
fim, socotiți între aceia, despre cari zice scrip- tura: fericiți cei morţi în Domnul. (Apoc. : 14). Sfântul Ambroziu. zice:. „Moarte bună are acela, care la moartea sa a murit dejă de mai "nainte pentru lumea aceasta,“ adecă Sa deslipit de acele bunuri, de cari moartea, ne va despărți cu puterea.. De aceea să, fim 
gata de acum, a pierde “bunurile, a ne des- părţi de rudenii și de 'toate lucrurile acestei :
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“lumi. Dacă aceasta n'o facem de bună voie 
în vieaţă, trebue să o facem de silă la moarte; 
dar atunci cu .cea mai mare durere Şi cu pe- 
riclitarea mântuirii veşnice. Aici observă. 

"sf. Augustin, că ar face foarte mult pentru o 
moarte” liniștită, dacă Și-ar orândui -omul afa- 
cerile vremelnice | încă pănă-i în vieață, în 
chipul acesta își așează de acum “bunurile, 

„ce atunci trebue să. le. părăsească, Căci e de. 
lipsă, ca sufletul la moarte să-și îndrepte 
toată grija la unirea sa cu Dumnezeu. Atunci 

"e bine să vorbeşti: cu cel ce moare, numai. 
despre” Dumnezeu și despre raiu. 

Momentele din urmă sunt cu mult mai 
preţioase, decât să le prăpădeşti, 'cugetându- 
te la cele pământești. La moarte coroana, ce- 
lui ales se mai. împodobește, căci atunci adu- 
nă meritele -cele mai mari, prin aceea, că 
primeşte durerile şi moartea, cu dragoste și 

“cu supunere faţă de preaînalta, voință a lui 
Dumnezeu. 

Dar e cu neputinţă să aibă cineva, ast-, 
"fel: de simţeminte bune la moarte, dacă nu 

s'a, 'ndeletnicit cu ele în vieaţă. De aceea 
unii creștini evlavioși se îndatinează 'spre' 
„marele lor folos, ca în fiecare lună, dupăce 
sau mărturisit şi cuminecat, să-și reînoească 
virtuțile creștinești și hotărârile luate pentru 
ora morții. Își închipue că sunt pe patul de 
moarte şi aproape să treacă” din Vieaţă. Ce 

9*
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nu face omul în vieaţă e greu s'o facă la 
moarte. Sora, Caterina de sf. Albert, această 
mare servitoare a lui Dumnezeu - din ' ordul 
Sfintei: Terezia, murind suspină, și zice: „Su- 
Tori, eu nu suspin de frica morţii, pentrucă, 
o aştept de 25 de ani; suspin însă, văzând .- 
atâția amăgiţi, cari îşi petrec vieața în păcate 
și amână împăcarea cu Dumnezeu pănă la 
moarte, când eu abiă pot zice: „Isuse al meu.“, 

Cercetează-te așadară îrate Şi vezi, nu 
cumva. sufletul tău e legat de ceva, pămân- 
tesc, de vre-o persoană, de dorul după onoa- 

„Te, de casă, bani, : societăţi, sau petreceri și „gândeşte-te, că n'ai să trăoști în veci. Vei fî 
: Silit odată și poate în curând, să le părăsești 
toate. Și pentru ce vrei. să-ţi legi inima de 
ele, şi să te expui periclului, de-a muri neli- niștit? Jertfește-le toate de acum lui: Dumne- 
zeu, și fii gata, de a te lipsi de ele,. când îi Va -plăceă lui. - Dacă. vrei, să mori mulțămit 
în sufletul tău, trebue să te lași. de-acum în voia lui Dumnezeu în toate năcazurile vieţii, şi să te desfaci de toate aplicările spre lu-. crurile pământești.' „Cine în continuu se gân- deşte, că trebue 'să moară, acela toate le des-.. preţueşte cu multă ușurință“, zice sf.. Ieronim. 
„-. Dacă nu ţi-ai ales încă o. slujbă pen- - tru. vieaţă, alegeţi-o aceea, care vei. dori "so fi ales, când vei -fi' pe patul de moarte” și . "care-ţi va, pregăti o moarte mângăitoare.
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Dacă însă ţi-ai ales :0 carieră, atunci împli- 
neşte-ţi datorințele așă, cum vei dori la moarte. 
să, "le fi împlinit, pănă ai fost în vieață. Lu- 
crează - așă, ca şi când fiecare zi ar fi cea 
din urmă din vieața ta şi. îndeplinește ori 
-ce lucrare, de care te-ai apucat, orice rugă- 
ciune, orice mărturisire, orice cuminecare ast- 

„fel, ca și când ar fi cea din urmă lucrare. 
Inchipueşte- -ți în fiecare oră cai fi pe patul 
de moarte, caşi cum ai auzi spunându-ţi-se : 
Pleacă din lumea aceasta. O cât de folo- , 
sitor ţi-a fi cugetul acesta, ca să poţi călă- 
tori bine și să “te desparţi de lume! /eri- 
'cită e sluga: aceea, pe care viind Dom- 
nul o va află făcând aşă. (Mat. 24, 46). 
Cine așteaptă moartea în fiecare oră, va 
muri bine chiar și dacă aceasta ar r veni pe 
neașteptate. 

„Afecte și rugăciuni. 

Jiecare creştin în acea, clipită în ca- 
re-i ga veni ştirea morţii, să fie pregătit a 
vorbi astfel: „Puţină vreme mai am, o Dum: 
-nezeul meu! In aceaste vreau să te iubesc .. 

„Atât de mult, cât numai voiu puteă, ca ast- . 
îel cu atât mai mult să-te iubesc în vieața 
cealaltă. Foarte puţin am de a-ţi mai jertfi: 
îţi jertfesc aceste dureri și jertfa, vieţii mele 

"-0 împreun cu acea jertfă, ce a: adus:0 Isus 
Hristos pe cruce pentru mine. Doamne, dure-
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rile, cari le sufer- sunt mici şi puţine, faţă. 
de acele, cari. le meritam; eu le primesc cum 
sunt, în. semn de dragostea, ce-o am, cătră 
tine. Mă: supun” tuturor pedepselor, ce .yo- 
ești să le sufer în vieața aceasta, Și în cea- 
laltă, numai să te pot -iubi în veșnicie ; 
pedepsește-mă atâta, cât „Îți place; dar nu 
“mă lipsi de iubirea ta. Eu recunosc, că n'aș; 
merită, să te mai iubesc, deoarece atât - de adeseori am despreţuit iubirea ta; dar tu nu poţi desprețui un Suflet, căruia-i pare rău. Imi -pare răv, că te-am vătămat, o bunătate nemărginită. Eu te iubesc din toată inima și mă încred cu totul în tine.. Moartea ta, o Mântuitorul meu, e nădejdea mea! In mâ- 
nile tale rănite îmi dan sufletul meu: Zn mâ- zile tale îmi dau sufletul meu, fu mai răscumpărat Doamne, Dumnezeul dreptă- Hii ! O Isuse al meu, tu ţi-ai dat sângele tău să mă mântuești ; nu -mă lăsă nici odată să fiu trecut cu vederea. Eu te iubesc, o Dum- nezeule veșnice și 'sperez, că în veci te voiu iubi. —. Marie, maica, mea, ajută-mi în .clipi- ta din urmă. Iată de-acum îţi predau sufletul, roagă pe Fiul tău să se „îndure spre mine. Ți-e mă încredințez o, scapă-mă de iad!



Meditaţia XI. 
„Preţul timpului. 

„Fiul meu folosește bine tim- 

“pul“. (Eccl. 4, 23). | 

Punct 2. 

| Fiule, zice Spiritul sfânt, grijește să 
- întrebuinţezi bine timpul, pentrucă cl e da . 
rul cel mai mare Și mai preţios, ce-l. poate - - 
da Dumnezeu unui om, care 'trăește. Și pă- 
pânii au -cunoscut, cât de mult preţueşte tim- 
pul. Seneca ziceă: “Timpul nu se poate pre- 
fui. Dar cu mult mai bine au cunoscut sfinţii 
valoarea timpului. Sfântul Bernardin de Siena 
zice, că un singur moment prețueşte, cât - 
Dumnezeu însuși ; căci în orice clipită poate 
ajunge omul prin un act de părere de rău 
sau dragoste sfântă la graţia dumnezeească. 
și la stăpânirea veșnică. Zimpul e chiar” 
atât de prețios ca "Dumnezeu; pentrucă în 

-.Zimp bine întrebuințat îl. putem dobândi 
pe Dumnezeu. 

Timpul. e o comoară, pe care omul nu- 
mai în vieaţa aceasta, o găseşte, în cealaltă 

“nu 0 poate „il, nici în iad, nici în raiu. 

.
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Osândiţii din iaă tânguindu-se zic: -O de-aș 
"mai aveă numai un ceas de vreme. Oricât 
"ar da pentru un ceas de vreme, care le-ar: 

„fi destul, ca să: scape din nenorocirea lor; dar. 
această oră nu o vor căpătă nici odată. In 

_“ceriu nu plânge nimenea, dar dac'ar putea, plân-. 
” ge fericiţii, aceasta ar face-o numai pentru 
timpul, ce l-au pierdut. zădarnie în vieaţa 
aceasta, în .care și-ar fi putut câştigă o feri- 

„cire și mai mare, și pentrucă timpul acela a 
„trecut fără a se mai putea întoarce. O 'că- 
“lugăriță benedictină apără după moartea sa .: 
clarificată şi zise, că 'ea, e îndestulită: pe de- 
plin, dar dacar puteă să mai dorească ceva, 
aceea dorință ar fi, să vină iarăși în vieaţă,. 
ca aici să pătimească și prin aceea. să-şi câş-. 
tige o fericire mai mare; şi car fi: voioasă, 
dacar puteă suportă păr” la ziua, judecății 

_morbul greu, în care a: murit, pentru ca în . 
“schimb să câştige numai atâta mărire, câtă. 
_se. poate câștigă prin rostirea. unei singure: 

„ Născătoare de Dumnezeu, a 
Și tu îrate dragă, cu ce-ţi petreci vre- 

mea, ? Pentru ce amâni totdeauna pe mâne, .. „ceea ce poți face astăzi? Cugetă-te, că vre- 
mea trecută nu- e mai mult a, ta; iar timpul 

„Viitor nu-i încă în" puterea ta, singur. numai. 
„cel prezent îl ai, ca, să faci, ce-i bine;- Pen- „ru ce fe.razimi, Defericitule, pe viitor, ne . admoniază si. Bernară, “„cașicând 'Patăl din.
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ceriuri i-ar fi dat vremile î în stăpânirea ta ou 
Tar sfântul Augustin zice: „Ai tu putere:pe- - 

-... . “ste o zi, când n'âi peste un ceas?* Cum poţi - 
fi tu cu nădejde la ziua de mâne, când, nu 
ştii, că oare trăi-vei vreme de un ceas. »Așăr 
dar astăzi nu stai gata de moarte? 'Teme-te 
deci“, conchide sfânta „Terezia, „că vei, aveă, 
o moarte pefericită“ | , 

Afecte şi rugăciuni. 

O Dumnezeul meu! Ii mulţămese pen-.. . 
“tru timpul, ce mi-l dai, să-mi îndrept greşe- 

„- ile vieţii. trecute. Dac'ar trebui să mor în -.:. 
acest moment, atunci una dintre durerile mele -:... 
cele mai mari ar fi, să mă gândesc la vre- 
-mea pierdută. Ah. Doamne, tu mi-ai dat vre- - .- 
me să, te iubesc, iar eu am petrecut; o în pă- N 
“cate. Din clipita, în care te-am părăsit, aş 
fi meritat să mă arunci în iad, dar tu m'ai 
chemat la pocăință și mai iertat. Eu ţi-am 

“promis, că mai mult nu te voiu vătămă, însă - a 
de câte ori am mai făcut-o aceasta: și tudin -* 
„mou. mi-ai dat iertare. Să fie binecuvântată - 
“în veci mila ta! Dacă n'ar îi fost. nemărgi- 
nită, cum m'ar fi putut suferi atât de mult ! ti 
“Cine ar fi putut arătă faţă de mine atâta, în- 
durare, câtă ai arătat tu? O, cum mă doare 
“am vătămat pe un Dumnezeu atât de bun! 
Scumpul meu Mântuitor! Paciinţa, ce-ai avu- 
i-o faţă de mine, șingură ar trebui să stâr- 

a. , E - p , _ DE a 
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nească în pieptul meu dragoste față de tine. 
„Ah, nu mă lăsă să fiu iarăşi nemulțumitor 

„„ de dragostea, ce tu ai purtat-o faţă de mine. 
„- Deslipește-mă. de toate și leagă-mă cu iu- 
„birea ta. Nu, Dumnezeul meu, nu mai yoesc 

„Să treacă în zadar vremea, ce mi-o dai, pen- 
tru” îndreptarea greşelilor mele; ci tot timpul 
acesta vreau să-l petrec în slujba şi iubirea 
ta. Dă-mi tărie, dă-mi.statornicie în sfințenie. 
Eu te iubesc, o bunătate nemărginită, şi spe- 
rez, că te voiu iubi în veșnicie. — Iţi mul-. 
țămesc, o, Marie, că tu, mi-ai mijlocit aceste 
preţioase zile de vieaţă, de cari mă bucur; 
ajută-mi și fă, ca acele să le petrec toate în 
iubirea, Fiului tău, Mântuitorului meu și: în 
iubirea ta o stăpână și mama mea. | 

Punct a. 

„_„ Nu e nimic așă prețios ca, timpul, însă 
nimic în: lume nu prețuesc oamenii atât de - puțin și nimic'nu socotesc de mai puţină în- 

- semnătate, decât; timpul. De aceasta, se plân- 
” ge sfântul Bernard, când zico: 7rec zilele 
“mântuirii şi nimenea nu 'cugetă, că epier- 

" dută pentru el ziva, care nicicând nu se „Da mai întoarce. Vezi colea un pierde-vară 
„Cum își petrece timpul ziua și noaptea cu. jocul. Și dacă-l întrebi: „Ce -faci?* e] îţi „Xăspunde: „Omor vremea. Dincolo vei vedeă, pe un altul, cum umblă n sus Și "n 

- - -
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| 3os,. stă la colţul străzilor ore “întregi, cască, 
„ după trecători, flecărește ori spune vorbe 

„necurate, iar dacă-l întrebi, ce face, îţi răs- 
punde: „Omor vremea“. Sărmanii orbi, cari 
pierd atâtea zile, ce nu se vor mai intoarce! 

O timp desprețuit, tu vei fi. bunul 'cel 
mai căutat, după care vor oftă fii lumii în 

_ ceasul morţii. Atunci vor. dori aceștia încă 
un an, o lună sau 0 zi, dar nu li se va da;. 

„VOT trebui să audă cuvintele : cum nu mai 
e vreme. Cât de mult ar da oricare dintr'a> 
ceștia pentru o săptămână, pentru 0 zi;ca .. 
să-şi poată pune în rând mai bine conștiința. | 
“Sfântul - Laurenţiu Iustinian zice: „Averi, ă 
onoruri şi plăceri ar dă unul ca acesta pen- 
tru o singură oră“. Insă ora aceasta nu 
i se va mai da. Preotul, care va sta lângă el, 
i va zice: Pleacă numai decât din jumea - 
„aceasta, nu mai ai nici o Jeacă de vreme : 
Pleacă suflete din lumea aceasta! 

De aceea, ne îndeamnă profetul : Si-fi 
adi aminte de făcătorul tău, mai inainte 
de ce se va întunecă soarele şi lumina. 
(Ecel. 12, 1).:Ce trist e pentru un călător, .: 
când numai dupăce a înoptat bagă de seamă, 
că sa, rătăcit şi nu mai este chip de-a află 
vre-un ajutor. De aceeaș amărăciune va, fi. 
cuprins la moarte şi .acela, care a, trăit -0 
vieață, lungă, dar timpul nu l-a, tolosit pen- 
tru Dumnezeu : ; Va veni noaptea, când - ni- 

+
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me nu poate să lucreze. (Ioan 9,4). Atunci. 
moartea . va, fi pentru e 
nu va mai -puteă face: 

- cie. Conștiința i va, adu 

1 o noapte, în care 
himic pentru veşni- 

ce aminte în clipele 
acele, câtă vreme a avut, şi cum a folosit-o: 

în paguba sufletului său; prin câte şoapte 
interne și graţii Pa che 

3...» dreptarea vieţii, dar el 
> mă, Atunci va, înțelege, 

mat Dumnezeu la în- 
nu le-a băgat în sea- 
că nu mai poate face 

nici un pas spre mântuire. Și de aceea, va zice 
plângând: „O, cât de n ebun am fost ! O, timp 

Da pierdut ! O, vieaţă pierdută! O, ani pierduţi, | " în' cari aș fi putut să mă fac sfânt, dar n'am lucrat nimica spre scopul acesta, și acum e s- 2 prea târziu. — Dar ce 
„1. Suspinul atunci, când D 

   
„+.“ Și-cel ce moare dejă e 

„întreagă. 

„O Isusul meu! tu 

„>. fost nici un moment în 
„Da te jertfeşti pentru m 

„= e din. aceştia, câți am folo 

      

va folosi plânsul și! 
ovestea vieții e pe 

î.„Sfârşite, când candela începe să se stângă 
aproape de acel mo- „ment însemnat, dela care atârnă o' veșnicie 

„Afecte și rusăciuni.  : 
Aa , D ţi-ai jertfit întreaga | „ta vieață, ca să-mi mântuești - sufletul; n'a, 

vieaţa ta, în care, să, . 
ine eternului Părinte, "5 ca să-mi câştigi iertarea și mântuirea Veşșnică. „. ȘI eu-am petrecut atâția ani pe pământ, ȘI 
sit pentru „tine? Al, 

  

e 

„toate de câte-mi aduc aminte,. că le-am făcut, -"
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toate-mi cauzează: mustrări de conștiință :rele; 
au fost multe, bune tare -puţine;. şi aceste 
puţine au fost pline de imperfecţiuni, lene-. 
vire, egoism şi distrageri. Ah, Mâutuitoruly 
meu, toate sau întâmplat aşă pentrucă mi- 

- am uitat de tot, ce ai facut tu pentru mine. 
Eu mi-am uitat de tine, dar tu nu ţi-ai uitat 
de mine, tu mă urmăriai atunci, când eu: 
fugiam de tine şi m'ai îndemnat de atâtea. -- 

> “ Pe 

ori, să te iubesc. Iată-mă Isuse al meu, eu 
nu vreau să mă mai împotrivesc voinţii tale. 
Pănă când să mai aştept? Doară, pănă mă 
vei părăsi de tot? Imi.pare rău, o bunul cel 
mai mare, că mam despărţit prin păcate de- 
tine. Te iubesc, bunătate nemărginită vred- 
nică de o iubire nemărginită.. O nu mă lăsă 
să mai pierd acest timp, ce mi-l dai din milă. 
O iubitul meu: Mântuitor, ââă-mi în conținuu. . 

aminte de iubirea ce-ai avut-o faţă de mine 
şi de durerile, ce le-ai suferit pentru mine. 

Fă-mă să uit totul pentru 'ca în partea vie- 

ţii, ce-o mai am de trăit, să mă gândesc nu- 

mai cum să te iubesc și să-ți - fac.pe. plac. 
Eu te'iubesc, Isusul meu, dragostea mea, totul 

meu. Iţi promit, că voiu face fapte de iubire 

de câte ori mă voiu gândi la aceea. Fă-mă 

statornic în sfinţenie, eu raă încred cu totul. 

în meritele sângelui tău Isuse, — și în mijlo- 

cirile tale, iubita. mea mamă, Marie, nu mă -. i 

părăsi !



142 

Puanet Ş., 

UWmblaţi pănă aveți lumină. (loan 12, 35). Noi trebue. să umblăm acum pe calea „Domnului, :pănăce avem. lumină, pentrucă. „aceasta dispare la ora, morţii. Atunci nu mai | . e vreme să te pregătești, ci trebue să fii „pregătit. /7fi gata. La, moarte nu mai putem - face nimic; ce Sa făcut, e făcut. O Dumne- zeule, dacă cineva ar primi vestea, că'n pâra ce o poartă, acuși se va, aduce judecată ho- tăritoare asupra, vieţii sale, sau asupra. ave- „rii sale întregi, cu câtă grabă şi-ar vede de un advocat bun, care să-i apere cauza îna- intea judecătorilor! Cum sar nizui să câști- „ge părtinirea judecătorilor! Și ce facem noi? Ştim de bună, seamă, că în curând — și se poate întâmplă aceasta în orice oră — se va trată despre lucrul cel mai însemnat, la » care trebue să ținem atât de mult, despre fericirea noastră, veșnică, și. noi pierdem "Vremea |. o 
: „IDSĂS, va zice cineva, „sunt încă tinăr; mai târziu mă voiu. da, cu totul lui Dumne- zeu, — Dar trebue să știi, — răspund eu — că Dumnezeu a, blăstămat ' smochinul, ce l-a aflat fără fructe, deși atunci nu eră încă „Yremea fructelor, dupăcum observă Evange- lia: Pentrucă nu eră încă vremea smochi- aelor. (Marcu 11, 13).
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Prin aceasta a voit Isus Hristos să ne 
înveţe, că omul în tot timpul, deci şi n tine- 
reţe trebue să aducă rodul faptelor bune, căci 
altcum va fi blestemat, şin viitor nu va mai 
aduce nici un fruct: Să nu mai mânce ni- 
menea de acum înainte rod din tine în 
veac. (Marcu 11, 14). Astiel a zis Mântuito- 
rul acestui pom, şi astfel blestemă pe acela, 
care. chemat fiind de el, i se împotriveșşte: 
O ce lucru de mirat! Spiritul cel rău soco- 
teşte vieaţa noastră de un 'timp foarte scurt 
și de aceea nu pierde nici un moment, în ca- 
re să nu ne ispitească. Că s'a pogorit dia- . 
volul la voi, având mânie mare, ştiind, că 
puțină vreme are. (Apoc. 12, 12). 

“ „Așadar, dacă vrăjmașul e. sgârcit în . 
cheltuirea unei clipite chiar, când e vorbă . - 
de nimicirea noastră, noi să fim nepăsători - 
de pierderea unei vremi mai îndelungate, în 
care ne-am puteă câștigă fericirea de veci? 

Altul va, zice: „Dar ce rău fac eu?“ 
O Dumnezeule, oare nu e destul rău, a, pierde. . 

vremea în - jocuri şin flecării nefolositoare, 
cari nu' ajută nimica sufletului ? Ori ne-a dat 
Dumnezeu timpul, ca, să-l prăpădim în zădar? . 

Nu, căci zice Spiritul sfânt: Partea poftei 
cei bune să nu te. treacă. (Is. Sir. 14, 
14). Lucrătorii, despre cari vorbeşte evan-: - 

gelistal Mateiu, că nau făcut nici un rău, 

ci numai pierdeau vremea cea scumpă, au 
a , !
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"-: fost înfruntaţi de domnul viei: Ce sfați aici 
foată ziua fără lucru ?. (Aateiu 20, 6). La 
ziua, judecății Isus Hristos va cere seamă de 

| „tot cuvântul nefolositor. „Toată vremea, ce 
„+ na fost întrebuințată spre mărirea! lui- Dum- 
„+ mezeu, socoteşte-o de vreme pierdută,“ „zice 
sf. Bernard, « a aa 
La - De aceea, ne îndeamnă Domnul: 7oafe, 

- ori câte află mâna ta a face, cât poți fă, 
Pentrucă în iad, unde'mergi tu, hicr lucru, 

„Bic gând, nici ştiinţă, nici înțelepciune Du . 
„7 este. (Eeel, 9, 10). Cuvioasa călugăriţă, sora 

"-  Toana, din ordul sf. 'Terezie spuneă, că în 
. vieaţa sfinţilor nu este „mâne“. „Mâne“; acest, 

„cuvânt e folosit des numai în vieaţa, păcăto- 
ilor, cari totdeauna zic: „mai târziu, mai 

„ târziu“, și astfel fac pănă la. moarte. /ată 
„acum e vreme bine primită. (UL. Cor. 6,1). 

1. : Astăzi de veți auzi glasul ui, să nu vă 
=  învârtoșați inimile voastre. (ps. 94, 8). — 

„Astăzi te îndeamnă, Dumnezeu, să ' faci bins, 
ascultă-l, căci mâne poate nu mai ai vreme, 

-ori- Dumnezeu nu stărue. mai mult pe lângă. 
tine. : n i 
„Și dacă tu spre nefericirea ta ai între- 

" buinţat timpul trecut, vătămână pe Dumne- 
-Zeu, atunci vezi de-l deplânge în vieaţa, ce-ţi 
mai remâne.. Astfel a făcut - regele Ezechie, . 

„Căci zice el: A/duce-mi-voiu aminte de foți anii mel, întru amărăciunea sufletului meu. 

  
p. , 

' ve , N 

4 
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(Isaia. 3$, 15): Dumnezeu îți dă. vieaţă, “ca 
tu să reparezi acum . vremea pierdută: Bă- 
scumpărând vremea, că zilele sunt rele, 
(Eiez. 6,16). Sfântul Anselm tălmiăceşte cu- 
vintele aceste astfel: Vremea se'răscumpără, 
dacă vei face ceeace ai întrelăsat. Si. le- . * 
ronim zice despre Sf. Paul: „El'a fost mai 
la, urmă chemat de” apostol, dar prin: vredni- 
ciile sale a ajuns cel dintâiu între ei, căci a 
Jucrat mai mult decât ori.care“. :De n'ar mai 
fi nimic alteeva,-ce să ne îndemne la. foloși- 

-rea, cum se cade a timpului, chiar și atunci 
ar trebui să ne înduplece Ja, aceasta gândul, aaa 

că noi cu fiecare clipită ne putem mări feri- 
cirea, de veci, ce va să vie. Dacă cineva ţi- 
ar spune, că-ţi: dă atâta, moşie, câtă ai puteă .: 

_ încunjură, sau. atâţia bani, câţi ai puteă nu- 
“ mără întw'o zi, cum te-ai grăbi în fugă şi cu: 
momăratul! , --. 

Şi tu întradevăr în fiecare moment. îţi - 
poţi câştigă o comoară veşnică, și totuşi te 

. înduri să-ţi pierzi vremea înzădar ? - Ce poţi. 
face astăzi, nu lăsă pe mâne; pentrucă ziua 

“de. azi va fi pierdută pentru tine şi nu se va 
: mai, întoarce nici odată. Pe când alţii își bă- 

teau capul cu afacerile lumești, si. Francisc 

"Borja cuprins de simțeminte sfinte se ocupi, 

“numai cu Dumnezeu aşă, încât cerândui 
unii sfatul, nu le şștiă da nici un răspuns; 

din cauza. aceasta dela o vreme a început a 

7
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nu mai-fi băgat în seamă, dar el nepăsător 

"„ziceă: „Mai bucuros Vreau să mă, socotească 

de un om fără cultură, decât să-mi pierd vre- 
mea cu lucruri lumești. “ 

s 

"Afecte și rugăciuni. 

| Nu Doamne, eu nu voiu mai pierde yre- 
mea, ce mi-o dăruești din îndurarea, ta, cea 
mare. Acum ar trebui să fiu. în iad, şi să . 
plâng fără nădejde. Iţi mulţămesc, că nu mi- 
ai, curmat firul vieţii; așadar de aci în colo 

„Vreau să trăesc numai pentru tine. Dacaș 
fi -acum în iad, aș Plânge,: însă fără nădejde 
și fără folos. Eu vreau să deplâng 'vătămările, 

„ce ţi-le-am făcut; şi -Plângându-le, sunt . con- 
- Vins, că tu mă ierţi, despre ce'mă asigură 

profetul: Vei șterge lacrimile tale tu însufi, 
care plângi, dânsul compătimindu:te se va 
îndură spre' tine. (Is. 30,'19). Dae aș fi în 
iad, maș puteă să te. iubesc, acum însă te 
iubesc, și-am nădejde, că te voiu iubi totdea- 
una. Dac' aș fi în iad, naș puteă cere :mai 
mult îndurarea ta, acum însă te aud zicând: 
Cere-ți şi vi se va da voauă, După-ce aşa» 
dar am încă vreme să-ți cer ajutorul tău, de  
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două lucruri te rog o Dumnezeul ' sufletului 
meu: dă-mi statornicie în graţia ta, și dă-mi 
iubirea ta; apoi fă cu mine ce vrei. Fă, ca 

„înctoată clipita vieții. mele să mă întorc că- 
tră tine, Isuse, și să zic: Doamne ajută-mi, 

" îndurâ-te spre mine, fă să nu te mai va- 

tăm, fă 'să te iubesc, — O Prea sfântă Ver- 

gură Marie, maica mea, mijloceşte-mi darul -::- 
să mă întorc totdeauna, cătră Dumnezeu! și 

„Săl rog de perseveranţă şi de dragostea, sa, 
cea sfântă.. i 
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Meditaţia - XII. 

„Însemnătatea mântuirii. 
n “lară vă rugăm “pe voi fra- 

filor, să adaugeți mai mul.“ 
! (1 Tes. 4, 10). 

: PC Punct Z, 

Afacerea mântuirii veşnice, e desigur 
afacerea cea mai însemnată pentru noi; însă, 

„chiar aceasta, e mai mult nebăgată în seamă 
de credincioşi. Își dau toată, silinţa, folosesc 

“tot timpul, să Qobândească vre-o diregătorie, 
împreunată cu cinste, să câştige vre-o pâră, 
să încheie vre-o căsătorie nimerită; cât se 
gândesc, câte mijloace nu întrebuinţează spre 

„aceste! Nu mânâncă, nici nu dorm! — Şi ce 
îac pentru asigurarea, fericirii veşnice şi cum 
trăesc? Nu fac nimic, ba fac totul să 0 piar- 
dă. Cea mai mare parte a, creștinilor trăește 

„ca și când moartea, judecata, iadul, ceriul şi 
veșnicia n'ar fi adevăruri de credinţă, ci po- 
vești născocite de poeţi. Câtă părere de rău 
nu pricinuește un proces pierdut, sau un se- 
ceriş slab ! Câtă sârguință nu se arată în „Tepararea, unei pagube suferite! Pierde cine- 

.-
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va un cal, un câne chiar, cu câtă străduință 
nu-l caută în toate părţile! Pierde însă gra- 
ţia dumnezeească ? Doarme, glumește și râde 
mai departe. — E de mirat, că toţi se Tuși- 
„nează, dacă în afacerile lumești î îs numiţi ne- 
gligenți, şi apoi sunt atâţia, cari nu se Tuși- 
nează a-şi neglijă afacerea mântuirii de veci, 
spre care sunt îndreptate toate ale noastre. 
Pe sfinţi îi numesc, cu adevărat înţelepţi fiind- 
că sau îngrijit numai de fericirea de apoi, iar 
ei înșiși se gândesc la toate de pe lume, nu- ' 
mai la suflet. nu. — Să ne convingem aşadar 
că grija mântuirii de veci e pentru noi afa- 
cerea: 7) cea mai însemnată, a 2) e unica 

. Și a 3) e ireparabilă, adecă negleasă: odată | 
nu se mai poate, îndreptă spre: bine. 

„Ea e afacerea cea, mai însemnată, căci 
de aşi, fel îi sunt urmările... vorba doar de 
suflet; pe care pierzându-l, am pierdut totul. 
Noi trebue să preţuim sufletul mai mult, de- 

"cât toate bunurile. lumii: Sufletul e. mal: 
scump decât toată lumea, zice st. Ioan Gu- - 

"rădeaur. Ca să înţelegem lucrul acesta, e de- 
stul să știm, că însuşi Dumnezeu a dat pe 
fiul său morții, ca, să mântuească sufletele 
noastre: Așă a iubit Dumnezeu lumea cât 
și pe Fiul său cel unul născut l-a dat. 
(Is. 3, 16). Și cuvântul veşnic și-a dat învo- 
irea să, le răscurapere chiar cu sângele său: . 
Că sunteţi cumpăraţi cu pref. (1. Cor. 6,. 
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20). Aşă că sf. Augustin adauge aici: „Ră- 
cumpărarea oamenilor s'a ridicat la un preț 
atât, de mare, încât se pare, că omul preţu- 

„“ește cât însuși Dumnezeu.“ De aceea zise 
Isus Hristos: Ce schimb va da omul pern-, 
tru sufletul său? (Aat. 16, 26). Dacă așa- 
dară sufletul -preţuește atât de mult, cu ce "bun din lume îl va schimbă, omul .pierzându-l? 

Pe dreptul numiă sf. Filip Neri de ne: „. bun pe acela; :care nu-i cu grijă la mântui- 
„Tea sufletului său. Dac'ar. fi pe - pământ oa-. meni muritori şi oameni nemuritori şi cei 
muritori ar, vedea, că cei nemuritori .sunt cu-. prinși de grija lucrurilor pământeşti, că sunt cu gândul tot numai la onoruri, averi și de sfătări trecătoare, de sigur le-ar zice: „0 nebunilor ce sunteţi, voi vă puteţi câștigă bunuri veșnice și vă umblă mintea niinai: 
după. aceste lucruri deșerte și trecătoare? Voi pentru aceste . lucruri vreţi să vă osân- iţi de bunăvoie la pedepse veșnice pe lumea cealaltă? Lăsaţi, ca la. bunurile pământeşti să ne cugetăm numai. noi nefericiții, pentru cari - cu moartea toate se gată.“ O, dar nuii așă. Căci noi toţi suntem nemuritori. Şi totuși cum, se poate, că atâţia își dau sufletul pier- ării pentru plăcerile ticăloase „ale acestei lumi ? »Cum se poate“, întreabă Salvian, „că creștinii cred în judecată, în iad Și 7n veş- Dicie, și totuși trăesc fără de:a se teme de „ele. p%
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Afecte și. rugăciuni. 

9) Dumnezeul meu! ' cu ce am petrecut; 
| atâta, vreme a vieţii, ce mi-ai dărnit-o, ca 

să mi câştig mântuirea, veşnică ? Tu, Răscum- 
părătorul meu. mi-ai răscumpărat sufletul cu - 
sângele tău.şi apoi mi-l-ai: încredinţat, ca eu . 
să mă îngrijesc de mântuirea lui. lar eu 

„m'am gândit numai la aceea, cum să-l pierd, 
vătămându- te pe. tine, care atât de mult m'ai 
iubit. Iţi mulțămesc, că totuși îmi dai „vreme 

"să pot îndreptă greşeala cea mare. “Mi-am pier- 
" dut sufletul şi graţia ta. Doamne, mă doare, - 

- îmi pare rău din toată inima. Ah,. jartă-mă, 
căci îmi propun, că de azi: înainte, mai bu- 
curos să pierd orice, chiar. și vieaţa, numai . 
prietinia ta să-mi rămână. Te iubese mai pre- 

"sus de“toate și sunt hotărit să te iubesc pu- 
rurea, o bunule suprem,. vrednic: de-o iubire 
nemărginită. Ajută-mi Isuse, ca aceasta ho- 
tărîre să nu fie asemenea, celoralalte -propu- 

-suri ale mele din trecut, cari au fost. tot atâ- 
tea tradări. Lasă-mă să mor înainte de-a te 

“ vătămă din non, înainte de-a -mă desface îa- 
răși de dragostea ta. — O Marie, nădejdea, 
“mea, mântuește-mă,, și-mi ajută să fiu stator- 
nic în bine. 

Panct a. 

Afacerea, mântuirii veșnice nu e numai 
cea mai de. îrunte, ci ea e unica afacere; 

N
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ce-o avem în vicaţa aceasta: „Ci un Jucru 
„" drebueşte (Luca, 10,42). St, Bernard deplân- 

- ge nebunia creștinilor, cari: jucăriile copiilor 
„le numesc nimicuri copilărești, iar jucăriile 
celor mari le privesc de afaceri serioase. 
Această nebunie a celor vrâstnici e nebunia 
cea mai mare. Dumnul zice: Că ce folos 
este omului, de-ar dobândi - lumea. toată, 

“zar sufletul său își va pierde. (Mat. 16, 26.) 
Dacă te vei mântui frate dragă, nu ţi-va mai: 

“păsă, că pe această lume ai fost sărac, nă- 
căjit și desprețuit; pentru tine va încetă ori- 
Şi-ce durere, vei fi mângăiat pe întreaga, veş- $ 

„nicie. Însă dacă vei pierde ceriul, dacă vei 
fi. osândit, în iad ce folos vei aveă, că te-ai „” desmierdat în toate plăcerile lumești, că ai 
fost cândva bogat şi cu vază mare? Cine-și 
pierde sufletul, pierde totul. Bucuriile, ono- rurile, averile, toate sunţ pierdute. .- 

„Ce „vei răspunde. lui Isus Hristos la ziua judecății? Dacă un domnitor ar trimite - pe unul din credincioșii săi într'o' cetate străi- 
nă să isprăvească vre-o afacere însemnată și dacă acesta în loc: de a-și vedeă; de treaba încredințată lui, ar stă tumai. de petreceri, 

strică toată afacerea, ce seamă va trebui să deă înaintea. regelui la, reîntoarcerea, -sa? 

    

“teatre și sărbătoriri, și dacă prin aceste ar - 

„Dar cu câtva fi luat lao răai grea:răspun- dere înaintea, Judecătorului acela," pe : care
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Dumnezeu la așezat în lume, ca să-și lucre 
; mântuirea sufletului, jar nu ca, să trăească . 
- în “plăceri, să- ȘI adune bogății şi să râvnea- ..» 

_Scă după, onoruri şi care însă de toate cele- -* 
„„Jalte s'a îngrijit, numai de mântuirea sufle- -. 

“ tului său nu. Cei lumești se îngrijesc numai |. - -. 
pentru timpul. de faţă, nu şi de viitor. Sfân- 
„tul Filip Neri zise odată, unui tinăr talentat. 
„din Roma, cu numeie Francisc. Zazzera, care. 
Sa fost dat cu-totul după lume: „Fiul meu, 
tu vei aveă un viitor strălucit, vei fi un ad-. DE 
vocat renumit, apoi prelat, cardinal, și-cine -- 
ştie poate chiar și papă. Şi la urmă ?: și la. 
urmă ? Mergi, îi zise în sfârșit, și te gânde- , 

„_şte asupra, cuvintelor acestora, din arăţi. « 
„Francisc s'a dus acasă și în mintea sa a. 

" cumpănit mereu aceste vorbe: „Şi la urmă? . 
Și la urmă?“ şi-a potolit pornirile sale lu- , 
moști, a-părăsit lumea, a întrat 'în ordul sf. Da 
Filip, ȘI. de-aici înainte a trăit numai pentru. 
Dumnezeu. | 

. E- unica noastră afacere, finăcă numai + 
"un sufiet avem. Un principe a cerut dela Be- 
nedict- XII. un favor, ce nui se puteă da.. 
fără de păcat. Atunci papa răspunse trimi-, 

_ sului: „Spune principelui tău, că de-aș aveă 
cu: două sufiete, aș putei, pierde unul pentru. * 

el, si celalalt, să-l ţiu pentru mine: dar fiind- 
că “am niinai unul singur -aşă nu pot, şi nici 

„nu yreau să-l pierd*. Zliceă si. Francisc Xa
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"veriu, că în lume este un singur bine și un 
- singur rău; unicul bine e ajungerea la, mân- 
„imire, unicul rău e osândirea. Aceasta 0, I&- 
peţia şi sf. 'Terezia înaintea călugărițelor 
sale, zicând : Surorilor, un suflet, o veșnl- 
cie! Voind să zică prin aceasta : Dac/ai pier: 

“dut unicul tău suflet, atunci totul ai pierdut. | 
O veșnicie: Ai pierdut odată sufletul, pier- 

„dut e pentru totdâauna. Pentru aceea se rugă 
David: Vaza am cerut dela Domnul, acea- 
sia o voiu câută,' ca să locuesc în casa 
Domnului, (ps. 26, 5). Doamne, un singur 

„lucru cer dela tine, mântuiește-mi sufletul și 
- Nimie altceva! DR: 

„Cu frică şi cu cutremur Jucrați mân- 
fuirea voastră, (il. 2, 12). Cine nu se” teme 
ȘI nu tremură de frica osândei,: acela nu se va mântui. Deci ca, să ne mântuim trebuesă 
asudăm și să.ne străduim, căci: /mpărăfia 
ceriurilor se silește şi cei ce să silesc o 
apucă pe ea, (Mat, 11,19). 
_- Ca să-putem ajunge la fericire e de lipsă, ca la, moarte vieața noastră să, fie ase- 

menea, cu alui Isus Hristos: Pe aceia mai 
Dainte i-a și rânduit, să fie 'asemenea chipului Fiului său, (Rom. 8, 29). De aceea “trebue, ca deoparte să încunjurăm prilejul ce duce la păcat, iar de. altă parte să intrebu- ințăm toate. mijloacele, ce ne ajută la câști- + garea fericirii de veci, Și acestea să le facem
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cu tot zelul.. Sfântul Bernard zice: „Impărăţia - 
ceriului nu se va da, unor pierdevară, ci ace- 
lora, cari muncesc cinstit în slujba lui Dum- 

“nezeu. — Toţi ar voi să se mântuească, însă. 
așa, mai pe ușor. E lucru de mirat, zice si. 

„ Augustin, că diavolul se ostenește atâta și 
„nu doarme, ca să ne poată, da -pierzării, iar 
tu eşti nepăsător, când e vorba de fericirea. 
sau nefericirea ta veșnică! „Dușmanul pri- 
veghează, iar tu dormi?“ -- E ri 

Afecte și rusăciuni.. * 

O Dumnezeul meu, îţi mulțămesc, că mă 
faci să stau. în ora. aceasta la, picioarele tale: 
'şi nu în iad, care l-am meritat de atâtea ori. 
Însă ce mi-ar folosi vieața, ce mi-o lungeşti 

„tu, dacă aș trăi şi pe mai departe lipsit de 
_prietinia, ta? O de n'ar fi aceasta nici oda- 

tă! Eu ţi-am întors spatele, te-am pierdut, o 
bunul meu cel mai înalt, îmi pare rău din 
toată inima, mai bine să fi murit de-o mie 
de ori. Eu te-am pierdut, însă profetul tău 

îmi dă să înţelegycă tu rămâi tot bun şi faţă de 

păcătoşi, iar unui suflet, care te cearcă îi 

ajuţi să te afle.' Buz.e Domnul celor ce-l 

aşteaptă pe el, (Plâng.. 3, 25). Dacă în tre-. - 

cut am fugit de tine, o stăpân al inimei mele 

acum te caut şi nv caut altceva decât pe 

tine. Te iubesc cutoată căldura. Primește-mă 
nu te supără, dacă te iubeşte o inimă, care
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cândva te-a, despreţuit: /nvafămă să fac 
voia fa, (ps. 142, 10). Invaţă-mă, ce să fac, 
ca să-ți plac, căci eu toate vreau să le înde- 
plinesc. Ah, Isuse al meu, mântuește-mi su- 
fletul acesta, pentru care ţi-ai dat sângele și 
vieața; mântuește-mă,. dându-mi grație să te 
iubesc pururea, în vieaţa aceasta şi în cea- 
laltă! Aceasta o sperez pentru vredniciile 
tale, aceasta o nădăjduese Și pentru întrepu: 
nerea ta, o Marie! ” 

7 

Punct 3. 

E o afacere însemnată, e unica afacere, 
e 0 afacere Jreparabilă, adecă pierdută odată, 

„ Dicicând nu se mai poate “îndreptă. „Nici o greşeală nu-i așă de mare“, zice sf. Eusebiu, 
„ca întrelăsarea mântuirii de veci“. Toate-cele- 

- alte greșeli se pot îndreptă. Cine-și pierde ave- rea, şi-o. poate câştigă iarăși. Dacă cineva își 
pierde slujba din carea trăit, iarăși poate ajun: ge la ea. Da, să-și piardă cineva chiar şi vieaţa, totuşi dacă s'a mântuit, totul e câști- „gat. Insă cine-și pierde sufletul său, pierdut - e fără de scăpare. Numai-odată murim. „A fi pierdut odată e, a f pierdut pe vecie“, zi- -ce si. Bernard. Cel osândit trebue să plângă în iad pe veci împreună cu ceialalţi nebuni nefericiți, iar chinul lor cel mai întricoșat e gândul, că pentru.ei a, trecut să-şi mai. poa- "tă ajută netericirii lor. Petrecut -S'a vara,



157 

Zrecut-a secerea și noi nu: ne-am mântuit, | 
(ler. 8, 20). 

Intrebaţi pe soțelepţii mii, cari cum! 
se chinuesc în văpaia jocului, întrebaţi-i ce. 

“ simțăminte au acum, întrebaţi-i de sunt în- 
destuliţi, că pe lumea! aceasta şi-au făurit un 
atare noroc, încât acum sunt osândiţi la acea- 
stă închisoare veşnică ? Ascultaţi, cum plâng 
şi zic: „Rătăcit-am dară, dela, calea adevăra- 
lui“ (In, 5, 6). Insă ce folos au, că-şi cu-.. 
nosc greşeala acum, când sunt pierduţi, fără 
de-a mai putea scăpă. Ce sguduitor. ar fi 
pentru cutare domn, dacă putând. cu: multă, 
uşurinţă să impiedece dărâmarea palatului 
său, nu face la vreme paşii de lipsă, aşă că . 
într'o bună. dimineaţă îl află în ruine și 
acum îi sunt sub ochi urmările amânării sa-. 
le, fără să mai poată scăpă ceva. * 

.  Cea-mai mare pedeapsă pentru cei osân- 
diți e gândul, că din vina lor şi-au pierdut 
sufletul, Şi Sau osândit : Pierirea ta, din ti- 
ne Israile, numai în mine este ajutorul 
tău, (Os. 13, 9). Si. Terezia zice, că dacă. 
cineva pierde din vina sa o haină, un inel, 
Sau chiar un lucru fără preţ. nu-i liniștitde 
Joc, nici nu mănâncă, nici nu doarme. 

O Dumnezeule, câtă durere trebue să 
„ simţească cel osândit, când în iad, în temni- 

ţa aceea, cu groaznice torturi, se va gândi la 
nefericirea : sa şi va î „conștiu; că e “Biorâut
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„pe vecie fără nădejdea mântuirii. Aşadar, 
va zice, eu am pierdut sufletul, ceriul și pe 

"* Dumnezeu. Am pierdut totul pentru  totdea- 
„una! Și de unde provine aceasta? Numai din 
vina mea! a e 

Dar poate va zice cineva: „Dacă fac eu pi- 
" Catul acesta, încă'nu urmează să fiu osân- 
„dit, încă mă pot: mântui“. — Eu însă-ţi răs- 
pund: Dar totuşi, poate să fi osândit. Ba 
e aproape sigur, că vei fi osândit, pentrucă 
Scriptura ameninţă - cu  osânda veşnică pe 
trădătorii încăpăţinaţi, cum ești și tu în 
această, împrejurare. Va; fiilor părăsitori, zi- 
ce Domnul, (Is. 30, 1). Vai dor, că s'au 
abătut dela mine, (Os. 7, 13). Oare prin 
păcatul acesta, ce-l faci, nu-ți pui câtuși de 
puţin în primejdie şi “nesiguranță mântirea 
ia veşnică ?. Și afacerea, aceasta e de atare 
cât s'o- poţi expune primejdiei ?- „Nu e vorbă 
despre o casă, despre o moșie, despre vre-o sluj- 
bă“ zice st. Ioan Gurădeaur, „ci e vorbă de chinuri veșnice, de pierderea împărăției ce- 
reşti!* Iar tu .vrei, ca, această afacere, care „pentru tine e cea mai însemnată, să o În- credințezi unui „se' poate?“ . - Tu zici: „Cine ştie, poate nn voiu fi osândit, sperez, că Dumnezeu mă va, iertă, mai târziu.“ Dar ce faci tu prin aceasta? —Ni- „ Mic altceva, decât că tu însuți te osândești 
la iad. Spune-mi te-ai aruncă tu de bună voie într'o fântână zicând: „Cine ştie, poate voiu 

. 
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scăpă de moarte ? ?* De bună, seamă că nu! Și 
apoi cum îţi poţi tu răzimă mântuirea ta veş- 
nică, pe o nădejde așă de slabă, pe un c/ze. 

- ştie? O, câţi s'au pierdut cu această bleste- 
mată, nădejde. Nu știi tu, că nădejdea ace- 
luia, care yrea să, stăruească cu încăpăținare 
în păcate, nu e nădejde, ci înşelăciune Și 
cutezare oarbă, care nu-l îndeamuă pe Dum- 
nezeu la îndurare, ci la mânie mui mare. 

Dacăr acum. zici, că nu te poţi împotrivi. 
ispitei şi patimii, care te' stăpânește, ce vei 
face mai târziu, când puterea sufletului tău 
în urma multelor păcate nu crește, ci lânce- 
zește din ce în ce mai! tare, căci de-o parte 
sufletul atunci va fi mai orbit și mai împie- 
trit în răutătea. sa, iar de altă parte Dumne- 
zeu își va, subtrage rând pe rând ajutoarele . 
grației. sale. Ori doară sperezi, că Dumnezeu 
îți va înmulți lumina și. grațiile, dupăce tu 
îţi vei fi înmulţit păcatele ? 

Afecte şi rusăciuni. 

Isuse, adu-mi aminte pururea de moar- 
tea, ce ai suferit-o pentru mine și dă-mi: în- 
credere.. Mă. tem rău, că la moartea mea dia- 
volul mă va. face.să desperez în vederea atâ- 
tor tradări, de cari mam făcut vinovat îna- 
întea, ta.. Câte . făgădueli ţi-am făcut, că nu 
Voesc să, te vatăm mai mult, în urma luminii, 
ce mi-ai dat-o, şi apoi ţi-am întors, . iarăși 
spatele în nădejdea, că mă. vei iertă. Aşadar, 

” * .
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„Bindeă tu nu m'ai pedepsit, de aceea. te-am 
„Vătămat eu așa mult?.. Pentrucă “tu: ai avut 

„ faţă. de mine mai multă îndurare, de aceea 
de-am încărcat eu cu mai multe vătămări? 
“Răscumpărătorul meu, dă-mi o durere mare: 
pentru păcatele mele, înainte de'ce aș plecă, 
din vieața aceasta. - Imi pare rău, o bunule 
suprem, că te-am vătămat. Iţi promit de azi 
înainte, că mai bucuros vreau să-mor de o 

„mie de ori, decât să te mai părăsesc. Dar 
„* lasă-mă să aud și de data :asta vorbele, ce tu 

- le-ai zis Magdalenei: Jerte-ţi se fie păcatele 
tale, îăcându-mă să, „simțesc o mare durere 

„pentru păcatele 'mele înainte de ce aș ajunge 
-la moarte; altcum -mă- tem că moartea, mea, 

»- are să fie neliniștită și nefericită. Să pu fii 
"mie străin, uitându-mă. în ziua cea rea. 

(er. 17, 17). Nu mă înfrică în clipa morții 
„mele, o Isusul meu cel răstignit! Dacă voiu , 

. muri. înainte de a-mi fi plâns păcatele: inele 
și: înainte de ce te-aș fi iubit, atunci ranele, 
tale şi sângele tău îmi vor inspiră mai cu: . “rând teamă decât încredere. Nu-ţi cer așadar - 

: mângăieri şi bunuri. pământești pentru zilele aceste, ce le mai am din.vieaţă,. ci îţi cer „durere și iubire. Ascultă-mă, Scumpul meu Răscumpărător, pentru iubirea aceea, care 
„de-a făcut, să-ți jertteşti vieaţa, pentru mine. „.„. Pe muntele Calvarului. — Marie, mama mea, „ căștigă-mi- tn. aceste grații. precum și stator- „Dicie în sfințenie. pănă la moarte. ae 

Î. - 
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Meditaţia” XIII. 
Deșertăciunea lumii. 

. „Că ce folos este omului. 

de-ar dobândi lumea . toată, 

iar Sufletul său își va pierde“ 

(Mat. 16, 26), 

Panet 1, 

Un înţelept din vechime, anume Aristip, 
călătorind odată pe mare, suferi naufragiu şi- 
şi pierdii toată averea, el însă scăpă norocos 
la țărmure. Dar fiindcă eră vestit pentru în- 
țelepciune şi știința sa, locuitorii acelui ţi- 

mut îl primiră foarte bine şi-i dădură alte 
mari. bunuri, în schimbul celor pierdute pe 

mare. Deaceea scrise mai târziu prietinilor - 

săi deacasă, să înveţe din păţania sa'și să 

umble numai după bunuri de acele, ce nu 

se pot pierde prin naufragiu. Chiar aceasta 

ni-o spun şi .prietinii şi rudeniile noastre, 

„cari au trecut la, cele veşnice, că adecă în vieaţa, 

aceasta, să ne îngrijim și să umblăm numai după 

„ bunuri de acele, pe cari nici chiar. moartea, 

- mu le poate răpi. Ziua, morţii se numește ziua 
1i =
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"pieririi: că aproape este ziua pieriri lor. 
(a II. Lege 32,'35).,, e | 
Toate bunurile noastre pământești, ca: 

onoruri, averi și petreceri se pierd în ziua 
aceasta. De aceea, zice st... Ambroziu: „Noi 

nu putem zice, că bunurile pământești sunt 
ale noastre, fiindcă nu-le putem duce cu noi 
pe lumea cealaltă, în vieaţa de dincolo ne 
însoțesc numai virtuțile. | 
Aşadar „ce-i va” folosi omului“, zice 

Isus Hristos, „de-ar dobândi lumea toată“, și 
apoi la moarte deodată cu sufletul le pierde 

„toate? O, pe câţi tineri i-a - îndemnat, acest 
mare adevăr să între în mănăstire, pe câți 
Pustnici i-a îndemnat, să trăească în deșer- 
turi,.pe câţi martiri i-a încurajat, să-și jert- 
fească, vicața pentru Isus Hristosi Cu ade- 
vărul acesta, câștigă sf. ignaţiu de Loyola 
o mulţime de suflete. pentru Dumnezeu, și în „tre aceste mai cu seamă sufletul nobil al st. 
Wrancisc Xaveriu, care: înainte de aceea pe- „trecea la Paris numai în: cugete pământeşti: 
„Cugetă Francisc“, zise odată stântul cătră 
el, „cugetă! Lumea. e înșelătoare, ea, face fă- găduințe și nu le împlineşte... Și chiar dacă 
lumea, ar împlini, ceea ce ţi-a promis, cu toate 
acestea, ea nici odată, nu-ţi va, pnteă îndestu- Ai inima.; Dar să Zicem, Car fi. îndestulită, 
oare cât timp va dură această fericire ? Poa- te să dureze mai mult decât, vieața, ta? Șin 

|



urmă ce vei duce de aici cu tine în lumea 
veşniciei ? Se află doară acolo vre-un avut, 
care să-și fi dus cu sine o sumă “de bani 
sau vre-uu :servitor pentru comoditate? Este . 
acolo vre-un rege, care . să-și fi dus cu sine - 
şi numai un fir de purpură? “ La cuvintele . 
acestea, sf. Francisc părăsi lumea, urmă sfân- 
tului Ignaţiu, şi. se făcu sfânt. 

Deşertăciunea deşertăciunilor. Astiel 
“numi Solomon toate bunurile lumii acesteia, 
după-ce -gustă toate destătările posibile din 

ea, cum însuș a, recunoscut, zicând: Și tot 
ce au poftit ochii mei, nu am depărtat 

dela dânșii. (Ecel. 2, 10). Sora, Margareta, de: 

Sântana, o: carmelită desculță, fica împăratu- 
lui Rudolt II., zicea: -Ce ajută împărățiile 

în ceasul morții? Mare lucru! Sfinţii. tre- 
-mură, când se gândesc la clipa hotăritoare - 

asupra vieţi lor de veci. Tremură, părintele 
Segneri, și plin de îrică întreba, de corfesa- 

riul său:..„Ce zici părinte, fi-voiu fericit 2 

Tremură sf. Andreiu Avellin, şi între suspine 
și oftări 'ziceă: „Cine știe, dacă voiu fi feri: 

cit?* De gândul acesta a fost cuprins Și sf. 

Ludovic Bertrand în aşă măsnră, cât noaptea, 

săriă, din pat plin de frică şi sejeluiă: Cine 

știe, dacă nu voiu fi osândit? Și păcătoşii? 

Vieaţa lor păcătoasă îi pune în primejdia, 
osândirii, iar ei dorm, glumesc și râd. 

. - ” . 11*
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Afecte şi rusăciuni. 

„_= - 0, Isuse Mântuitorul meu! Îţi mulţă- 
mesc, că m'ai lăsat, să-mi cunose nebunia şi 

> răutatea, prin cari ţi-am întors . spatele ție, 
care ţi-ai dat vieaţa şi sângele pentru mine. 

„No, eu nu trebuiă să mă port așă față de tine, 
„cum m'am purtat. Iată, dacă moartea, m'ar sur- 
prinde acum, ce-aş află în mine altceva, de- 
cât păcate şi. mustrări de conștiință, cari toa- 
te mi-ar găti o moarte neliniștit?! Recunosc 
Mântuitorule, c'am păcătuit, părăsindu-te pe 
tine, bunul cel. mai înalt, pentru bucuriile 
josnice ale acestei vieţi ; însă îmi pare rău 
din toată inima. O, dă-mi pentru. păcatele 

„mele durerea, aceea, ce te-a torturat pe cru: 
ce, ca, de-acum înâinte în toată vieața, mea să deplâng vătămările, ce ţi le-am făcut. 0, Isuse al meu iartă-mă; îţi promit, că mai mult nu te voiu vătămă, ci te voiu iubi tot: 
deauna. Eu, ce e drept, nu-s vrednic de iu: bire» ta, fiindcă mai 'nainţe am despreţuit-o, 

"dar tu ai zis, că iubești pe acela, care te iu: 
-beşte: Zu iubesc pe cei ce mă iubesc. pe 
mine. (Prov. 8,17). Eu te iubesc, iubește-mă ȘI tu, căci nu vreau să mai fiu în disgrația ta. Abzic de toate pretiniile și. bucuriile lu mii acesteia, numai tu să mă iubeşti. Dum- 
nezeul meu, ascultă-mă.. pentru iubirea lui „Isus Hristos! E1 te roagă să nu' mă alungi
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„din inima ta. Mă. jertfesc ţie cu totul, îţi jert- 
fese vieaţa, plăcerile, cugetele, trupul, voinţa 
şi libertatea mea. Primeşte-mă, și nu mă des- 
preţui, după cum sunt vrednic, fiindcă dea- - 
tâtea ori am despreţuit prietinia, ta ; za mă 
Jăpădă dela fafa ta, (ps. 50). Preasiântă 
Fecioară Marie, mama mea, roagă pe Isus 
pentru mine ;-ev mă încred tare în întrepu- 
nerea ta. ! - | | 

Punct 2. 

i 

In mâna lui e cumpăna nedreptății. 
(Os. 12,'7). Bunurile trebue cumpănite cu 

„cumpăna, cea: dumnezeească, nu însă cu cum-. 
păna falsă a acestei lumi: Bunurile lumii sunt 

cu mult mai neînsemnate, decât: să poată 

îndestuli sufletele şi pelângă aceea sunt 
trecătoare. Jară vieața mea “mai ușoară 
este decât un alergător, fugit-a şi na vă- 

zut. Au rămâne după corabie urmă de 

cale. (Iov. 9, 25). Zilele vieţii noastre trec 

şi sboarz, şi co mai rămâne din: bucuriile 

"acestei lumi? F/e au frecut ca o: corabie. 

Năile nu' lasă nici,o urmă pe unde «au tre: 

cut: Ca corabia, care trece «prin . valurile 

apei după a cărei treceri nu se află urmă 

nici calea .umblării ei în valuri. (Inţ. Sol. 

-5, 10). Să întrebăm pe atâţia avuţi, pe toți 

învățații, principii şi împărații, cari dejă au 

„trecut la cele veșnice, să-i întrebăm, ce le-a 
' 
..
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"mai rămas acum din măreţia, desfătările și 
domnirea lor ? Toţi vor 'răspunde: „Nimic, 

nimic!“ O omule, zice sfânt. Augustin: fu 
prețuești ceea ce are cineva aici, bagă în- 
să de seamă la ceea ce duce cu sine. Acum 

“când moare,. nu ia, nimic altceva cu sine, 
decât un cadavru, puturos şi o haină, săren- 
țoasă, ce va putrezi împreună cu el. 

„Despre oamenii. cei mari ai lumii, cari 
mor acum, abiă, se mai -aude câtva, timp vor- 

-„bindu-se, şi apoi. se pierde și amintirea, lor. 
Pierit-a pomenirea lui cu sunet. (ps. 9,7). 
ȘI apoi dacă ajung sărmanii în iad,- ce face 
și ce zic ci acolo? Plâng și zic: Ce ne-a 

?. folosit. nouă frufia, avuția. cu fala. ce 
ne-au adus? Toate aceste. ca umbra au 
Zrecut. (Inţ. 5, 8), iar -uvuă nu ne-a rămas 
altceva, decât chin, “tânguire .şi desperare 

„Yeşnică. Că fii veacului acestuia sunt 
mai înţelepţi, decât fii “luminii. (Luca, 
16, 8). E de mirat, cât de puţin înţelepţi 
sunt fiii lumii în umblarea, după lucrurile pă- 
mântești! Câtă osteneală își dau, să câştige 
0 slujbă împreunată cu cinste şi averi! Cu 
câtă; sârguință se îngrijesc de păstrarea, sănă- tăţii trupești! Își aleg “mijloacele cele mai 

- Sigure, medicul cel mai învăţat, doftoriile cele „- mai bune, aerul cel mai potrivit, Faţă de su- flet însă sunt atât de nepăsători. Și e sigur, „Că sănătatea, onorurile, averea se vor sfârși
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acum ori mai târziu, numai sufletul, veşnicia . . 
nu va trece nici odată! „Să ne gândim nu-. 
mai, ce jertfe sunt în stare să facă oamenii. . 
pentru acelea. lucruri, de cari ei se alipese în 
chip păcătos“, zice sf. Augustan.-Ce nu sufe- 
re un doritor de răsbunare, un hoţ,. un om: 
stricat numai să-şi împlinească dorinţa sa 
blestemată ? Iar pentru sufietele lor nu vreau 
să sufere nimic! O Dumnezeule, ce rău e, 
că fii lumii numai la lucirea acelei lumini, 
ce se aprinde în ora morţii, numai în tim-- 
pul adevărului văd şi recunosc pentru prima 
dată nebuniile * lor! Fiecare zice atunci: „O. 
de-aș fi părăsit toate și m'aș fi îngrijt numai 
de suflet !* n 

Papa Leo XI zise la moartea sa: „ră . 

mai bine să fi fost un portariu la mănăsti- | 
rea, mea, decât:un papă“. Un alt papă, Ho- 

moriu III zise: pe . patul: de moarte: „Mai 

bine eră. de rămâneam .la spălatul blidelor 

în bucătăria, mănăstirii mele!“ Când a murit 
"Filip II, regele Şpaniei, chemă pe fiul său 
la sine, lăpădă veşmântul regesc, își goli 

"pieptul roșu de viermi, și întorcându-se că- 
tră el zise: „Prinţule, vezi. cum moare omil, 

şi cum se sfârșește pompa lumii acesteia. 

Şi-apoi exclamă : „O dac'aș fi fost un simplu 

călugăr laic în o mănăstire şi.na un monarh. 

Şi demândă să-i lege îndată o cruce de lemn 

la gât c'o sfoară groasă, și pe când își rânduia,
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lucrurile pentru ; moarte, zise. cătră fiul său: 
„Am dorit mult, ca tu să fii aici la aceasta, 

„scenă, să vezi, cum e lumea aceasta la urmă și 
față de monarhi. Moartea lor e. cași moartea 
celui mai amărit om din lume. Scurt, numai 
acela poate aşteptă un loc mai bun.la Dun-. 
nezeu, care trăește mai bine“. Chiar acest 
fiu, Filip III, care muri ca bărbat tinăr în 
etate de 43 ani, zise: „Supușii mei, în vor- 
birea funebrală la înmormântarea mea, să nu 
vorbiţi despre altceva, decât numai despre 

„tragedia aceasta, ce o vedeţi. Spuneţi, că la 
moarte a fi rege nimic nu-ți foloseşte, decât 

„că simţești o tortură mai mare“. Şi apoi ex- 
» clamă: „O, batăr de n'aş fi fost rege, ci să 
„Î slujit lui Dnmnezeu întro pustietate, căci 
acum-cu mai mare încredere aș merge, să 
„mă înfățişez înaintea, judecății lui, şi nu m'aș 
“află în primejdia, de-a fi osândit | 

La, ce folosesc însă .atari dorințe. în 
„oră morţii: dacă nu spre a mări torturile Și, 
desperările aceluia, care în vieaţă nu a iu- 
bit pe Dumnezeu?! De aceea ziceă sf. Te- 

„ Tezia: „Nu trebue dar să le dăm nici 0 în-: 
semnătate acelor lucruri, cari s6 sfârșesc. cu 
moartea; numai acela, duce o vieață adevă- 
rat fericită, care astfel trăește, încât n'are de ce să se teamă de moarte“. Dacă: vrem 
așadară să cunoaștem adevăratul preţ al bu- 
nurilor pământeşti, să le privim ca depe pa- 

,



tul de „moarte, și atunci vom zice: Onorurile, 

petrecerile, venitele, toate au un sfârșit; tre- 

bue dar să fim cu mare băgare de seamă, să 

ne aflăm' fericirea, și să ne. câştigăm numai 
comori de acelea, ce ne însoțesc și. dincolo 
de mormânt, şi ne vor îndestuli pe întreaga 

veșnicie. , 

- Afecte și rugăciuni. 

Ah Mântuitorul meu, tu din iubire ai 
suferit pentru mine atâtea, dureri şi nedrep- 
tăţi, eu însă am iubit plăcerile, şi deşertă: 
ciunile lumii ăcesteia aşă de mult, încât am 

- căleat. în. picioare graţia ta! Insă dacă nici 

când te-am despreţuit, n'ai încetat să. mă chemi 

la tine, nu mă pot teme, că tu. Isusul meu, 

mă vei respinge acum, când te caut și te iu- 

besc din toată inima mea, şi când vătămarea 

ta îmi cauzează o durere mai mare decât ori- 

„<e nefericire, ce ar veni asupra mea. O Dum- 

_nezeul sufletului meu, de-acum nu voiu păcă- . 

tui mai mult; vreau să nu-ţi mai fac nici cea 

mai mică neplăcere; învaţă-mă, să pricep, ce 

înseamnă a te vătămă pe: tine, nu voiu s'0 

fac mai mult pentru nici un bun din lume; 

şi învaţă-mă să ştiu, ce am să, fac, ca să-ți . 

plac ţie, iată sunt gata la orice. Primesc, o 

Doamne, toate durerile şi chinurile, ce mi le 

. trimiţi tu. Dă-mi răbdare multă, să le pot 

suportă. „Aici arde-mă, aici taie-mă“. Pedep- 

169...
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sește-mă în vieața aceasta, ca să te 'inbesc 
pentru totdeauna în cealaltă. — Marie maica 

„- mea, cătră tine mă îndrept, nu încetă a ru- 
„gă pe Isus pentru -mine. a 

Punct 3. 
+ 

Vremea de acum scurtă este. ... și 
ceice se folosesc de: lumea aceasta ca cum 

„Du Sar folosi, câ troce chipul lumii aces- 
feia. (| Cor. 7, 29). Ce e 'vieaţa noastră pă: 

. mântească decât: o dramă, ce în curând : se 
Sfârşește? Chipul, adecă comedia lumii aces- 
teia, trece. Zumea e ca o bină, zice Corne- 
liu- a Lapide: „Un grup 'de persoane urcă, 
alt grup se coboară, Cine a jucat rolul de 
rege, nu ia purpura cu sine. Spune-mi tu ca- 
să sau tu curte, câți domni ai avut?* Când 
sa gătat drama, nu e mai mult rege, cel ce 
a avut rolul de rege, domnul nu e mai mult 
domn. Acum eşti stăpân peste această vilă, 

- peste acest palat, dar vine moartea, și bunul - 
tău ajunge în mâna altora. 

Băutatea ceasului face uitare desfă- tărilor. iSir. 11, 29). Ora.cea tristă a morţii “te face să-ţi uiţi de toată strălucirea, de toa- „te rangurile și pompa lumii acesteia: — Ca» zimir, regele polon își petreceă. odată cu „mai marii ţării sale. In clipa; când duceă un păhar lă gură să beă, îl ajunse moartea şi drama, vieții pentru el s'a sfârșit. Cels la



” 171 

şapte zile dela, alegerea lui de împărat a fost, 
ucis, şi cu aceasta drama vieţii pentru Cels  - 
sa sfârşit. Ladislau, regele Boemiei, ca tinăr 
de optsprezece ani îşi aşteptă: mireasa, fica... 
regelui francez. Se făceau mari. pregătiri de 

sărbătoare, când într'o bună dimineaţă tină- 
rul rege a, fost cuprins de dureri cumplite şi 
muri. Numai decât au trimis soli, să-i dcă, 

de ştire miresei să se. reîntoarcă acasă în 

Francia, căci pentru Ladislau drama vieţii . 
s'a. sfârşiţ.. Gândul: la  deşertăciunea lumii: 

faci din Francisc Borgia un sfânt, dupăcum 

văzurăm xaai sus. In clipa, în care împărătea- 

sa Izabela muri încunjurată de strălucire şi 
în floarea vrâstei, luă "el hotărîrea de-a se 
dedică -cu totul lui Dumnezeu, zicându-și: 

„Așadar în chipul acesta se sfârșesc, strălu: 

cirile şi domniile lumii acesteia ? De azi în-. 

colo nu voiu mai servi astorfeliu de domni, 

"peste cari e stăpână puterea morţii“. 

. Să, grijim să ducem o atare vieaţă, ca 

- la moarte să nu ni se poată zice cuvintele ne-. 

bunului din Evangelie: Vebune, întru acea- 

“stă noapte vor să ceară' sufletul fău 

„dela tine, dară cele ce.ai gătit cui vor : 

fi ? (Luca 12, 20). Iar'mai la vale: JÎșă 

- este cel ce strânge lui-și comoară, iară în. 

Dumnezeu hu se îmbogățește. Mai departe 

exclamă: .Nu cercaţi bunuri lumești, ci vă în- 

avuţiţi cu cele dumnezeeşti, cu virtuţi şi. cu
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merite ; căci aceste sunt bururi, ce în veci 
le veţi aveă, cu voi în ceriu. C; vă adunaţi 
vouă comori în ceriu, unde nici rugina, nici 
moliile nu o strică, şi unde 'furii nu o sa- 
pă, nici o fură. (Mat. 6, 20). Să fim așadar 
pururea cu grijă la câştigarea, celui mâi ma- 
re tezaur al dragostei dumnezeeşti. Ce are 
avutul, dacă n'are iubire? Ce-i lipseşte * 
-Sâracului, dacă are iubire? întreabă st 
Augustin. De-ar aveă cineva toate bunurile 
iară pe Dumnezeu: nu, unul ca acela ar fi 

"cel mai sărac om din lume. Săracul însă ca- 
re .are pe Dumnezeu, are totul. Şi cine are 
pe Dumnezeu ? Acela, care-l iubeşte. Ce/ ce 
petrece. în dragoste, în Dumnezeu petrece, 
şi Dumnezeu întru dânsul“: (loan 4, 16). 

Afecte şi rusăciuni. 

_O Dumnezeul meu; nuvreau, ca diavo- 
lul să domnească şi mai departe peste. sufle- 
tul 1ceu; tu singur să fii domn peste el şi 
să-l stăpâneşti. Toate le părăsesc numai să 
câştig graţia ta. “Aceasta o preţuese: mai 
mult decât o.mie de coroane regești, sau tot, 

„atâtea împărăţii. Și pe cine să iubese mai 
„Vârtos decât pe tine, care ești vrednice de 

"0 iubire nemărginită, pe tine bunul infinit, 
frumseţă, bunătate şi dragoste nemărginită ? 
Odinioară te-am părăsit pentru creaturi :. a- ceasta este și va, fi pentru mine totdeauna 0 

x
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" durere, ce-mi. va străpunge inin'a, fiindcă 
te-am vătămat pe tine, care mai iubit atât 
de mult. Insă fiinăcă tu, Dumnezeul. meu, 
m'ai legat prin atâtea, graţii de tine, mi-e cu 
neputinţă acum să trăesc lipsit iarăși de dra- 
gostea, ta. Dragostea, mea, primeşte în stăpă- 
nirea ta toate gândurile mele, și tot, ce-i al 
meu, și fă cu mine, cesți place. Ducă mai *na- 
inte, în năcazurile, ce le-ai trimis peste ca- 
pul meu, mi-am. pierdut răbdarea, te rog să. 
mă ierți. . | . 

Nu vreau să mă mai plâng în contra 
năcazurilor, ce-mi vin dela tine, o' Domnul 
meu, ştiu, că toate sunt mântuitoare, și toate -- 

servesc spre binele meu. I'ă Doamne, .ce vo- 

eşti, cu îţi promit, că zoiu. fi îndestulit cu 
_toate, câte vin dela tine, şi îţi voiu mulţă- 
mi pentru ele. Fă să te iubesc, de altceva, nu - 

te rog. Ce-mi pasă de bunuri, de onoruri Și 

de lume? Pe Dumnezeu, pe Dumnezeu, numai 

pe Dumnezeu îl voesce! — Fericită ești Ma- 
rie, fiindcă pe lume mai iubit nimica, decât 

pe Dumnezeu! Ajută-mi, ca cel puţin de aici 

încolo să te urmez. In tine îmi pun toată 
încrederea. 

. 
2 

pe



fate s 
„fâm, (Evr. 18, 14). Lumea aceasta, nu e patria 

- Meditaţia XIV... 
Vieaţa aceasta e o călătorie 

„Spre veșnicie. 
.. 

„Și va merge omul în casa 
veacului său“, (Eccl. 12, 5). 

Punct 1. 

„Aici pe pământ sunt atâţia, cari due 
0 vieață păcătoasă, și totuşi trăesc încunju- 

„aţi de noroc, şi iarăși sunt atâţia drepți, cari 
„trăesc în amărăciuni. Faptul acesta i-a, con- 
dus pe păgâni numai cu ajutorul minţii st 
nătoase la cunoștința adevărului, că este 

- Dumnezeu, care e drept, Și că trebue să îie oal- 
tă vieaţă, în care cei răi se pedepsesc, iar cei 
buni se răsplătesc. Dar ceeace cunoșteau. păgă- 
nii numai din lumina minţii omenești, noi creș- 
tinii o Ştim din credinţă. Că nu avem aici ce- 

dfătoare, ci ceeace va. să fie să cău- 

noastră, ci pentru noi e numai un:drum de 
călătorie, din care în scurt va: trebui să tre- 
-cem în casa veșniciei. Și va merge omul în 
casa veacului său, Așadar casa, în care 

+
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locuești tn. iubite  cetitorule, nu-i casa ta, 
ci e numai 0 ospătărie, de unde în curând 

va trebui să te strămuţi, şi încă atunci când 
nici nu vei gândi. Și.să știi, că îndată după 

moartea, ta iubiții tăi vor fi cei dintâi, cari 
te' vor depărtă din casa, aceasta. Şi care va 

fi adevărata, ta casă? O groapă va îi casa 

corpului tău pănă la ziua judecății; iar su- - 

fletul tău va merge în casa veşniciei, ori În 
ceriu, ori în iad.. La aceasta îţi atrage luarea 

aminte st. Augustin prin cuvintele: Zu eşti 

un călător, mergi înainte şi. priveşti nu- 

mai lumea în largal ei. Ar îi nebun acel 

călător, care şi-ar vinde toată. moştenirea, ca, 
să-și cumpere 0 casă sau 0 moşie în ţara, prin 

care trece; şi apoi după puţine zile ar trebui 

s'0 părăsească. „Cugetă așadar“, zice sfântul * 

mai departe, „că eşti călător în lumea acea- 

sta; nu te lăsă, să fii amăgit de ceeace vezi,. 

priveşte şi mergi mai. departe, şi-ţi câştigă 

locuinţă plăcută acolo, unde ai să rămâi pen- 

tru totdeauna. Si 

Ferice de tine, daci te vei mântui! 

'0 ce casă frumoasă e ceriul. Curțile cele mai 

avute ale domaitorilor. lumești sunt staule 

de disprețuit, în asemănare cu cetatea ce- 

rească, care singură se poate numi: Cununa |, 

măririi, veselia a tot pământul. Acolo nu 

mai ai nimica de. dorit, căci te vei află-în 

societatea siinţilor, a Maicei dumnezeeşti Şi
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alui Isus Hristos, fără de-a, te teme de vre-un 
rău. Scurt: vei trăi într'o mare de îndesta: 

„Jiri: O Ducarie veșnică peste capul lor. 
(Isa. 35, 10). Şi această bucurie va fi asi 
de desăvârșită, încât pe întreaga veşnicie 
pentru fiecare monient va fi nouă. 

Vai ţie înșă, dacă vei fi osândit! Vei 
fi aruncat înto mare de foc. și chinuri, de- 
sperat, părăsit de toţi: şi fără Dumnezeu. ŞI 
pănă când? Doară după o. sută, după o mie 
de ani chinul tău se va sfârși? Ce sfârșit? 
Sute şi mii de milioane de 'ani. și de veacuri 
vor trece, și tu vei fi tot numai la începu- 
tul torturilor. Ce sunt o mie de ani fațăcu 
veșnicia? Mai puţin ca o'zi ce trece: Că o 

- mie. de ani înaintea ochilor tăi Doamne, 
ca ziua de ieri, care a trecut, (ps. 89, 4). 
Vrei să știi, ce. casă vei aveă în vieața de 

"veci ?— Ea va fi aceea, care ţi-ai câștigat-o, 
și care însuţi ai ales-o prin faptele tale. 

Afecte și rugăciuni. 

| Iată o Doamne, casa; ce-am _meritat-o 
pentru vieața mea, durere e iadul. Acolo ar 

„trebui să fiu dela cel dintâiu păcat de moar- 
te, ce l-am făcut, părăsit de tine, fără spe- 
ranța de-a te mai pute iubi vreodată. Prea 
mărită fie în veci indurarea ta, care ma a- 
șteptat, şi-mi dă vreme destulă să îndrept răul 
tăcut. Binecuvântat să fie sângele lui Îsus,
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care mi-a câştigat această îndurare! Nu, Dum-" 
nezeul meu, nu vreau să mai abuzez -de pa- - 
ciința ta. Mă doare mai tare, ca de orice ne- 
fericire, că te-am vătămat, nu întru atâta, că 
m'am făcut vrednic de iad, ci mai: mult, că 
am vătămat bunătatea ta nemărginită. - Xu, 

nici un păcat mai mult, o Dumnezeul meu, 

mai mult nici unul! Mai bucuros vreau să 

“mor, decât să te mai vatăm. Dacă acum aș fi 

în iad, nu te-aș mai puteă iubi, o bunul meu 

cel mai înalt, şi nici tu n'ai putea să mă iu- 

peşti.- Eu te iubesc. și vreau, ca şi tu să mă 

iubeşti; ce-i drept eu n'o merit de loc acea- 

sta, însă o merită Isus Hristos, care ţi-sa 

jertfit. pe cruce, să-mă poţi iertă, și să mă 

poţi iubi. Eterne Părinte, din dragoste faţă 
de Fiul tău dă-mi graţia,. ca totdeauna. să 

te iubesc, și să te iubesc cu multă căldură. 

Eu te iubesc Părinte, care ţi-ai dat pe unul 

născut Fiul tău pentru mine. Te iubesc o. 

Fiul lui Dumnezeu, care-ai murit pentru mi- | 

ne. Te iubesc o mama lui Isus, carea prin. 

mijlocirea ta. mi-ai câștigat vreme de " pocă- 
înţă. — Marie, câștigă-mi acum durere pentru 

păcatele mele, iubire faţă de Dumnezeu şi 

" statornicie în bine. - . | 

Punct 2. 

Și de 'va cădea - lemnul cătră mia- 

zăzi sau cătră miazănoapte, în care loc 

A 12 .
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„da cădeă lemnul acolo va fi. (Eccl: 11, 3). 
- Incătrău va cădeă lemnul sufletului meu la 

- moarte, acolo va .rămâneă pentru totdeauna. 
Cale mijlocie nu este; sau în ceriu ca, rege, 
“Sau în iad ca rob pentru vecie. Te vei bu- 
„cură totdeauna, într'o mare de. desfătări, sau 

„vei fi pe veci fără, nădejde întrun noiah de 
“plângeri. Si. Hrisostom ţinând meditații, cum 
avutul cel desfrânat la sfârşitul vieţii a 

„fost-aruncat în iad, deşi lumea l-a, socotit 
de fericit pentru: bogăţia sa; şi din contră, 
cum săracul Lazar a ajuns la fericirea, ce: 
rească, deși îl ţineau de nefericit pentru să- 
Tăcia sa, exclamă la urmă: O noroc neno- 
rocii, care ai dus pe avutul la ne ferici- 
rea veșnică. O norocit nenoroc, care ai. dus 
săracul Ja fericirea veșnică ! i 

Ce folos e să te torturezi cu gândul, 
„cum fac unii, zicând: „Cine ştie, dacă voiu 
"fi ursit spre osândă sau: spre fericire?* — 
Incătrău pică arborele dacă se taie? Cade 
întracolo, încătrău se înclină. Incătrău ești 
înclinat frate dragă? Ce vieață duci tu? 
Grijeşte, să te înclini totdeauna spre miază- 

"ZI, rămâi statornic în graţia lui Dumnezeu, 
„imcunjură păcatele, și vei fi ales și fericit. 
Pentru ca să te fereşti de păcate, trebue să 
te ocupi totdeauna cu gândul veșniciei, pe. 
care st. Augustin cu dreptul l-a numit „un 
gând mare“. — Gândul acesta i-a. îndemnat



pe atâţia tineri să părăsească lumea, și să 
trăească în singurătate, ca să-şi grijească nu- 
mai de suflet, și prin aceasta şi-au asigurat 
fericirea de veci. Iar acum de sigur. se bu- 
cură în ceriu de osteneala lor, și se. vor bu- 
cură în vecii. vecilor. . , 

O- doamnă care trăiă în păcate a fost; 
convertită de părintele Avila numai prin cu- 
vintele: „Doamnă, gândeşte la aceste două - 
vorbe: fodeauna și niciodatâ“. Părintele 
Paul Segneri a fost cuprins. odată cu gân- 

„dul veşniciei așă,; încât n'a putut durmi mai 
multe nopţi dearândul, și deatunci a dus o. 
vieață mult mai rigoroasă. Părintele Drexe- 

„lius povesteşte despre un episcop, că se făci - 

nebuni“. : 

sfânt, numai prin aceea, că-și -ziceă în 
continuu în sine: „In fiecare clipită stau la 

"poarta, veșniciei“. Un călugăr s'a închis intr'o 
"groapă, şi nu făceă altceva acolo, decât stri- 

gă: O veșnicie, veșnicie ! „Cine crede în- 

veșnicie şi nu se face sfânt, acela“, zice tot 

părintele Avila, „trebue închis în casa de“ 

| -Afecte şi rugăciuni. 

"O Dumnezeul meu, aibi îndurare - faţă 
de mine! Bine-am ştiut, că prin. păcate însu- 

mi mă: voiu osândi la o veşnicie plină de 

chinuri, totuşi în butul acestei „pedepse m'am 

împotrivit sfintei tale voințe; 'Şi pentruce? 
- Cv 

4
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Pentru o plăcere ticăloasă ! O. Domnul meu, 
iartămă, căci eu o deplâng aceasta din toa- 
tă inima. Nu vreau să-mă mai împotrivese 
voinții tale celei: sfinte. “Ar fi fost vai de 
mine, de mă lăsai să mor pe vremea rătăci- 
rii mele -păcătoase. Acum ar trebui să. fiu în 
iad pe veci, unde să urăsc voința ta.” Acum 
însă o iubesc, şi vreau s'o iubesc totdeauna. 

"Invață-mă să fac voia ta. Invaţă-mă și dă-mi 
tărie, ca de azi încolo să fac, ceeace-i bine 
şi ce-ţi place ţie. Mai mult nu vreau să mă 

„ împotrivese voinţii tale, bunătate nemărgi- 
- nită! Numai de graţia aceasta te rog: /ie 

voia. fa precum În ceriu aşă şi pe pământ. 
Fă-mă să-ţi împlinesc voia, precum se cuvine,. 
şi afară de aceasta nu mai doresc nimica. 
Căci ce voeşti altceva, Dumnezeul meu. de- 
cât binele meu și mântuirea mea? O veşnice 
Părinte, ascultă-mă pentru iubirea lui Isus. 
Hristos, care m'a, învăţat să ină rog totdea- 
una; în. numele lui te rog: /ije'voia ta, fie 
voia ta, fie-voia ta! O ferice de mine, 
dacă celalalt timp al vieții mele î) voiu pe: 
trece şi sfârși. împlinind voia ta! — Ferici- 
tă eşti Marie, pentrucă totdeauna ai urmat 
pe deplin voința: dumnezeeaseă , câștigă-mi 
prin meritele tale graţia, ca și eu s'o fac a- 
ceasta, cel puţin de-acum înainte în zilele, 
ce le mai am.
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| Punct 3. ” . 

Și va merge omul. în .casa ' veacului 
său. E] va merge, zice profetul, spre a ară- 
tă, că fiecare merge: în casa, în care vrea." 
să meargă ; el nu va fi dus, ci.vu merge a- 
colo din voie liberă. E știut, că Dumnezeu! 
vrea, ca noi toţi să fim fericiţi, însă nu-vrea, 
să ne silească la fericire: /nainfea omului 
e pusă. vieafa şi moartea. Ceeace-i va fi 
plăcut lui 1 se va da. Domnul ne-a arătat 
două căi, dintre cari. una duce la ceriu cealal- 
tă la iad. 'Acum dacă cineva merge pe calea, 
ce duce spre iad, cum va puteă ajunge la 
ceriu? E lucru de mirat, că toţi păcătoşii 
vreau să fie fericiţi, şi totuşi s'aruncă înșiși - 
de bună voie în iad, căci zic ei: „Sperez că 
voiu fi fericit, mă voiu mântui“. Dar pime 
nu doreşte, zice st. Augustin, să -fie bol- 
nav, chiar şi dac'ar aveă nădejde, că ia: 
răşi se va însănătoșă. Cine e atât de ne- 
bun, să ia venin, în nădejdea, că nu-i va 
strică? Insă între creştini sunt atâţia nebuni, 
cari-și omoară sufletul prin. păcate, şi în ace- 
eaş vreme zid: „Mai târziu mă voiu gândi 

“la îndreptarea răului“. O nefericită amăgire 
care pe atâţia, i-ai aruncat în iad! 

Noi să nu fim nebuni ca aceştia; să. 
ne gândim, că-i. vorba, de-o veșnicie întreagă. 

Cum se străduesc oamenii să-și zidească 0 ca-



nată decât orice... 
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să încăpătoare și frumoasă întrun loc sănă- 
tos, -în carea cred, că-și vor petrece toată . 

„wieaţa lor ! Și apoi dece să îngrijesc așă de 
puţin, când e vorbă de casa, în care vor lo- 

„cui pe veci,? Nu-i vorbă aici espre o casă 
mai mult său mai puţin plăcută, mai mult 
sau mai puţin frumoasă, ci e vorba, că vom 
locui oare întrun loc plin' de plăceri, între 
prietinii lui Dumnezeu, ori doară întrun no . 
ian de chinuri, între păcătoşi, între cei ră 
tăciţi dela credinţă și "ntre cei ce sau inchi- 
nat idolilor. Şi pe câtă vreme? Nu pe două 
zeci sau patruzeci de ani, ci pe întreaga veş 
nicie. O cât de însemnată.e afacerea acea- 
sta! Nu-i o -afacere de. rând, cisi nai însenr 

Când “Toma Morus a. fost judecat la 
„moarte de Henric VIII, şi soţia sa, Luiza a 
„cercat să-l înduplece, de-a, se supune voinții 
regești, atunci îi zise acesteia: „După cum 
vezi, draga mea Luiza, nu mai sunt tinăr, 
spune-mi dară, cam câți ani aș mai puteă 
trăi?” — Ea răspunse: „Mai poţi trăi încă 
douăzeci de ani“. — „Atunci tu ești o negus- 
toreasă tare nepricepută“ îi: replică 'Toma, 
„pentru douăzeci de ani de vieaţă să-mi pierd 
eu 0 veşnicie fericită, şi să mă osândesc la 

--0 Veşnicie plină de suferințe? « - 
„O Doamne, dă-mi lumină! De-ar fi vVeș 

Dicia, ceva, îndoelnic, de star întemeiă pe o
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„părere numai probabilă, şi atunci ar "trebui 
să ne dăm silința,. de-a duce o vieaţă bună, 
ca nu cumva să ne expunem primejdiei, de-a 
câdeă în netericire, dacă părereagaceasta sar 

„ dovedi de adevărată. Dar iu, lucrul acesta 
me îndoelnic, ci e hotărît; nu e numai o 
“părere, ci uu adevăr de credință : Omul va 
merge în casa veacului său, „Durere, lipsa 
'crediaţii e cauza atâtor păcate,” şi că atâția, 
creştini sunt osândiți la iad“, zise sf. Tere- - 
zia. Să ne întărim dară ?n continuu în cre- 
dință, zicând din toată inima: Cred în viea- 

"fa vecilor. Cred, că după vieața aceasta, va, 
“E o altă vieaţă, ce nu va avea capăt, — și: 
având totdeauna, în vedere acest cuget, să î0- 

| losim toate mijloacele, de-a ne asigură mân- . 
nirea veşnică. Să -primim des sfintele sacra- 
mente; să ne: gândim zilnic la vieaţa de veci, 
și să o cumpănim serios; să încunjurăm oca- 
ziunile rele. Iar dacă odată trebue să pără- 
sim plăcerile lumii, să le părăsim acum; căci, 
după cum zice st. Bernard: Ac? o preve- 
dere,' nici o siguranță nu poate fi destu- 
lă acolo, unde veşnicia e în primejdie. 

| Afecte și rugăciuni. 

„ Așadară, Dumnezeul meu, nu este cale 
mijlocie; sau voiu fi totdeauna fericit, sau tot- 
deauna, nefericit, sau în o mare de plăceri sau 

„întruna de dureri; sau În continuu cu tine în 

, . . e. De 2
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"ceriu sau pururea departe de tine în iad. 
Jadul i-am meritat de atâtea ori, ştiu sigur, 
dar. ştiu totodată, că tu ierți pe păcăto- 

„sul, care se pocăeşte, şi pe cel ce-și. pune 
“ nădejdea în?tine îl mântueşti de iad. Tu 
mă asiguri: Sfrigă-va câtră mine:. . . . 

:scoate-l voiu pe dânsul și-l. voiu mări. (ps. 
„90, 14). Iartă-mă aşadar acum, o Doamne, te 

rog iartă-mă şi scapă-mă de iad. Imi .pare 
rău mai pe sus de toate, că te-am vătămat, 
o bunul meu cel mai înalt. Primește-mă ia- 
răși în graţia, ta, şi dă-mi iubirea ta, cea sfân: 

tă. Dacă aș fi acum în “iad, nu te-aș mai 
puteă itibi ;. ar trebui să te urăsc pentru tot: 
-deauna. O, Dumnezeul meu, ce rău mi-ai fă- 

„cut tu, de-a trebuit să te urăsc? Tu mai 
„iubit pănă la, moarte, tu: eşti vrednic de-o 
” iubire nemărginită. O Doamne, nu mă lăsă, 
să petrec despărţit de tine. Eu te iubesc, şi 
vreau să te iubesc .totdeauna. Cine mă va 
despărți pe,mine de iubirea lui Hristos? 
O, Isuse al meu numai păcatul mă poate de- 
spărți de tine! O, nu permite aceasta, pentru 
sângele ce l-ai vărsat pentru mine. Lasă-mă 
să mor mai bine: Wu mă /ăsă, să fiu de- 

„Spărțit de fine! — Marie, stăpâna şi maica 
mea, ajută-mi prin mijlocirea ta; lasă-mă 

„„ mai bine să mor de o mie de ori, decât să 
“mă despărțesc de iubirea Fiului tău. 

+



Meditaţia XV. 
Răutatea păcatului de moarte. 

„Fii am ' născut, şi am înăl- 

fat, iar aceia s'au lăpădat 

de mine“. (Isa. 1, 2). , 

_Panet î, . 

Ce face. acela, care săvârşeşte un păcat. 
de moarte ? El vatămă pe Dumnezeu, îl ne- 
cinstește şi-l amăreşte. . . : 

Intâiu păcatul de moarte e o văfăma- 

“re, ce o facem lui Dumezeu. Răutatea unei . 

vătămări, : dupăcum zice sf. Toma, se măsură- 

după persoana, care o sufere şi după persoa- 

na care 0 săvârşeşte. Vătămarea, ce se face 

unui țăran, este o faptă rea. Dar-mai mare 

călcător de lege e, cel ce vatămă pe un domn 

mare și cu vază. Și e chiar crimă, dacă :se 
„ ace împotriva unui domnitor. - 

„Cine e Dumnezeu? £/ e împăratul îm- 

păraților şi Domnul Domhilor. (Apoc. 17, 

14). Dumnezeu este maiestate nemărginită, 
față de care toți principii lumii, şi toţi sfin- 

ţii şi îngerii ceriului sunt cu mult mai puţin
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decât un fir de nisip: Ca o picătură din 
cadă, ca un scuipit. (isa. 40, 15). Tot pro- 
fetul Jsaia zice într'alt loc, că toate creatu- 
rile în' asemănare cu Dumnezeu sunt atât 
de neînsemnate, cași. cum nici War există: 
Toate neamurile întru nimica S'au Soco- 

„Hit (Isa. 40, 17). Acesta e Dumnăzeu ȘI ce e 
omul ? Ya sac plin de viermi, o mâncare 

_-a oiermilor, răspunde sf. Bernard, care în 
„curând.o vor' mistui. Ticălos, sărac, orbși 
"gol. (Apoc. 3, 17). Omul este un vierme ti: 

călos,. pentrucă nu-i în stare să facă nimic; 
orb, pentrucă nu poate vedeă nimic; sărac 
şi gol, fiindcă nu are nimic. Şi acest vierme 
ticălos voeşte să vateme pe Dumnezeu ! Un 
fir de praf. afât de neînsemnat, cutează 
să afâțe mânia unei maiestăți atât de pu- 
fernice /,. zice tot sf. Bernard. Drept are 
aşadară sf. Toma, când zice: Păcatul con- 
fine o răutate nemărginită, pentrucă ne- 
mărginită e și maiestatea dumnezeească 
vătămată. Asemenea,.și'sf. Augustin. nume- 
şte păcatul o astfel de răuzate nemărginiti, 
încât dacă toţi oamenii laolaltă cu toţi înge- 

zii Sar îmbiă să sufere moarte, sau chiar “să 
„se nimicească toial, n'ar puteă face destul 
„nici batăr pentru un singur păcat. Dumne: 
"zeu pedepsește păcatele de moarte prin chi- 
nurile cele îniricoșate ale. iadului ; dar ori: 
cât de. cumplit 16 e pedepseşte, în: nd, totuși
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nu le pedepseşte după vrednicie — zic toţi 
teologii —  adecă Dumnezeu totdeauna pe- 
depseşte păcatele mai puţin, de cum ar 
merită. . Si | 

Şi întradevăr ce strașnică pedeapsă ar 
merită un vierme, care ar cuteză să -atace 

- pe domnul -său. Dumnezeu este Domn peste. 
toate; Zoafe sunt supuse ție, pentrucă toa-: 
te le-ai creat tu. (Esth. 13, 9). Şi de fapt 

"toate creaturile ascultă de Dumnezeu: Vân- : 
_“turi şi mări ascultă de dânsul. (Slat. 8, 
27). Foc, grindină, neauă, ghiață . , 
împlinesc cuvântul lui. (ps. 148, 8). lar . 
omul ce face când păcătueşte? Doamne, zice 
el cătră Dumnezeu, nu vreau să-ţi slujesc 
și să mă supun ţie: Că din veac ai zdrobit 

Jugul tău, şi ai zis: Nu voiu sluji ţie. (ler. 
2, 20). Domnul poruncește: Nu-ţi răsbună, 

” iar omul răspunâe: Vreau să-mi răsbun. Nu 
„te atinge de bunul altuia! Totuşi eu o fac 
aceasta. Lipseşte-te de această plăcere ruși- 
noasă ! Nu voiu să renunţ. Păcătosul răspun- 
de lui Dumnezeu, ca Faraon lui Moisi, când 
acesta îi spusese porunca lui Dumnezeu, de-a 

slobozi poporul său: Cine este de al cărui 

glas să ascult eu . . . nu ştiu pe Dom: 

nul. (Eşire 5, 2.) Asta o zice şi păcătosul: 
Doamne, nu te cunosc, vreau să fac ce-mi 
place. Scurt: fără cea mai mică teamă, nu-i 

"dă cinstea, ce 'i-se cade, îi întoarce spatele; 

i
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"ai întors spatele“, (15, 6). 
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căci păcatul de moarte stă singur în aceea, 
“că omul se înfoarce dela Dumnezeu, dela 
bunătatea, ce nu se poate schimbă. (Si. 
Toma). Despre aceasta însuş Doinnul se 
plânge, la "profetul Ieremia: „Tu: m'ai urit 
în nemulțumirea ta pe mine, care nicicând 
nu te-am părăsit. Dinapoi vei merge, tu ni- 

Dumnezeu s'a declarat de un: dușman 
jurat al păcatului, deci nu poate să nu-l ura: 
:scă pe cel ce păcătuește: Că întocmai sunt 
urite lui Dumnezeu şi cel ce păgâneşte şi 
păgânătatea ui. (Inţ. 34, 9). Şi omul, când 
face păcatul, îndrăsneşte să se declare duş- 
manul lui Dumnezeu, să se măsoare cu Dum 
nezeu: Înaintea. lui Dumnezeu atotţiitorul 
au sfătui împotrivă. (lov. 15, 25). Ce-ai zi- 
ce, când ai vedea, că o furnică se prindecu 

“an soldat înarmat ? Dumnezeu e o putere, 
care cu un semn a creat din nimica cerial 
și pământul: 2/2 ce nau fost, le-a făcut 
pe ele' Dumnezeu ; (UL. Macab. 7, 28). şi da- 
că voește, cu un alt semn. poate. nimici toată 
lumea: Ze foată lumea într'o clipeală poa- 
fe so piardă, (IL. Macab. 8, 18). In clipa, 
în. care păcătosul se învoeşte la păcat, își 

„întinde mânile împotriva lui Dumnezeu. El 
îşi ridică fruntea, dârz — aicea-i superbia — 
ŞI incepe să injure pe Dumnezeu și se înar- 
mează cu cap gras plin de prostie (căci gră-
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simea e simbolul: prostiei) și păcătuind zice: - : 
- “Şi ce-am făcut cu ?. De ce să, fie socotit de 

un rău așă mare, păcatul, care l-am. făcut ? 
Dumnezeu e îndurat, el de bună seamă iar- 
tă pe păcătoşi. Ce. vătămare, ce îndrăzneală, 
ce > orhie!! ! 

PB. cte şi rusăciuni. 

Prive;. Doamne la picioarele tale pe - 
omul răsvrăt: ., îndrăzneţ, care a, cutezat de a- 
tâtea ori s: si piardă respectul faţă, de tine, 
și să-ți întoarcă spatele; priveşte-l, acum îţi 
cerșeşte mila ! Tu ai zis: Si ai strigat: că- 
fră mine şi voiu răspunde fie. (ler. 33, 3). 
Iadul e o pedeapsă prea mică pentru' mine 
— 0 recunosc — dar să ştii, că eu mai ta- 
re mă căesc, că te-am vătămat pe tine, ) 
îndurare -nemărginită,. decât dacă mi-aş fi 
pierdut toate bunurile şi chiar vieața. Dum- 
mezeul meu, iartă-mă şi nu mă lăsă, să. te 
vatăm mai mult. Tu m'ai așteptat, ca să pot 
preamiri. în veci milostivirea ta, şi să te pot 
iubi. Da, încă deacum te preamăresc şi te iu- 
besc, şi având încredere în meritele lui Isus 

- Hristos, spârez,.că nu voiu mai fi despărţit 
de iubirea ta. Iubirea ta ma păzit - de iad, 
ea; mă va, feri pe viitor şi de păcate. Iţi mul 
ţămese Doamne pentru această lumină și pen- 

tru dorinţa, ce, mi-o dai, de-a te iubi în veci. 
Ia-mi în stăpânirea, ta toate ale mele: sufle- .
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tul şi trupul, facultățile mele: mintea, voința, 
„şi libertatea mea. Al tău sunt, mântueşte-mă. 
“Du, care ești unicul meu bun, tu, singurul 
vrednic de iubire, fii şi dragostea mea unică. 
Fă-mă să te iubesc cu o râvnă nemărginită! 
Te-am vătămat peste orice măsură, " deaceea, 
nici nu te pot iubi îndestul. Dar vreau -să 
te.iubesc din toate puterile mele, ca despă- 
gubire pentru vătamările, ce ţi le-am făcut. 
Dela tine, cel ce ești atotputernic, aştept de- 
stoinicia de lipsă, ca, să te iubesc. — Şi o 
nădăjduesc' și din rugăciunile tale, O Marie, 
căci acestea sunt atotputernice înaintea lui 

_- Dumnezeu. a 

„ Punet,2. | SI 

Păcătosul nu numai că vatămă pe Dum- 
- nezeu, -ci-l şi peciastește: Cu călcarea: de 
Jege, pe Dumnezeu necinstești, (Rom. 2, 23). 
Și întradevăr; căci el se lapădă : de graţia 
sa, și pentru o plăcere ticăloasă calcă în pi- 
-cioare prietinia lui Dumnezeu.. Dacă omul ar . 
abzice de prietinia lui Dumnezeu, ca să-și 
poată câștigă, o împărăție, sau chiar lumea, 
întreagă, și atunci ar face îfoarte'rău, căci 
prietinia lui Dumnezeu e mult mai prețioasă 

„decât o lume, ba chiar decât mii de lumi. 
„ȘI pentru-ce a măniat cel fărădelege pe. 
Dumnezeu ? (ps. 9, 36). Pentru-ce vatămă 
omul pe Dumnezeu ? Pentru o bucată de pă-



mânt, pentru îndestulirea mâniei sale, sau a: 
unei plăceri dobitoceşti, pentru '0 mândrie 
deșartă, ba chiar şi numai din îndărătnicie. 
Mă spurcă pe mine, cătră. 'norodul meu, 
pentru o mână de orz, şi pentru o bucă- 
țică de. pâne. (Ezech. 13, 19). Când păcăto- * 
sul stă pe gânduri, că oare să consimtă sau 
nu la păcat, atunci el așă zicând, ii în mâ- 
nă cumpăna și priveşte, care parte cântăre- 
şte mai mult, graţia lui Dumnezeu ori înde- 
stulirile, deşertăciunile ȘI plăcerile păcătoa- 
se? Iarcând. își dă învoirea la păcat, a 
tunci e 'hotărit în sine, că deșertăciunile ȘI 
plăcerile mârșave în faţa lui sunt mai pre- , 

__ ţioase decât graţia dumnezeească. Vezi, așă 
necinsteşte păcătosul pe Dumnezeu. 

David gândindu-se la măreţia, şi. maie- 
statea lui Dumnezeu zice: „Doamne, doamne, 
cine e asemenea ţie ?* (ps. 34,10). Iar Dum- 
nezeu, văzând; că păcătoşii îl aseamănă cu 
0 plăcere ticăloasă, 'ba-l socotesc Ghiar mai 
puţin. decât, aceea, le zice: Acum dară cu 
cine m'aţi asemănat? (Isa. 40, 25)... Plă- 

„cerea aceasta. deşartă, zice Domnul, este , 
aşadară mai de preţ decât grația mea '? 
Tu m'ai uitat pe mine şi mai lăpădat. 
(Ezech..23, 35). Tu nai fi făcut păcatul . a- 
cesta, dacă pentru el ar fi trebuit să-ţi pierzi 
mâna, sau zece galbini ori poate şi mai pu- - 
țin. Așadar singur Dumnezeu . este așă de 

“191
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neînsemnat în ochii -tăi, zice Salvian, încât e 
vrednic, să fie socotit. mai puţin decât o plă- 

- cere deșartă, când e vorba de-a alege? 
Mai departe, când păcătosul vatămă pe 

“ Dumnezeu prin -vre-o plăcere neiertată, plă: 
cerea aceea 0 face unui Dumnezeu provriu 
al său, căci el o- face, avându-și în vedere 
scopul ultim. Sf. Ieronim zic6:. „Dacă cine- 

-va-și măguleşte dorințele păcătoase, acelea-s 
Dumnezeul lui“. Ya păcat în inimă e un 

- - idol pe altar. Deaceea zice sf. Toma : „Dacă 
iubești plăcerile, plăcerile-ți sunt Dumnezeul 
tău“. Şi sf. Ciprian zice: „Ceeace omul face 
afară de voinţa lui Dumnezeu, aceea, o face 
Dumnezeului său propriu“. Când s'a sculat 
Ieroboam împotriva lui Dumnezeu, cercă să a- 
măgească și poporul la idololatrie, deci își 
așeză, idolii înaintea, lui şi zise: „Iată Dumne- 

"zei tăi Israile!“ (III Imp. 12, 28). Intocmai . 
aşă face. şi diavolul, îi aşează păcătosului 
înaintea ochilor oarecare plăcere deşartă și-i 
zice : „La, ce ţi-e bun Dumnezeu?“ Aici e 
Dumnezeul tău, această plăcere,. această por- 
mire desfrânată, primește-o și lasă pe Dum- 
nezeu la o. parte. Și păcătosul dacă-şi dă în- 
voirea chiar așă face: Se 'nchină plăcerii din 
inimă, ca unui Dumnezeu. Păcatul în inimă 

"e un idol pe altar... 

ȘI când păcătosul necinsteşte pe Dum- | 
nezeu, cel puţin de nu l-ar necinsti în față! 

P.
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Dar o, îl vatămă, îl necinstește în taţă, căci 

- Dumnezeu e în tot locul. Ju pu umplu eu 

„ceriul şi pământul? (ler. 23, 2-4).. Aceasta 

foarte bine o ştie păcătosul și cu toate ace- 

stea are îndrăzneala să aţâţe pe Dumnezeu . 

la mănie în ochii lui: AZă provoacă Ja mâ- - 

nie în faţa mea. (Isă. 65, 3). 

'Afecte şi rugăciuni. s. 

O Dumnezeul meu! 'Tu ești bunătate 

_ nemărginită, și eu, totuşi team schimbat cu 

o plăcere deşartă, care abiă gustată a dispă- 

rat. Dar tu, deşi disprețuit de mine, acum . 

îmi dai iertare, dacă o cer. Imi făgădueşti, 

că mă vei primi iar în graţia ta, dacă-mi 

pare rău, că te-am vătămat. Da; Domnul meu, 

--îmi -pare rău din toată inima, că te-am vătă- 

mat şi urăsc păcarul meu mai pe sus de ori- 

_ce rău. Iată mă întorc iarăşi la tine, și după- 

cum am. nădejde, mă reprimeşti și mă înbră- 

 ţişezi, 'ca pe copilul tău. Iţi mulțămesc, o bu- 

nătate nemărginită! Vino-mi însă în ajutor 

acum, şi nu mă lăsă, să te mai alung dela mi- 

ne. Iadul iarăşi mă va, ispiti, dar tu ești mai 

puternic decât iadul. Știu, că nu "mă voiu 

mai despărţi de tine, dacă mă voiu lăsă în 

grija. ta totdeauna. Aceasta e graţia, ce 

- trebue s'o areţi faţă de mine: ca totdeauna 

să-ţi fiu plecat ţie şi ca totdeauna, să te rog, 

precum îţi zic -acuma: Doamne ajută-mi, dă-mi . 

. ” Ba : 13
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lumină, dă-mi putere, dă-ni statornicie, dă-ni 
ceriul! Inainte de toate însă dă-mi dragostea 

„ta, care-i adevărat raiu, al sufletelor noastre. 
Te iubesc, o bunătate nemărginită, ŞI Vreau. 
să te iubesc totdeauna. Ascultă-mă Doamne, * 
pentru iubirea lui Isus: Hristos. -— Marie, tu 
ești scăparea păcătoșilor, vino în ajutorul 
unui păcătos, care vrea să iubească pe Du: 
mnezeul tău, o 

Puanet 8. 

Păcătosul vatămă și necinsteşte pe Du- 
» mnezeu și prin 'aceasta îl amărește foarte 
tare. Nici când nu-i atins simţemântul nostru 
așă de tare ca atunci, când unul, pe. care 
l-am iubit, multele binefaceri primite ni le 
răsplăteşte cu vătămări. — Şi oare cu cine 
se” prinde păcătosul ? EI vatămă pe Dumne- 
Zeu, care l-a creat și l-a iubit atât de mult, 
încât chiar vieaţa și sângele și-l-a dat din 
dragoste pentru el, în schimb” el îl alungă 

„din inima sa prin săvârşirea păcatului de 
moarte. Dumnezeu vine în sufletul, care-l iu- 
beşte, cași el să iubească sufletul. acela. 
De mă iubeşte cineva şi tatăl meu îl va iubi pe el, şi Ja el vom veni şi sălaş Ia el vom face. (Ioan 14, 23). Cugetă-te asu- pra cuvintelor: Să/aș Ja ei vom face. Du- 
mnezeu vine în suflet, să locnească acolo pen- "tra totdeauna, așă, că el nu l-ar "părăsi nici
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când, dacă sufletul 'nu l-ar alungă. £/ nu fe * 

părăseşte, fără numai dacă el e părăsii, 

dupăcum zice conciliul tridentin. Dar tu Doa- 

„mne, ştii foarte bine, că acest ticălos. în, cu- 

rând te va, alungă, pentruce nu'te depărtezi! 

de-acum ? De ce vrei să aştepţi pânăce el.aie- 

vea te va alungă? Părăseşte-l, departă-te 

dela el, înainte de ce ţi-ar face nedreptatea 

- aceasta atât de mare. Nu, zice Domnul, nu . 

mă voiu depărtă dela el, pănăce însuși mă 

va alungă. e | 

> Aşadar atunci, când sufletul consimte 
la păcat zice cătră Dumnezeu : Doamne de- 

_părtează-te dela mine. Necredincioşii îi zic: 

depărtează-te dela noi, (lov. 21, 14). Și 

deși aceasta n'0 rostesc cu gura, 0 spun în- 

„să destul de bine:'cu fapta, zice sf. Grego- 

riu. Păâcătosul ştie sigur, că Dumnezeu nu 

„poate locui împreună. cu păcatul în aceeaș 

inimă, el ştie, că dacă păcătuește, Dumnezeu 

trebue să se depărteze; de aceea îi zice: 

„Fiindcă tu nu poţi rămâneă împreună cu 

păcatul meu, ci te depărtezi dela, mine, du-te, 

cale bună!“ Şi pe când alungă pe Dumne- 

_zeu din suilet, spiritul. cel.rău numai decât 

întră în el, să-l iă în stăpânire. Prin „ușa, 

prin care iasă Dumnezeu, prin aceea întră 

' diavolul. Jfunei se duce și iă şapte spiri- 
fe mai rele decât sine, şi întrând locuesc 

acolo. (Mat. 12, 45). Când se botează un 

” . - ” 13% 

.
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! copil preotul îi poruncește diavolului: eși 
din el, spirit necurat, și fă loc Spiritului 
sfânt! Şi-n adevăr așa-i, căci prin primirea 
graţiei sufletul acesta devine un altar-a lui 
Dumnezeu! Mu ştiţi, că în biserica ui Du- 
mnezeu sunteți ? (1. Cor. 3, 16). Jar. când 
omul își dă învoirea, la păcat, face. chiar con- 
trarul; el adecă zice lui Dumnezeu, care lo- 
cuește “în suflețul său: Zeși din mine Doa- 
mne, și fă loc diavolului! "Tocmai despre 
aceasta se plânse Dumnezeu sftei. Brigitia: 
Fu sunt ca un rege, pe care l-a alungat 
din regatul său, şi în locul meu a fost 
ales, cel mai mare făcător de rele. 

Cât de rău ţi-ar cădeă, dacă te-ar vi- 
tămă unul, căruia tu i-ai făcut mult bine! O 
astfel de. durere i-ai cauzat Dumnezeului tău, 
care chiar și vieaţa, şi-a dat-o pentru tine. 
Domnul chiamă de. martori ceriul și pămân: 

$ 
tul, ca oarecumva să-l compătimească pen- 
tru nedreptatea, ce i-o fac păcătoşii: uzi 
ceriule și ascultă pământule : fii am nă- 
scut și am înălțat, iar aceia s'au lăpădat 
de mine. (Isă. 1,2). Cu un cuvânt păcătoşii 
rănese inima lui Dumnezeu: Jar e n'au as: 
cultat şi au întărâtât pe Spiritul cel sfânt 
al lui. (Isă. 63, 10). Dumnezeu e preafericit, 
deci nu poate simţi nici o durere, dar dacar 
putei suferi, atunci i-ar îi destul un singur 
păcat greu, ca din cauza lui să moară de
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întristare, dupăcum zice părintele Medina, 

căci acela ar stârni în Dumnezeu o durere 

nemărginită. Așă încât, dupăcum zice sf. - 

Bemard: Păcătosul în sine omoară pe 

Dumnezeu. Aşadar păcătosul, săvârşind un 

păcat. de moarte, dă, aşă zicând, venin lui 

Dumnezeu şi tace totul: din partea sa, ca săi 

„dă vieaţa. Păcătosul a. întărâtat pe Do- 

_mnul. (ps. 10, 4). El atunci striveşte la pă- 

mânt, după cum zice sf.| Paul, (Evr. 10, 29) 

pe Fiul lui Dumnezeu, dispreţuind tot ce-a 

facut și-a, suferit Isus Hristos, ca să șteargă 

păcatul -din. lume. . a . 

Afecte: şi rugăciuni. 

"Aşadar Mântuitorul “meu de câteori 

am păcătuit, de 'atâtea-ori te-am alungat din 

sufletul meu şi mi-am dat-toată silinţa, să-ți - 

iau vieaţa, dacă tu ai fi putut muri! Acum 

__ înţeleg, pentru ce mă întrebi: Ce fi-am -fă- 

“cut, Sau'cu ce te-am vătămat? Răspun- 

de-mi! Pentru ce mi-ai pricinuit atâtea du- 

reri? O Doamne, tu măîntrebi, că ce rău mi-ai" 

făcut? 'Tu mi-ai dat vieaţa și ai murit pen- 

tru mine. Acesta e răul, ce mi l-ai făcut. 

Ce “să răspund așadar? ţi spun, că de-o 

mie” de ori sunt vrednic de iad, tu ai de ce 

să mă arunci acolo. Dar adă-ți aminte de 

iubirea, care te-a făcut să mori “pentru: mine ' - 

pe cruce. Adă-ţi aminte de sângele vărsat pe“
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„lemnul crucii, -şi fie-ţi milă: de. mine. Bine 

știu, că tu nu vrei să desperez, tu-mi dai: să înțeleg, că stai la ușa inimii mele, din care 
te-am alungat și cerci prin îndemnurile tale 

„Să afli întrare: Eu. stau Ja ușă și bat 
(Apoc. 3, 20). Și-mi zici : Deschide-mi soră. 

„Da, Isuse al meu, eu vreau să alung păca- tul din inima; mea, îmi.pare rău din - toată 
inima şi te iubesc mai pe sus de toate! Vino > în inima, mea, dragostea, mea, ușa, e deschisă! Vino şi mai mult nu mă părăsi. Imbrăţișează- --mă cu iubirea, ta," și nu mă lăsă, să mă mai desfac de tine. Nu, Dumnezeul meu, noi mai "mult nu vrem' să ne despărțim; 'eu te îmbră- “țişez și te strâng la pieptul meu; fă-mă sta: 

  

po tornic în sfințenie. O, nu Mă lăsă să mai E trăesc vreodată despărţit de tine.. — Marie, maica. mea, vină-mi totdeauna în ajutor, roa- - gă pe Isus pentru niine; câștigă-mi fericirea, de-a nu-i mai pierde graţia niciodată. > -
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-Meditaţia XVI. 
Indurarea lui Dumnezeu. | 

/ „Se laudă mila âsupra _ju- 
decăţii“. (ac. 2, 13) 

Paunet 1. 

Bunătatea din firea sa se îmbie tutu- 

Tor; cu alte cuvinte ea își împarte dulce- : 

ţile oricui, cu multă ușurință. Acum, fiindcă 
Dumnezeu din natura sa e: bunătate -nemăr- 

“ ginită. — Dumnezeu, a cărui natură e bu- 

nătatea (st. Leo) — dorinţa cea. mai fierbinte 
a lui e, să ne facă şi pe noi pârtași fericirii 

“sale. Astfel el nu-i aplicat să ne pedepsească, 

ci dinpotrivă, oricând e înclinat să-și reverse 

îndurarâa, sa peste toţi. Pedeapsa, zice Isaia, 
-prorocul, e ceva străin de dragostea cea, 

“mare a lui Dumnezeu: Cu mânie va face! 

Jucrurile sale, lucruri de amărăciune, şi 

- mânia lui străin va lucră şi amărăciunea 

lui Străină. (28 21). Şi dacă totuşi ne pe- 

„depseşte Domnul în vieața aceasta, numai de 

„aceea ne-pedepseşte, ca să ne cruţe în cea- 

laltă. O Dumnezeule, măniatu-te-ai și fe-al 

-milostivit spre noi! (ps. 59, 3).
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„EI își arată uneori mânia, ca noi să ne 
trezim din amorțeală și să urgisim păcatele. 
Şi dacă trimite asupra noastră vre-o pacoste, 
aceasta, o face, fiindcă ne iubeşte, anume ca 
în chipul acesta să ne ferească de pedeapsa 

„veșnică: Dat-ai celor ce se tem - de tine 
semn, ca să fugă de fața arcului. Pentru 
ca să se mântuească cei iubiți ai tăi. (ps. 
59, 4). | 

Și cine poate iăndă şi, admiră. îndea- 
juns îndurarea, cu care Dumnezeu . așteaptă, 
chiamă şi primește pe păcătoşii, cari se în- 

"tore Ja el? E - E 
Inainte de toate, cu câtă îndelungă râb- 

dare nu așfeaptfă Dumnezeu pocăinţa noa 
stră. — Frate. dragă, când. ai vătămat pe 
Dumnezev, te pute, pedepsi cu moarte, dar 
el te-a aşteptat, și în loc să te pedepsească, 
ţi-a făcut bine ; ţi-a ţinut vieaţa şi s'a Îngri- 
Jit de tine. :E1 se face cași cum, mar vedeă 
păcatele tale, ca astfel să te întorci: 74 
treci cu vederea greşelile oamenilor, ca 
sd se pocăâească. (Intelep. 11, 24). Darcun 

„se poate -o Dumnezeule ? .'Tu nu poţi suferi 
nici un păcat, și totuşi, vezi atât de multe 
de acestea și taci ? Poptru ce priveşti pe 

„cei hulitori și taci. (Ava: 1, 13). "Tu vezi 
„De acest desirânat, pe acest răsbunător, pe acest -hulitor de Dumnezeu. Vătămările lor 
impotriva, ta se îmmulțese din zi în zi, și 

N
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totuşi, nu-i pedepseşti ? De unde atâta în- 
delungă răbdare? Și iarăși va - așteptă Pi 
Dumnezeu, ca să se îndure spre voi. (Isa. 

„30, 18). Dumnezeu sufere pe păcătos, numai 
să se îndrepte, ca astiel iertându-l], sărl poată .. 
face fericit. 

St. Toma zice, că toate creaturile: focul, 
pământul, aerul, apa în puterea boldului lor 
firesc. caută să pedepsească păcatul, pentru câ 
să răsbune nedreptăţile făcute Creatorului 
lor: Fâptura slujind ție, celui ce-o ai fă- 
cut se tinde spre pedeapsă asupra celor 

- nedrepți. (inţel. 16, 24), Dela aceasta însă 
. le reţine Dumnezeu prin îndurarea lui. Tu 
Doamne aştepţi pe acești blestemaţi, - să “se 

"îndrepte. Şi nu vezi, “că” nerecunoscătorii se 
- folosesc de îndurarea ta numai la aceea, ca 
„mai mult să te vateme? i: fost îndelung 
răbdător Doamne, ai râbdat poporului; 
au doară te-ai preamărit? (Isa. 26,15). Şi 
pentru ce atâta răbdare? Pentrucă, Dumne- 

"Zeu nu voește moartea păcătosului, ci să 
se întoarcă păcătosul dela calea sa și să -: 
fie viu. (Ezech. 33, 11)..0' îndelungă răbdare. 
a lui Dumnezeu! Sfântul Augustin zice: „O 
Dumnezeule, Dumnezeul meu, tu.ai fi — da- 
că-mi permiţi să zic aşă — nedrept, dacă | 
p'ai fi' Dumnezeu, fiind peste măsură înde-. 
lung răbdător. față de păcătoşi. Intr'adevăr 

“ se pare. că-i nedrept -față de cinstea sa, de



vătămarea căreia se “face vinovat însuși i Dum- 

nezeu, căci mai așteaptă pe păcătosul, care se 
” foloseşte de răbdarea lui numai la aceea, ca 

mai mult să se răsfaţe în fărădelegile sale. oi 
păcătuim, zice mai departe acelaș sfânt, noi 
suntem sclavii păcatelor. Unii se obişnuesc 

„cu: păcatul. în așă, măsură, cât dorm luni și 
ani dearândul în păcate: "Noi aflăm desfă- 
tare în păcate; alţii chiar se laudă cu ele, și . 
tu, rămâi binevoitor Ja toate acestea? oi 

"fe provocăm. la mânie, iar tu ne: cheni 
„Ja îndurare. Se pare, că ne întrecem cu Du-. 

mnezeu: Noi ne străduim să-l mănien, ca să 
ne pedepsească, iar. el nu încetează a ne 
chemă să ne ierte. . - 

Afecte Şi rugăciuni. 
„Ah Domnul meu, văd c'am fost vrednic 

de nefericirea, de-a fi acum în iad. Dar'din 
îndurarea ta nu sunt în iad, ci aici la, picioa- 
rele'tale, unde-ţi aud porunca : Jubeşte pe 
Domnul, Dumnezeul tău! Şi te aud zicând, 
că tu vrei să mă ierţi, dacă-mi pare rău de 
nedreptăţile, ce ţi le-am făcut. Da, Dumne- 
zeul meu, dacă tu. dorești, ca şi un ticălos 

Ca mine, care m'am. răsvrătit în contra Ma- 
„iestății tale, să te iubească, acum te iubesc 

din toată inima, şi mă doare, că te-am vătă- 
„mat mai -mulț, decât de toată. nenorocirea, 
ce-ar fi putut” veni asupra mea. | 

„Ah, luminează-mă, o bunătate nemărgi-
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nită, fă-mă să cunosc nedreptatea, ce ţi-am 
făcut-o. Nu mă voiu împotrivi nai mult: che- 
mărilor tale. Niciodată nu voiu mai vătămă, 
pe Dumnezeu,. care, atât de mult m'a iubit, . 
şi care mă iartă așă de multe ori şi cu o. 

„iubire atât de mare. O Isuse al meu, barem . 
de nu te-aș fi vătămat niciodată! Iartă-mă - 
şi fă, ca de azi înainte numai pe tine să te 
iubesc, să trăesc numai pentru tine, care ai 
murit de bună voie pentru mine; fă, ca eu 
din iubire să sufer pentru tine, fiindcă tu din 
iubire faţă de mine, âi suterit atât de mult. : 
Ta m'ai iubit din veșnicie, fă, ca inima mea 
în veci să ardă de dragoste, faţă de tine. O 
Mântuitorul meu, dela meritele tale sperez eu 
totul. — O, Marie, încrederea mi-o pun șin 

tine; prin mijlocirea -ța vei face de bună sea- - 

"Mă, să fiu fericit. , 

Punct 2. 

Gândeşte mai departe, cu câtă milă 
chiamă Dumnezeu pe păcătos la pocăință. Când 
Adam după căderea, în -păcat, s'a tost ascuns 
dela faţa Domnului, vezi, cum Dumnezeu um- 
blă căutând pe Adam cel pierdut, şi strigă 

cași plângând:' Adame. unde ești? (Fac. 
3, 9). După tălmăcirea .părintelui Pereiras: 
aceste sunt cuvintele unui părinte, care-și 

„caută pe fiul său “pierdut. Chiar aşă a fă- 

„„ eat Dumnezeu şi cu tine, creștinul meu iubit. 

x 

7
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Tu încunjurai pe Dumilezeu și „el te 
căută, acum prin şoapte eterne, âcum prin 
remuşcări de coștiință, acum prin predici, 
acum prin necazuri, acum prin moartea prie: 
tinilor tăi. Se pare, că Isus Hristos despre 
tine vorbeşte, când zice: „Ostenit- -am stri- 
gând, amorţit-a, gâtlejui meu: (ps. 68, 4)... 

-. wâveţi de grijă, 0 păcătoşilor“ „zice sf. "7pe- 
„rezia, „că acel Domn vă chiamă acun, cars 
odată vă va judecă.“ 

Iubite creștine, de câteori ai fost surd 
"faţă de Dumnezeu, ' când-te. chemă cu glas 

stăruitor. Ai fi fost vrednic, să nu te mai 
a strige, totuşi Domnul n'a încetat a te chemă, 

căci doriă să se împace cu tine şi să te mân:. 
tmească. Şi cine eră acela, care umblă atunci 
după tine și te strigă ?: Un Dumnezeu, o Ma- 
iestate . nemărginită | Şi tu? Ce erai altceva, 
decât un vierme amărit? Şi pentru ce te 
chemă ? Numai ca, să-ți dea iarăşi vieaţa gra- 
ției, ce-ai fost pierdut: o de tot. C7 vă întoar- 
ceţi și veţi 'fi. vii, (Ezech. 18, 32). Pentr 
dobândirea graţiei dumnezeești n'ar, fi mult, 
dacă cineva întreaga s'a vieaţă şi-ar petrece- 
o îi pustie. Dumnezeu însă te îmbiă cu gra- 
ţia, sa, aşă, c-ai fi putut-o câștigă întrun sin- 
-gur moment, prin o faptă de “pocăință, dar 
tu mereu 0 respinge-ai. Și cu toate aceste 
Dumnezeu nu te-a părăsit, el te-a urmărit 
aproape plângând şi zicând: „Fiul meu, pen-
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tru ce vrei. să fii osândit?* Și pentru ce 
muriţi, casa lui. Israil ? (Ezech. IS, 51). 

__ Când.omul face un păcat de moarte, 

alungă pe Dumnezeu din sufletul său. Necre- 
dincioșii zic cătră Dumnezeu: 'du-te dela noi. 

(ov. 21, 14).. Ce face însă Dumnezeu? /ată 

stau la ușă şi bat. (Apoc. 3, 20). Se pare 

că roagă sufletul ca multă stăruinţă, să-l 

lase să între: Deschide-mi. sora mea. (Cânt. 

5, 2), Şi atâta se roagă, pănăce se osteneşte: 

Eu m'am ostenit de rugăciuni. (ler. 15, 6). 

„Da, zice Dioniziu Arcopagitul, „Dumnezeu - 
umblă în urma, păcătoşilor, ca un îndrăgostit 
nebăgat în seamă, şi urmărindu-i pretutinde- 

nea, îi roagă în continuu, să nu se neferi- 
cească cu totul.“ Chiar aceasta a.spus-0 ȘI 

st. Paul, scriind învăţiceilor săi:. feugămu- 

vă în locul lui Hristos, împăcați-vă cu 

Dumnezeu, (Il. Cor. 6, 20). Frumoasă e ob-. 

-servarea, ce o face sf. Hrisostom,. tălmăcind . 

cnvintele aceste: /nsuși //ristos vă roagă. 

Și de ce vă roagă? Ca să.vă împăcați cu 

Dumnezeu, căci nu el se poartă în chip 

“duşmănos, ci voi. Prin ce vrea să zică: nui 
de lipsă, ca păcătosul să-şi dea osteneala, a 

-îndemnă, pe Dumnezeu la pace, ci de lipsi e 

numai; ca el să se hotărească odată a încheiă 

“pace cu Dumnezeu,. căci nu Dumnezeu, ci 

păcătosul se fereşte de pace. - 

O, cum aleargă zilnic acest Domn bun
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în urma păcătoşilor şi le zice: .„Voi nemul- - 
țămitorilor, nu.fugiţi de mine! Spuneţi-mi: 
pentru ce fugiţi ? Eu vă doresc binele cel mai 
mare, şi nimic altceva nu vreau, decât să vă 
fac fericiţi... De ce voiţi să vă aruncaţi în 
nefericire 2“. Dar o Dumnezeule, pentru ce ai 
atâta îndurare faţă de acești răsvrătiţi? Pen- 

„tru ce areți atâta, iubire faţă de ei? Ce bine 
” sperezi tu dela ei? Îţi face cam puţină cin- 
„ste, că te arăţi așă de îndurerat față de a- 
cești viermi amăriţi, cari fug dinaintea ta. 
Ce este omul, că l-ai mărit pe el, sau că 
iai aminte “spre el? (lov. 7, 17). 

Afecte și rugăciuni. 

Priveşte Doamne, la, picioarele tale pe 
un nemulțămitor, care se roagă de îndurare: 
Părinte iartă. Părinte te numesc, căci tu 
vrei să-ți zic aşă: „Părintele meu iartă-mă.* 
Nu-s vrednic de mila ta, căci cu cât ai fost 
faţă de mine mai bun, cu atât. mai nemulţă: 
mitor am fost eu faţă de tine. O, Dumnezeul 
meu, pentru bunătatea, ce te-a oprit de-a mă 
părăsi, pe când fugiam de tine; chiar pentru 
această bunătate primeşte-mă acum, când mă 
întorc diu nou la tine! O, Isusul men, dă-mi 

:0 durere cât de mare, pentru vătămările, ce 
ți le-am făcut, și dă-mi sărutarea : păcii. Vă- 
tămările ce ţi le-am făcut, îmi cauzează o du- 
rere mai mare, decât orice rău, le blastăm, 

4
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le urăsc, şi-mi unesc această ură cu ura, ce 
ai avut-o tu Mântuitorule, îaţă de ele, în gră- 
dina, Ghetsimani. Ah iartă-mă pentru sângele, 
ce l-ai. vărsat. în grădina aceea, pentru mine. 
Îţi promit și sunt hotărit tare, să nu mă mai 

depart de lângă tine, și să alung din inima 

mea, orice înclinare, ce nu-i îndreptată spre 

tine.  Isuse al meu, dragostea mea, te iu- 

bese mai presus de toate, neîncetat vreau. : 

“să te iubese şi numai pe tine vreau să te 
iubesc. “Tu însă dă-mi putere s'o fac aceasta: 

- Jas' să fiu cu totulal tău. — O Marie, nădej- 

"dea mea, tu eşti mama îndurării, o roagă pe 

Dumnezeu pentru mine, și aibi milă de mine. 

Punct 3. 

Domnitorii lumești, chiar atunci iau mai 

puţin în seamă cererile supușilor răsvrătiţi, 

când aceia se roagă de iertare. Dumnezeu . 

„însă nu face cu noi aşă: Și pu va întoarce 

fața sa de cătră noi, de-ne vom întoarce 

cătră dânsul (UI. Par. 30, 9). El însuși îl 

“ chiamă pe păcătosul, care se pocăește și-i 

promite, că-l 'va. primi bine, îndată-ce se va, 

întoarce. Întoarce-te la mine, și te voiu pri: 

mi. (ler. 3, 7). Întoarceți-vd la mine. şi mă: 

'voiu întoarce câtră voi. (Zah. 1, 3). O cu 
câtă iubire şi căldură, primeşte Dumnezeu pe 

un păcătos, care se întoarce! Chiar aceasta 

a voit să ne-o arete Isus Hristos prin ase- 

mănarea cu oaia cea rătăcită, pe care pă-
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storul aflând-o, o pune pe umărul său bucu- 
_rându-se, și chiamă pe prietinii săi, ca și ei 
“să ia parte din bucuria, lui. „Bucuraţi-vă cu 
mine, că 'am aflat oaia pierdută.“ Şi adauge 
mai departe sf.. Luca: zic vouă, că aşă va 

"fi bucurie în ceriu de un păcătos, care. se 
pocăește. - (Luca 15). Foarte. frumos ni-o 
arată aceasta Mântuitorul prin parabola de- 
spre fiul cel rătăcit, zicând, că: „EI e acel 
părinte, care îndată ce vede pe fiul său cel 
rătăcit întorcându-se, îi aleargă înainte, îl îm- 

„ brăţişează. şi-l sărută, deși acesta nu i-a spus 
încă nici un cuvânt, şi de bucuria, cea mare 
aproape-și iasă din sine“. Și alergând a că- 
zut pe grumazii lui şi l-a sărutat pe el. 
(Luca 15, 20). , a 

“Dumnezeu chiar zice, că:. cel fărădele- 
ge de va face. dreptate, cu vieață va trăi, 

“şi nu va muri; toate nedreptățile lui, câte 
a făcut nu 'se vor: pomeni (Ezech. 18, 21), 
adecă: eu vreau să i-le uit, caşi cum nn 
“m'ar fi vătămat. Ba mai mult: Veniji să ne 
întrebăm, zice Domnul, și de vor fi păcatele 
voasire ca mohorăciunea, ca zăpada Le voiu 
albi (Isa. 1, 18), ca şi când ar fi voit să zică: | 
Veniţi, păcătoşilor, Și vă tângniţi asupra mea, 
de nu vă voiu. iertă, şi mustraţi-mă, ca pe 
unul, care nu se ţine de cuvânt. Dar acea- 
sta nu. se va întâmplă, căci o „inimă, înfrântă 
Și umilită Dumnezeu nu va urgisi.*
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Da, Dumnezeu chiar prin aceea își.ara- 

tă mărirea sa, că-i îndurător faţă de păcă- 

toși, şi-i iartă. Și când iartă el? Indată! Cu 

plângere a plâns, glasul strigării tale când . 

l-a. auzit, te-a “ascultat (Isă. 30, 19). Păcăto- 

sule, zice profetul, nu trebue să verși multe 

lacrimi, la, cea dintâi lacrimă Domnul se va 

arătă, milostiv -faţă de tine. „Glasul strigării 

tale când la văzut, te-a ascultat.“ Domnul 

mu se poartă cu noi aşă, cum ne purtăm noi 

cu el. Dumnezeu ne chiamă şi noi ne facem 

surzi. Dumnezeu: însă. îndată ce ne aude ne 

răspunde; îndată ce ne căim și ne rugăm de 

iertare ne ascultă şi îndată ne iartă. , 

Afecte și rugăciuni... 

-0 Dumnezeul meu, în conira cui mam 

ridicat pănă acuma? În contra 'tă,.care eşti . 

„aşă de bun, care mai făcut şi care ai murit 

pentru mine. Şi tu totuși mi'ai răbdat pe lân- 

gă toată necredinţa, mea? Ah, când aş luă în. 

socotință numai. răbdarea, ce-ai avut-o faţă 

- de*mine și atunci ar trebui să ard totdea- 

“una de. dragoste sfântă faţă: de “fine. 

Cine doar. mar fi răbâat atâta vreme. 

„ca tine, dupăce te-am “vătămat de atâtea 

ori. Vai mie, de te voiu - mai vătămă și de 

aci înainte şi d6 voiu fi osândit! Aceste do-. 

vezi de -îndurare, ce mi-le dăduşi, ar fi, o 

Dumnezeule, un iad mai cumplit decum e 

pf ” : 14



    

„totul la Dumnezeu. 

însuş iadul. Nu, Mântaitorul! meu, nu îngădui, 
ca din nou să-ți întorc spatele! Lasă-mă mai 
bine să mor. Văd bine, că, îndelungata răb- 
dare nu mă mai poate suferi. Mă doare deci, 
bunul meu' cel mai mare, că te-am vătămat. 

- "Te iubesc din toată inima, și sunt hotărit 
» aţi închină vieaţa mea întreagă. Ascultă-mă 

0 veşnice Părinte, pentru meritele lui Isus 
Hristos; fă-mă, statornic în sfințenie și dă-mi 
dragostea ta. - 

„_Ascultă-mi ruga, Isuse al meu, pentru. 
sângele, ce l-ai vărsat pentru mine. Te ru-: gâm așadar, vină întru ajutor servilor tăi, 
pe cari i-ai răscumpărat prin scump Sân- 

 gele tău. — O “Marie, maica mea, înfoarce-ţi ochii îndurători spre mine, şi atrage-mă cu 

 



ee
 

y 

Meditaţia XVII. 
Abuzul de îndurarea lui Dumnezeu. - N 

„Tu nu cunoşti, că bunăta- 

tea lui te aduce la pocăință. 

(Rom. 2, 4). 

-Panet 2, 

In paraboia despre neghină, se spune, 

că. alăturea, cu grâul dintr'o holdă a crescut 

şi neghină, de aceea servitorii au întrebat 

pe stăpânul holdei zicând: Vrei să ne du- 

cem și s'o smulgem ? Domnul însă le: răs: 

punse:.„ Nu, lăsaţi-o numai să crească. În ore- 

mea secerii voiu zice secerătorilor: strân- 

4 

geți întâi neghina și o legați snopi, ca s'o' 

ardem. (Mat. 13, 24). Asemănarea aceasta 

ne arată de-o. parte îndelungă răbdarea Dom- 

nului faţă de păcătoşi, de altă. parte aspri- 

mea, lui faţă de cei incăpăţinaţi. — SE. Au- 

gustin zice, că diavolul înșală. pe oameni 

în două chipuri: prin nădejde şi desnăde- 

jde. Dupăce păcătosul a, căzut în vre-un pă- | 

cat de moarte, diavolul cearcă să-l împingă la 

desnădejde prin îrica de dreptatea dumnezee- 

ască, iar înainte de-a păcătui, îl încurajează la



ai 
" săvârşirea păcatului prin nădejdea îndurării 

„ dumnezeești. De aceea sfântul îndeamnă pe 
fiecare să facă chiar contrarul, anume: Du- 
pă păcat 'sperează în îndurarea lui Du- 
mnezeu, înainte de păcat teme-te de dre- 
ptatea lui. Şi nici nu-i vrednic de milă acela, 
care îolosește îndurarea lui Dumnezeu spre 
-a-l vătămă. „Cine greșește în contra dre- 
ptăţii“, zice. Tostatus, „poate încă cercă, spri- | 
jinul îndurării; dar cine a păcătuit și con- 
tra îndurării, încătr'0 să se mai întoarcă?“ 

| Cu greu sar află un păcătos, care să-și 
lase toată nădejdea de-o parte. și cu ochii 
deschişi să se -arunce în iad. Păcătoșii vreau 
să păcătuească, dar îşi păstrează totodată şi 
nădejdea, că se vor mântui. Ri păcătuesc, 

„Şi zic: Dumnezeu e milostiv; eu vreau 
„să mai fac păcatele aceste, şi apoi le voiu 
mărturisi. /Istfel vorbesc păcătoşii, scrie 
si. Augustin. Dar Doamne, nu sunt acestea 
vorbele, după cari sau luat mulţi, cari a- 
stăzi sunt osândiţi la iad ? "Domnul, te face 
atent; „să nu zici: mila lui Dumnezeu e 
mare, şi va, curăţi mulțimea, păcatelor mele”. 
Adecă : N'am decât să stârnesc părere de rău 
și durere sufletească: şi totul e la loc..Să nn 
Zici așă, căci: Mânia Jui'e chiar aşă de 
iute, ca îndurarea lui şi. mânia - lui va 
odihni peste cei păcătoşi. (Sir. 5, 6). In- 
durarea, lui Dumnezeu. n'are margini, . totuşi
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faptele acestei îndurări își au marginile lor. 

Fu sunt drept.şi îndurător, zise odinioară 

- Domnul cătră sf. Brigitta, dar păcătoşii mă 

socotesc numai întru cât îs îndurâtor. Pă- 

cătoşii, serie si. Vasile, îl privese pe Du- 

mnezeu numai pe jumătate: Domnul e bun, 

dar şi drept: să nu-l considerăm numai  - 

de. jumătate. „A mai .răbdă pe acela, care. 

„se foloseşte de îndurarea, lui Dumnezeu, ca: 

mai mult să-l vateme“, zice părintele Avila, 

„nu mai e îndurare, ci o adevărată câlcare . 

a dreptăţii“. Induzrarea -este pentru cel temă- 

tor de Dumnezeu, nu pentru cel. ce se folo- . 

seşte rău de ea. /ndurarea lui. se varsă | 

peste ceice se tem de el, cântă sfânta noa- 

stră biserică. Cei îndărătnici sunt ameninţaţi 

cu dreptatea lui Dumnezeu, carele precum 

-mu minte în făgăduinţele sale — zice si. 

Augustin — chiar așă nu minte nici în ame- 

ninţările. sale: Cine-i sincer în făgăduințe, 

acela-i sincer şin amenințări. 

_.. Bagă de seamă, zice sf. Hrisostom, când 

duhul cel. necurat și nu Dumnezeu îți pro-. 

mite îndurare, ca să te îndemne- la: păcat. 

Vai de speranța deşartă a - aceluia, care 

sperează, ca să: “păcătuească, adauge si. 

Augustin. O, sunt: nenumărați aceia, pe cari 

i-a înșelat şi i-a dus la pierire. această, spe- 

ranţă nebună, oitează acelaș sfânt. Vai de. 

acela, care se foloseşte de îndurarea lui Du- 

+
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*-. 2 muezeu, ca să-l vateme ! Sf. Bernard zice, că 
pe Lucifer deaceea l-a pedepsit ași, de iu- 
te Dumnezeu, fiindcă, s'a răsculat în nădejdea, 
că totuşi nu. va, fi.pedepsit. Regele Manase 
a fost păcătos, dar se întoarse, şi Dumnezeu 
l-a iertat. Atunci Amon văzând, că tâtăl său 

a câştigat așă. de «uşor iertare, s'a, lăsat pra- 
dă vieţii destrânate, sperând, că şi el va fi 
iertat; dar pentru Amon n'a mai fost îndu- 

- Tare. Sf. Hrisostom zice, că Iuda s'a, nefe- 
ricit, fiindcă a păcătuit prin încrederea în 
"bunătatea lui Isus Hristos: Scurt, deși: Du- 
mnezeu  rabdă, totuși nu rabdă totdeauna. - 
Dacă Dumnezeu ar răbăă totdeauna, atunci 
nime n'ar fi osândit;. însă părerea primită 
aproape de toţi e, că chiar și dintre creştini |. 
-partea cea mai mare — vorbind despre 
cei: vrâstnici — vor fi. osândiți: Zargă e 
poarta şi lată e calea, ce duce. Ja pierire 
și mulți sunt, cari întră printr'ânsa. (Mat. 
7, 13). a : 

Cine vatămă pe Dumnezeu în nădejdea 
iertării, acela este un batjocoritor, un peni- „tent, zice sf. Augustin. Iar sf. Paul zice de- „Spre aceştia: Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit: Dumnezeu nu .se batjocorește. 
E o adevărată . batjocură pentru Dumnezeu, „= când cineva umblă să-l vateme după . bunul 
său plac, și apoi totuși sperează să ajungă în ceriu: că ce va semănă omul aceea va 

Ei 

i
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„și seceră. (Gal. 6, $). Cine seamănă păcate, 

- n'are la „ce speră altceva, decât pedeapsă Și 

iad. Mreja, “cu care diavolul prinde mai pe 

toți creștinii osândiţi la pedepsele iadului, e. 

amăgirea cu îndemnul acesta: „Păcătuiţi fără 

nici o frică, căci pe lângă toate păcatele, 

totuşi veţi. fi fericiţi“. Nădejdea păcătosului 

când e împreunată cu părere de rău, e plă- 

___cută, înaintea lui Dumnezeu. pe când speranţa - “- 

„deșartă a, celui îndărătnic Dumnezeu o ură: 

şte. O atare speranţă aţâță pe Dumnezeu lă. -. 

- pedepsire, în ce chip -aţâţă la: mânie Domnul 

său acel servitor, care-l vatămă, fiindcă e prea. 

bun. 

„Afecte şi rusăciuni. 

__O Dumnezeul meu! fată. eu am fost 

„unul dintre aceşti păcătoşi, căci te-am vătă- 

mat. tocmai fiindcă tu erai prea bun faţă de 

mine. O Doamne, mai aşteaptă-mă; nu mă 

părăsi încă, deoarece sperez, că având ajuto-: 

7al tău nu te voiu mai aţâţă de aşă, încât 

să fi silit a mă părăsi. Imi pare. rău, 0 bu- 

“nătate nemărginită, că te-am vătămat, şi că 

_ deatâtea ori m'am folosit rău de îndelunga 

„ta răbdare. Iţi mulțămesc, că m'ai așteptat 

- pănă acum. De aici înainte nu “vreau să-ți 

Tai fiu necredincios, ca pănă acum. Tu m'ai 

- văbdat atâta vreme, ca totuşi să mă vezi 0- 

dată, că-mi .schimb vieaţa, și că. ard de dra-. 

915 -!



  

26. 

" goste față de bunătatea ta cea mare. . Tati 
în urmă ziua, aceasta a sosit, așă cred. Acum 
te iubesc mai presus de toate, .și-ţi prețuesc 
îndurarea mai mult, decât toate avuţiile pă- 

„mântului; mai bucuros vreau de o mie deori 
să-mi pierd vieața, decât graţia ta. Dumne- 
zeul -meu, pentru iubirea lui Isus Hristos fă-mă 

„Statornie în sfințenie“ pănă la capătul vieţii, 
şi dă-mi dragostea ta. Nu mă lăsă să-ți mai 

„fiu necredincios, ci lasă-mă să te iubesc. — 
Marie, tu ești nădejdea - mea; câştigă-mi tăria- 
aceasta; și altă dorinţă nu mai am. 

Puanet 2. 

Va zice cineva: în trecut Dumnezeu a - 
arătat față de mine atâta îndurare, încât pot 
speră, că și în viitor mi-o va da — Eu în- 
să răspund: tu aşadară voeşti să-l vatămi 
din nou, chiar pentrucă a arătat atâta îndu- 
rare față de tine? Ascultă, ce zice sf. Paul: 
„Nu bagi seamă de bogăţiile bunătăţii lui, şi 

„.-.. de îngăduinţa şi de îndelungă ribdarea' lui, 
necunoscând, că bunătatea, lui te duce la po- 
căință“. (Rom. 2, 4). Bunătatea, lui te-a râb- 
dat atâta vreme, nu ca să continui o vieață 
păcătoasă, ci ca'să verşi lacrimi amare. de po- căință. Dacă te gândești tot numai la îndu- 
rarea dumnezeească, -şi nu vrei'să pui odată capăt vieții tale păcătoase, îi va pune capăt.
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"îesuși Dumnezeu, când nici nu vei gândi. 
de nu vă veţi întoarce,:sabia sa. o va 

Iuci (ps. 7, 13). Că aproape este ziua pie: 

ririi lor,-şi sunt de față cele gătite. vouă. 

(Deut. 32, 35). Dumnezeu așteaptă, dar | 

când vine vremea . răsbunării, atunci uu 

mai amână, ci pedepseșie. i 

Și iarăși va aşteptă Dumnezeu, ca 

să se îndure spre voi. (Isa. 30, 18). Dar 

dacă vede Dumnezeu, că timpul, cei la dat 

spre a-şi deplânge fărădelegile, păcătosul îl 

întrebuinţează, numai ca să-și : îmmulțeasci, 

numărul păcatelor, atunci însuși fimpul vine 

_în contra lui, să-l judece, după cum zice st. 

Gregoriu. Cu. cât Dumnezeu a aşteptat mai: 

multă vreme pe păcătos, cu cât sa arătat 

mai milostiv faţă de el, cu atât va fi şi pe- 

deapsa. mai: aspră, cu atât îl va părăsi Du- 

mnezeu mai în grabă: Vindecat-am Vavilo- 

nul şi nu s'a vindecat, părăsitu- lam pe 

el; (ler. 51, 9). Şi cum părăseşte Dumnezeu 

pe păcătos ? Sau că trimite asupra lui moar- .: 

tea, şi”l lasă să moară în păcat, sau îl li- 

pseşte de prisosinţa graţiilor sale, și-i lasă | 

numai graţia suficientă, cu - ajutorul căreia 

păcătosul, deşi ar puteă să se :mântuească, 

totuşi nu se mântuește. Intunerecul “minții, 

împietrirea inimii, datina de-a păcătui într'u- 

ma, îi vor face mântuirea aproape cu nepu- 

tință; şi astfel va, fi părăsit, dacă nu chiar
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“de tot, totuși mai făr' de nici un ajutor. 
Lua-voiu gardul ei și va fi de jaf. (Isaia 

"5, 5). O ce pedeapsă! Ce înseamnă aceea, 
că Domnul strică gardul și lasă întrare 

„liberă în vie oamenilor și animalelor? E 
“semn, ca  părăsit-o.! Așă face Dumnezea, 
„Când părăsește un suflet. Ii ia acestuia în- 
grădirea temerii sfinte, a remuşcării de. con- 
ştiinţă, îl lasăn întunerec, şi atunci află în- 
trare liberă în acest suflet. toți monstrii pă- 
catelor. Iar păcătosul lăsat de sine în acea- 
stă noapte a sufletului său, toate le va 
despreţui : grația dumnezeească, ceriul, ame- 
ninţările, ba însaşi încetarea, sa, de-a mai fi: 
membru viu al bisericii, da, într'adevăr nu-i 
va mai păsă nici de osânda. veșnică a su- 
fletului său. Când vine necredinciosul întru- 
adâncul. râutăţilor, nu bagă seamă. (Pild. 
18, 3). i | E 
„Dumnezeu 'îl'va lăsă nepedepsit în 

„- vieața aceasta; însă chiar prin: aceasta, ne- 
„„ Pedepsire îi va veni cea mai mare pedeapsă. 

Să ne îndurâm spre cel fărădelege, şi nu 
va învăță dreptatea. (Isa. 26,10) Sf. Bernard 
privitor la aceste cuvinte zice: Dumnezeu 
să mă ferească de-o astfel de îndurare, 
câci ea e mai înfricoșată, decât orice mânie. 

„_O,-ce” pedeapsă e, când -Dumnezeu lasă 
pe păcătos în păcatele sale .aşă, încât se pa- 
Te, că nu-i mai cere nici o dare de seamă. 

„s
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O, ce mare pedeapsă e, când se pare, că nici 
nu-i mânios de loc pe el: Că se va /ua râv-:. 
na mea dela tine, şi mă voiu odihni, și nu 
poiu mai aveă grijă. (Ezech. -16, 42). Dar 
cea mai. mare, pedeapsă e, când, Dumnezeu 
lasă pe păcătoşi să lise împlinească toate 
după pofta inimii lor, când norocul îi întâm- 
pină la tot pasul: $; j-am siobozit pe dân- 

„șii după dorința inimii lor. (ps. 80, 13). 
Căci e semn acesta, că Dumnezeu îi așteaptă, 
că în cealaltă vieaţă să-i facă prada drep-: 
tăţii sale. Da 

Ce este, de calea necredincioşilor 
sporește ? Intreabă Ieremia (12, 1), şi tot el 
“răspunde: /dună-i pe dânşii, :ca pe nişte 
oi spre junghiare. Nu :este pedeapsă mai 

“mare ca aceea, când Dumnezeu lasă pe pă- 
cătos să grămădească păcate peste păcate, 
cum cetim la David: //dauge fărădelege la: 
fărădelegea lor, şteargă-se din cartea ce-- 
Jor vii. (ps. 68, 28) Bellarmin zice despre 

„aceştia: „Nici o pedeapsă nu-i așă de mare, 
ca pedepsirea, păcatului prin păcat.“. Pentru 

astfel 'de nefericiţi eră cu mult mai bine, dacă 

Dumnezeu le-ar fi curmat vieaţa după cel din- 

tâiu păcat, căci murind mai târziu, chinurile 

lor vor fi cu atât:mai număroase, cu cât au 
făcut mai multe păcate. .
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Afecte şi rusăciuni. 

Dumnezeul meu, acum recunosc; că în- 
tradevăr am fost vrednic să mă despoi de 
ajutorul și lumina ta în. starea aceasta, tică- 
loasă a păcatului; dar eu văd lumina, ce mi- 
o trimiți şi aud glasul, ce mă chiamă la po- 
căinţă, iar acesta e semn, că tu încă nu'mai 
părăsit. lar dacă întradevăr nu mai părăsit, 
"varsă-ţi, o Doamne, îndurările tale peste su- 
Hetul meu, revarsă peste el lumină, măre- 
şte-mi dorinţa, să-ţi slujesc şi să te iubesc. - 
Schimbă-mă, atotputernice Doamne, și fă din- 
trun trădător şi. răsvrătit, un iubitor învă- 
păiat al bunătăţii tale, ca astfel; să ajung: 
cândva în .ceriu, unde să cânt în veci lauda 
îndurării tale. 'Pu vrei așadară să mă ierți 
și eu încă nu doresc altceva, decât iertarea 
și dragostea. ta. imi pare rău o bunătate ne- 
mărginită, că te-am vătămat aşă des. Te iu- 
besc o bunul cel mai înalt, căci așa-mi po: 
runcești tu; te iubesc, căci ești mai pe Sus - 

„de toate vrednice de iubire. O Mântuitorul 
meu, lasă pentru meritele sângelui tău, lasă- 

“te să fii iubit de un păcătos, pe care tu așă 
de tare l-ai iubit şi l-ai suferit atâta vreme, * 

„cu atâta paciinţă. Eu toate le aştept dela în- 
durarea ta. De acum înăinte am nădeide, că 
te voiu iubi totdeauna, pănă la moarte și 
în veci: /ndurările Domnului în etern le 
voiu cântă cu. laudă. "Totdeauna vreau, 0 

N
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Isuse al meu, să laud şi preamărese îndura- 

rea ta. — “Şi totdeauna voiu lăudă și îndu- 
rarea ta,-o Marie, pentrucă mi-ai câștigat 

graţii atât de mari; toate acestea am de-a 

le mulţimi mijlocirii tale. Maica mea, stă-mi 
pururea, . într'ajutor, şi fă-mă statornic: în 

sânțenie pănă în capăt. N 

Punct 8. | 

În biografia părintelui Ludovic La Nu- 

sa se istoriseşte întâmplarea, alor doi prietini, 

cari petreceau, în Palermo. Într'o zi, cu pri- * 

lejul unei plimbări, unul dintre ei cu numele 

Cezar, care eră actor, văzând pe celalalt cu- 

fundat în gânduri, îi zise: „Tu de bună sea- 

mă ai fost la spovedit, şi deaceea ești. atât 

de turburat.* Ascultă, adause el mai departe, 

„ce-mi proroci odată părintele La Nusa: Mi-a 

zis, că Dumnezeu îmi va . lăsă încă doispre- 

zece ani de vicaţă, și dacă în răstimpul ace- 
A 

sta nu mă. voiu îndreptă, mă voiu stânge de .. - 

“o moarte rea. De-atunci am umblat multe 

țări și mări, în, câteva rânduri am fost și 

bolnav, iar odată eram tare aproape de moar- - 

te. În luna aceasta însă, în care se împline- 

şte al doisprezecelea an de atunci, Mă, simi 

mai bine, decât oricând în vieața mea.  —— 

Apoi învită pe prietinul său pe: Sâmbăta 

viitoare la, predarea unei piese, ce-a COm- 

pus-o numai. de curând. Dar ce se întâmplă? 
ay N 

+



  

|» 

t., i 

i 
' 

„222 
7 

Sâmbătă, în 24 .Novembră 1668; tocmai pe 
când voi să pășească pe. bină, îl lovi guta, 
și muri numai decât în brațele unei actrițe. 

"Astfel se sfârși drama. 
“ Şi-acum să privim la noi înşine. Frate 

dragă, dacă dușmanul cel rău te ispiteşte 
din nou la păcat, îţi stă în voie liberă să, 
păcătuești, dacă vrei să fii osândit; dar atunci 
să-nu zici, că vrei să ajungi la mântuire. 
Când te-ai hotărit să-păcătuești, te poţi so- 
coti dejă de osândit, şi 'nehipue-ţi atunci, că 
vezi, cum Dumnezeu îţi scrie judecată pier- 
zării: tale la, muncile iadului, şi-ţi zice: Ce 
voiu face încă viei mele şi nu i-am făcut 
ei? (Isa. 5, 4). Vrei tu cu deadinsul să fi 
osândit ? Ei bine, așă are să fie, dar de acea-" 
sta tu singur eşti vinovat, nu şi altul. 

„Poate mă vei întrebă: Dar unde-i. în- 
durarea, lui Dumnezeu ? — 0 nefericitule, nu 
vrei tu să vezi nici o îndurare în aceea, că 
Dumnezeu pe lângă toată "mulţimea păcate- 

“lor tale, te-a răbdat atâta vreme pe pământ? 
" Plecându-ţi capul să-i mulțămești în toată 
vieața ta pentru lucrul acesta, și să zici: 
Milele Domnului, că nu mau părăsit pe 
mine, că nu S'au sfârșit îndurările lui, (Plâng. 
3, 22).' Un singur păcat de moarte, ce l-ai 
făcut, e mai mare blestemăţie, decât să fi 

„călcat în picioare pe cel mai mare domnitor 
din lume. 'Tu însă ai săvârșit atâtea păcate,
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încât nici scumpul tău frate nu te-ar mai fi 
putnt suferi, dacă I-ai fi vătămat în măsura, 
în care l-ai vătămat pe Dumnezeu. Dumne- 

„zeu însă nu numai, că nu te-a răbdat, ci de: 

* multe ori te-a şi chemat cu, voce înaltă, și 
ţi-a îmbiat iertare. Ce-ar fi trebuil să mai 
fac ei? Ar fi putut el arătă o mai mare 
bunăvoință. faţă de tine, chiar dacă tu i-ai fi 

-* fost de lipsă, sau dacă sar fi simţit îndato-.. 
rat la recunoştinţă faţă de tine pentru vre- 

“un bine mare, ce i l-ai fi făcut? - Chiar şi 
atunci vătămările tale des repeţite l-ar fi 

silit, ca toată îndurarea lui să şi-o schimbe 
"în mânie şi în pedeapsă. . - - 

Dacă smochinul, pe care-l: află Domnul 

- fără fruct, mar fi adus rod nici după anii, 

ce i-a, lăsat pentru cultivare, cine ar mai fi 

putut speră dela Domnul, că-i va da încă 

vreme şi nu va porunci să-l -taie? Ascultă 

deci mustrarea siântului Augustin: „0 poz 

neroditor! Săcurea-i pusă la o parte. Pe- 

deapsa, ţi-a fost amânată, nu însă ştearsă, . 

dacă, te vei folosi rău şi mai departe de în- .. 

duratea dumnezeească, vei fi tăia“. "Până 

când vrei s'o mai amâni?. Pănă-ce Dumne: | 

„zeu te va aruncă în iad? Însă de te va aruncă . 

acolo, atunci ştii prea bine, că pentru tine 

“nu va, mai fi chip de, scăpare. Domnul tace, 

dar el nu tace totdeauna, când vine vremea, 
-răsbunării, atunci nu mai tace. Acestea le-ai
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Jăcut şi am tăcut; ai socotit fărădelegea, 
„Câ-ți voiu fi ție' asemenea, mustra-te-voiu şi 
--voiu pune înaintea feței tale. pacatele tale. 

(ps. 49, 21). EI î-ţi va pune înaintea, ochilor 
- îndurările, 'ce le-a arătat faţă de tine și va 

face, ca ele înseși să te judece și osândească. 

'Afecte Şi rusăciuni. 

O Dumnezeule, vai mie, dacă de aici 
înainte nu-ți. voiu sluji cu credință, dacă du 
pă lumina,. ce mi-o dai acum, de nou aș fiun 
călcător de făgăduințe. Lumina aceasta e do- 
vadă, că tu vrei să mă ierţi. Îmi pare rău, 
o Dumnezeule,. de toate nedreptățile, ce ţi- 
le-am făcut, pentrucă prin acelea te-am vătă- 
mat pe tine, o bunătate nemărginită. . Dela 
sângele tău îmi aştept iertarea, Și încă ca 
toată încrederea.: Dacă din nou ți-aş întoarce 

” spatele, recunosc, atunci aş fi vrednice de un 
iad -făcut anume pentru mine. Aceasta mă fa- 
ce să mă cutremur: că pot pierde iarăşi gra- 

„ţia ta, o Dumnezeul sufletului meu. Mă cu- 
tremură și gândul, că de atâtea, ori am de- 
pus făgăduinţa, că-ți voiu fi. credincios, și 
după aceea iarăși m'am răsvrătit în. contra 
ta. O Doamne, nu mă lăsă în nefericirea a- 
ceasta mare, de-a mă vedea din'nou în duș: 
mănie cu tine; Sloboade, asupra. mea ori-ce 
pedeapsă, numai. de aceasta ună mă fereşte: 
„nu mă lăsă, să fiu despărțit de tine.“ Dacă
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- „prevezi, că iarăși te voiu vătămă, atunci mai 
„bine lasă-mă să mor. "Mai bucuros vreau să 
mă stâng de cea mai amară moarte, decât 
s'ajung a deplânge nefericirea, de-a fi înc'odată 
lipsit de graţia ta! Nu mă lăsă, să fiu de- 

- spărţit de tine. Îmi repeţesc această rugare 
Dumnezeule, și tă, ca încontinuu să o repe- 
țese: Wu mă lăsă să fiu despărțit de tine. 
Eu te iubesc, scumpul meu Mântuitor, şi nu 
"vreau să mă despart de tine; dă-mi pentru 

„moartea, ta, de bunăvoie o iubire. mare, care 
atât de strâns să mă lege de tine, încât să 
nu te mai pot părăsi. —0 Marie, mama mea! 
Dacă de nou aş vătămă pe Dumnezeu, atunci 
„mă tem, că și tu mai părăsi. Ajută-mi deci 
prin rugăciunile „tale să fiu statornic în sfin- 
țenie, şi să am totdeauna dragoste față de 

„Sus Hristos. 

 



    

Medităţia XVII. 
Despre numărul păcatelor. 

_"„Pentrucă nu se face curând 

judecală celor ce fac rău, peniri 

aceea s'a umplut "inima fiilor 
omenești, ca să facă rău.“ 

(Ecel. 8, 11). 
. 

o “Puanet 1. 

Dacă Domnul ar pedepsi numai decât, 
-“pe oricare-l vatămă, atunci de sigur nu sar 

vedeă, așă 'des necinstit, precum i-se întâm 

plă acum; dar fiindeă Domnul nu pedepsește 
numai decât, ci aşteaptă cn pedeapsa, de 
aceea, păcătoșii capătă curaj, -şi-l- vatămă 
cu atât mai mult. Trebue să știm, că și 
Dumnezeu așteaptă şi rabdă. dar nu aşteap- 

„tă și nu rabdă totdeauna. Mai mulţi sfinți 
părinți, ca sf. Vasile,. sf. Ieronim, sf. An: 
broziu, sf. Ciril Alexandrinul, sf. Hrisoston, 
sf. Augustin şi alţii susţin, că Dumnezeu pre 

„cum a destinat pentru fiecare om numărul 
„anilor de vieață, măsura sănătăţii şi a talen 
„telor, ce vrea, să i-le deâ, — 7Toafe.cu mâ- 

sură şi cu număr şi cu cumpănă le-ai rân- 
duit, Unţelept. 11,21), — chiar aşă a sta 
torit el: și numărul” păcatelor, ce vrea să il



  

ierte, iar când i sta umplut măsura, nici Du- 
mnezeu nu-l mai iartă. Zrebue să știm, zice 
sf. Augustin, că îndelungă răbdarea lui 

-“ Dumnezeu sufere pe păcătos numai pănă. ' 
ce i-s'a umplut păharul, după aceea pen- 
_Zru el nu mai esto iertare, "Tot “aceasta o 

„zice şi Eusebiu din Cezarea: Dumnezeu a- 
- şteaptă pănă la un anumit număr de pă- 
cate, iar dup'aceea părăsește pe păcătos. 

„+ Tot. aceasta o zic și sfinții părinţi amintiţi. 
- mai sus. 

Aşă întrun loc-zice Domnul, că el deaceea 
amână nimicirea, Amoreilor, -fiindcă nu li sa 
-umplut încă măsură păcatelor:. Vedreptăți- 
te Imoreilor încă nu s'au împlinit. (Fac. 

“15, 16). Într'alt loc zice: Wu'voiu mai adauge 
“a milui casa lui Israil (Os. 1, 6). Și iarăşi 
întralt loc: Zi mă ispitiră de zece ori, 

„deci să nu mai vadă țara, (Num. 14, 22). 
Dreptul Iov zice: Peceliit-ai în -săculeți 

"păcatele mele (14, 17). Păcătoşii nu ţin sea- 
mă de păcatele lor, dar ţine Dumnezeu, căci 

îndătă ce semănătura va fi coaptă, adecă: 

îndată ce - măsura va fi plină, va, zice: fri- 

miteţi secerători, că a sosit secerişul (Ioil 

3,:13). Intralt .loc zice Dumnezeu: ' Pentru 
curățenie nu fii fără de frică, ca să nu 

adaugi păcate peste păcate, (Sirach 5, 5) 

Prin aceasta vrea, să zică: „Păcătosule, tu 
15* 

pi i ia De - dor 

Părerile acestor sf. părinţi nu-s luate - 
din vânt, ci ele au temeiu în sf. scriptură..
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trebue să te temi i de păcatele, ce ţi le-am 
iertat, căci de mai cazi în vre-un păcat, atunci 

"se poate întâmplă, ca păcatul cel nou dim- 
“preuvă cu celea, iertate să umplă măsura, și 
atunci pentru -tine nu va mai fi.nici o indu- 
rare. Intralt loc: zice sf. scriptură mai lămu- 
rit: Cu îndelungă răbdare așteaptă îo- 
mhul, pănăce vor ajunge la plinirea păca- 
telor, şi apoi să-i muncească (1. Mac. 6, 14). 

Despre această pedeapsă sunt foarte 
multe' exemple în. sf. scriptură şi cu deose- 
bire exemplul lui . Saul, pe. care Dumnezeu, 
când pentru ultima oră i-a fost neascultător, 
astfel l-a părăsit, încât Saul "Tugând pe Sa- 
“muil, să se întrepună pentru el, acesta îi 
răspunse: Că ai /Jăpădat cuvântul Domnu- 

„Jai, şi Domnul te va Jâpâădă pe tine. !|. 
Imp. 15, 25). Un -alt exemplu: avem despre 
Baltazar, care profană la masă ' sfintele vase 
ale templului și în aceeaș vreme văză o mâ- 
nă scriind pe părete: „Mane, Thekel, Pfares.* 

„Venind Daniel, îi ceti “cuvintele acestea şi 
între altele îi zise: Zi “a; fost cumpănit în 
cumpănă, și ai fost aflat prea _uşor, (Dan. 
5, 27). Prin aceasta, i-a dat să înţeleagă, că 
greutatea păcatelor sale a făcut, să se cufun- 
de cumpăna dreptăţii dumnezeești și de fapt: 
"„In aceeaş noapte fu omorit Baltazar, regele 
Caldeilor.“ d N 

O, la, câţi. nefericiţi, cari petrec ani
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- de-a, rândul în păcate, nu li se întâmplă tot 
- asemenea... Dacă li se 'mplineşte numărul pă- 
atelor, sunt cuprinși de moarte și aruncaţi . 
în iad! Unii. prin cercetările lor vreau să 

“cunoască numărul stelelor, mulțimea, îngerilor, 

sau numărul anilor de vieață a cutămi om: 

Cine poate află : însă numărul „păcatelor, ce 

Dumnezeu: voeşte să i-le ierte? — Și deuceea, 

“trebue să tremure omul. Cine ştie, iubitul meu 

* “crestin, dacăcţi” va mai iertă Dumnezeu cea, 

dintâiu plăcere necuviincioasă, cel 'dintâiu 

cuget rău stârnit cu voia, cel dintâiu păcat, 

ce ţi-l vei permite? o | 

 Afecte şi rugăciuni. 

O Dumhezeul meu, îţi mulțămesc! Câţi 
“sunt, cari pentru păcate mai puţine decât ale 

-„_mmeie, se află acuma în iad, fără nici o nă- 

dejăe de iertare. Şi eu mă aflu încă în vieaţă, 

nu sunt în iad,.și pot aveă nădejde la ierta- 

„rea păcatelor și lo ceriu, numai să vreau. Dă, 

Dumnezeul meu! Eu îți cer iertare. Mă doare 

mai mult decât de orice rău, că te-am vătămat, 

punătate nemărginită. Cerescule părinte, caz-: 

fă Ja, fața Unsului tău, priveşte la, Fiul tău, 

care a, murit pe cruce peutru mine, şi pen- 

tru meritele sale, îndură-te spre mine! Eu îţi 

promit, că mai bucuros vreau să mor, decât 

Să te mai vatăm. Intradevăr trebue să mă. 

“tem, că în urma multelor păcate şi-a graţii- - 

lor primite dela tine, mi s'ar puteă umpleă -
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măsura, dac” âș adauge un nou păcat, și 
: atunci aș “cădeă în osândă. O, ajută-mi cu 
graţia ta! Dela tine aștept lumină şi tă- 
rie, ca să-ţi pot rămânea credincios. De cum- 

-„Va ai: observă însă, că eu din nou aș vrea, 
„“să te vatăm,. atunci lasă-mă să mor în 

„ momentul acesta, când nădăjduesc, că sunt 
în graţia ta! Pe tine Dumnezeul meu, te 
iubesc “mai presus de toate,- şi mă tem 
mai tare: decât de moarte, că iarăși voiu 

_ajunge în disgrația ta; pentru iubirea, ta, însă 
nu'mă lăsă la răul acesta. — Marie maica 

". mea, ajută-mi pentru dragostea ta. Câștigă-mi 
darul de-a fi sțatornic în sfințenie. 

FPancet 2. 

„Poate va; zice vre-un păcătos: „Doar 
Dumnezeu e îndurător.“ Eu însă îi răspund: 
„Cine o trage aceasta la îndoeală?* Indura- . 
rea „lui Dumnezeu e nemărginită, dar câţi nu 

“Sunt osândiţi în. fiecare zi, fiindcă n'au băgat 
“în seamă această îndurare. Zu am venit să 
vindec pe cei sdrobiți la inimă. (Isa. 61, 
1). Dumnezeu vindecă pe acela, care are o. 
voință bună.. El iartă păcatele, dar . voința 
de-a păcătui n'o, poate iertă | 

Păcătosul va, reflectă: „Doar încă sunt 
tinăr.“ — Eşti tinăr? Numai cât Dumnezeu 

“nu numără anii, ci păcatele. Iar aceasta mă . sură a păcatelor nu-i pentru toţi pe-o formă; 
- .
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unuia îi iartă Dumnezeu o sută, altuia o mie,. : 
pe altul însă îl aruncă în iad, încă la al 

„. "doilea, păcat. O, pe câţi nu i-a aruncat Du-" 

mnez6u în iad îndată după cel dintâiu păcat 
„le moarte! Sf. Gregoriu povestește, cum un 

“copil de cinci ani a fost aruncat în iad, fiind- 
"că rostise o sudalmă împotriva lui Dumnezeu. 

Preacurata, Fecioară descoperi servitoarei lui 
Dumnezeu Benedicta din Florenţa, că o co- 

_pilă de 12 ani a fost osândită .dejă la cel - 
dintâiu păcat. Un alt copil de opt ani muri 

după cel dintâiu păcat, şi a fost dat pierzării. . 

“Se spune în evangelia sf. Mateiu, că 

- Domnul a blestemat smochinul, ce l-a -aflat 

atunci întâia oară fără fruct: Pe fine să nu: 

mai crească fructe. Și acela se. uscă. Dar 
cum ar și puteă cineva, să fie atât. de cute- 
zător, încât să-l tragă pe Dumnezeu la răspun: 

„dere, căpentru ce voeșşte să-ierte numai trei 

păcate, iar pe-al patrălea nu? In aceasta tre- 

bue să respectăm. judecăţile. dumnezeești, și 

să zicem cu. Apostolul: O adâncul bogăției, 

al înțelepciunei şi al ştiinţei lui Dumnezeul. 

- Cât sunt de. necuprinse Jjudecățile lui şi - 

neurmate căile lui! (Rom. 11, 33). Sf. Au- 
gustin zice: „EI ştie pe cine să cruţe şi pe 
cine nu. Celora ce li-se dă îndurare, aceasta 

li se dă din. graţie; celor ce nu li se dă, nu... 

Ji se dă din dreptate.“ a - 

Indărătnicul va, reflectă: „Eu l-am vă-
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"tămat adeseori, şi Dumnezeu m'a iertat tot- 
deauna, așadară nădăjduesc, că el îmi va iertă 
ȘI acest păcat nou.“ Eu din contră te întreb: 
„Dacă pănă acum nu te-a: pedepsit Dumne- 

„Zeu, oare aceasta așă să rămână și de-aci 
înainte ?* Măsura se va umpleă și deodată 

„va urmă pedeapsa. Pe când Samson se liboviă 
cu Dalila, nădăjduiă. că în acelaş chip se va 
eliberă din mânile Filisteilor, precum s'a eli- 
berat și mai 'nainte. - Vreau să merg afară 

"şi să mă scap, dupâcum am făcut-o asta 
mai "nainte (Inţ. 16, 20). Acum la urmă însă 
a “fost prins, şi a plătit-o cu vieaţa. Nu zice: 
cu am pâcătuit, “şi ce râu. mi s'a făcut 
mie? Căci cel preaînalt e îndelung răbdător. 
(Sir. 5, +). Adecă el va veni cândva, şi va 

„răsplăti toate; și cu cât a fost îndurarea lui 
" „mal mare, cu atât va fi mai aspră și pedea- | 

psa. Ioan Hrisostom ne asigură, că mai tare 
trebue să ne temem atunci, când Dumnezeu 
sufere pe cel îndărătnic, decât atunci, când: 

„ÎL pedepsește îndată. Căci dupăcum ' zice sf. 
„„Gregoriu, pe cari Dumnezeu. îi așteaptă cu 
- mai multă. răbdare, dup 'aceea-i: pedepseşte 
mult mai -aspru, dacă rămân nemulțămitori: 
„Cu cât așteaptă mai mult, cu atât pedepse- 
şte mai aspru. Și aceia, cari-'au fost sule- 
Tiţi vreme mai îndelungată, adeseori se stâng ' 
de-o moarte -grabnică, aşă, că de multe ori nu 
li-se 'ngădue, nici măcar să-și deplângă pă- 
catele înainte de moarte.* Cu cât; a fost mai
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mare lumina, ce.ţi-a dat:o Dumnezeu, cu atât 
mai mare-ţi va fi orbi şi îndărătnicia în pă- 
cat. Liar fi fost mai bine, zice, st. Petru, 
dacă ei nicicând n'ar fi cunoscut calea 
dreptății, decât, ca după cunoașterea ei, 
jarăși să se abată. (Il. Petru 2, 21). Sfţul 
Paul apoi declară: Că nu este cu "putință * 
celor ce s'au luminat odată, şi au gustat 
darul ceresc, și au căzut, ca iarâși să se . 
înnoească prin pocăință a doua oră. (Ewr. 

” 6, 4). . . . . 

E. îngrozitor, ce zice Domnul despre 
aceia, cari rămân suzi la chemarea lui: Că 

- “am. strigat și nu mvaţi - ascultai, pentru a- 
_ceea eu încă voiu râde ae pierirea voastră. 
“ (Pilde 1, 24). Insemnaţi-vă bine aceste două 
cuvinte: fu încă; ele înseamnă: că, precum 

_păcătosul a. batjocorit pe Dumnezei, când se 
mărturisiă, promiţâncu-i îndreptare, 'ca apoi 
să continue cu necredința sa, chiar așa-l va . 

batiocori şi pe el' Dumnezeu la moarte. Tot - 

acolo.cetim, că: După cum' mâncă cânele 

_+ ceeace a vomat odată, chiar așă umblă -ne- 

bunul după nebunia sa. (Pilde 24,11). Acest 
Joc îl lămureşte Dioniziu Cartauzianul, zicând . 
că: „Precum e lucru scârbos și greţos a mân- 

că din nou vomiturile, tot aşă: de scârbos e 

şi a te înglodă iarăși în păcatele iertate oda- 

tă prin mărturisire.“ o 
Sai |
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| Afecte şi rugăciuni. 

Iată-mă, Dumnezeul meu, înaintea, pi- 
cioarelor tale. Eu sunt acea făptură vrednic 

„de dispreţ, căci iarăși am gustat din acelea 
fructe neiertate, cari mai înainte le-am fost. 
urgisit. Eu, ce e drept, nu sunt vrednic de. 
îndurare, o Mântuitorul meu! Dar: sângele, 
ce l-ai vărsat pentru mine mă încurajază, 
şi-mi face drum spre nădejde. Cât de 'des 
te-am vătămat şi am primit iertare dela tine! 
“Ți-am promis, că nu te voiu. mai vătămă și 
iarăşi m'am întors la vomitură, iar tu, mai 
iertat din nou! Pănă când voiu mai întârziă? 

„Ori chiar pănă ce tu mă vei aruncă în iad? 
Sau mă vei lăsă cu totul sub stăpânirea pă- 
catului? Intr'adevăr, că această pedeapsă pen- 

„tru mine ar fi mai grozavă, chiar şi. decât 
iadul. Nu, Dumnezeul meu,.eu vreau să mă 
îndrept și pentru ca să-ți fiu credincios, vreau 
să-mi pun toată încrederea, în tine; vreau, că 

„dacă voiu fi ispitit, totdeauna și îndată să 
»: Xecurg la tine. Pănă acum m'am încrezut în 
„ făgăduințele şi propusele mele, și în ispite: 
“nu mam încredințat grijii tale, Și aceasta a. 
fost nefericirea mea. 'Pu să fii de azi înainte: 

„-Dădejdea, și tăria mea; şi în chipul acesta. 
totul îmi. va fi cu putință. 7ofz/, voi puteă 

".. în acela, care mă! ntăreşte. Dă-mi deci, o 
Isuse al. meu, pentru meritele tale, graţia. 
„de-a mă încredinţă, totdeauna. ţie şi în li- 

4



psele mele să recurg + totdeauna la ajutorăl tău. 
Eu te iubesc, o bunul meu cel mai înalt şi 
cel mai vrednic de iubire. Numai pe tine 

_vreau' să te iubesc; tu. însă trebue să-mi 
ajuţi la aceasta. — Şi tu, Marie, mama, mea, 
trebue să-mi dai ajutor prin mijlocirea ta; 
“ține-mă sub scutul tău, Şi î4 ca în ispite tot” 

_” deauna, să te chem intr ajutor. ] Numele tău, 
„va fi scăparea, mea. 

| Panet Ş 

Fiule păcătuit-ai; să nu mai adaugi 
încă, şi pentru celea de mai înainte ale tale, RR 
te roagă (Sir. 21, 1). Vezi, iubite creștine, -. 
ce te învaţă bunul. tău Domn, fiindcă vrea să 
te vadă fericit. Dragul meu, cu cât ai vătă- 
“mat 'mai mult pe Dumnezeu, cu atât mai tare 
“trebue să te ferești de-a-l vătămă din nou, de- 

_? parece păcatul din urmă, ce-l săvârșeşti,, ar. .: 

_puteă face ea, cumpăna dreptăţii dumnezeești . 
să se cufunde, și atunci ai fi osândit. Eu nu 
susţin de loc, că după un nou păcat săvârşit, 
pentru tine n'ar mai puteă fi iertare, aceasta . .. 

- no ştiu, totuși zic, că ţi sar puteă întâmplă ea 
contrariul. Așadară fiind ispitit, zi: cine ştie. . 

- dacă Dumnezeu mă va mai iertă şi dacă nu | 
_-xoiu.fi osândit? Spune-mi dragul meu, primi- . | 

-.xe-ai .tu bucuros” o mâncare, dacă ar fi pro: Sau 
abil, că aceea conţine venin?. Şi dacă ai ști . -: 
cu probabilitate, că dușmanii - te e pândesc. se 
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un drum oarecare, să-ți curme vieaţa, ce zici, 
ai trece tu pe drumul acesta, având o altă 
cale sigură? Dar ce probabilitate şi mai în- 
tâiu ce siguranță îţi poţi promite, că tu du- 
pă un nou păcat vei puteă, stârni pocăință 

„adevărată, 'și nu te vei întoarce iarăși la ve- 
“chea ta vieață păcătoasă, -şau că Dumnezeu 
nu te va lăsă. să mori. îndată, cănd faci pă- 
catul, sau că nu te va părăsi de tot, după 

“acela? Ia N _ Pa . 

O, cugetă” numai, dragul meu! Dacă 
” cumperi 0 casă, oare nu-ți dai toată silința, 

ca să ştii, că ești sigur de ea, şi că nu ţi-ai 
" aruncat banii în vânt? Când iai o medicină, 

cerci cu multă stăruință, ca să ştii de buni 
„seamă, că oare nu ţi-ar putea strică? Când 

treci peste un: râu, te păzești: bine, “ca nu 
cumva să te înneci. Dar pentru îndestulirea 
„unei .poite ticăloase, pentru'o plăcere dobi- 

„tocească te încumeţi să-ți pui în primejdie 

"A
 

fericirea de veci, zicând: am “nădejde, că 
„mă voiu mărturisi. Eu însă te întreb: Când 

-_ Îţi vei. mărturisi acest păcat? Duminecă? Dar 
cine-ți dă garanță, că vei trâi încă: pănă Du- 
minecă? Mâne? Cine-ţi făgădueşte ziuu de 
mâne? Sf. Augustin zice: Cum poți -aveă în 
sfăpânirea fa o zi, când tu nu știi că ajun- 

_'gevei și ora viitoare? Cel ce a proniis pe- 
Hifentului Iertare, zice sftul mai departe, 
pa promis păcătosului ziua de inâne, poa-
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ze să i-o dea, poate să nu io dea. Tu 

acum păcătueșşti, Dumnezeu poate că ţi va da 

timp de pocăință, și poate că nu-ţi va. da! 

- Şi dacă nu-ţi va lăsă timp, ce va fi cu tine 

- pentru întreaga veșnicie ? e 

Pentru. o, îndestulire ticăloasă îţi pierzi 
tu sufletul, și-l expui primejdiei, de-a fi osân-, 

"dit pe veci. Pentru o plăcere de nimica pri- 

mejdui-ţi-ai tu: suma de-o mie de coroane ? 

Dar să zic mai mult: Pentru această plăcere 

"scurtă ţi-ai da tn în schimb tot avutul: tău, 

casa și curtea, libertatea și vieața? Nu! 
Dar atunci cum îţi poţi tu da învoirea, ca. 

„pentru 0 plăcere deşeartă să-ţi pierzi: într'o 

clipită sufletul, pe Dumnezeu și -ceriul,cu un. 

cuvânt să pierzi totul ? Spune mi: Adevărat. 

„e, sau e minciună ceeace ne învaţă credinţa? 

Adevărat e, sau e numai o. poveste, că este 

câriu, iad şi vesnicie? Crezi tu, că dacă 

moartea te va răpi încărcat de păcate vei fi 

pierdit pentru totdeauna ? O, ce îndrăzneală 

oarbă, ce nebunie e așadar când tu de bu- - 
- năvoie te osândeşti la o veşnicie -plină de 

chinuri, eu: cuvintele: Mai târziu am nădej- 
de, că voiu îndreptă răul făcut! Wimenea. 

- nu:orea să se îmbolnăvească în nădejdea, 
că se va însănătoșă iarăși, zice si. Augus- 
tin.. Nimenea nu-i aşă de nebun să bea ve. .. 

„nin și să zică: e. cn putință, că mai târziu 
cu ajutorul leacurilor iarăși mă voiu însănă- -
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toșă; — și tu, vrei să” te osândeşti lao 
„» moarte veșnică, zicând într'aceea: Se poate, 

" cătmai târziu voiu: face pașii de lipsă pentru 
“mântuire ? O-:nebunie, prin care'atâtea su- 
flete “sau aruncat . și se aruncă 'în iad! 

„Ascultă ameninţarea Domnului: Zentru nă- 
„dejdea, carea ai avut-o întru răutatea ta, 
„da veni asupra fa pierire, şi nu vei ști 
groapa. (Isa. 47,11). Ai păcătuit încrezându- 

„te orbește în îndurarea lui Dumnezeu: pe 
„neașteptate ' va. veni sbiciul asupra ta, fără. 
“să știi de unde ine. 

Afecte și rugăciuni.. 
Privește Doamne, la un nebun, care atât 

de des și-a pierdut sufletul și graţia ta în nă. 
- dejdea, că iarăși le va câştigă. Dacă mai fi 

- lăsat-să mor în acel moment, . sau în aceca 
„Doapte, când eram în pătate, ce-ar fi de mine 
„acum ? Îți mulțămesc pentru îndurarea, că 
m'ai așteptat, și mă facisă-mi recunosc acum | 
nebunia. Văd bine, că vrei să mă faci feri- 

„cit, precum și eu vreau să fiu fericit. Imi 
pare rău bunătate nemărginită, că ţi-am în 
„tors așă des spatele, şi te iubese din toată. „i „inima, Am nădejde, o Isuse al. meu, că cu E ajutorul meritelor suferinţei tale nu voiu mai 
fi atât de nebun; iartă-mă acum şi mă pri „„„mește în graţia ta. și eu mai mult nu te voin 
„Părăsi. Spre: fine nădăjduesc "o Doamne, 

«
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şi nicicând: ni 'mă voiu rașină. O, Mântu- 
itorul meu, am nădejde, că mai mult nu Yoiu 

- ajunge la nefericirea și la ruşinea, de-a i 

lipsit din nou pe viitor de graţia şi de iu- 

-birea, ta. Fă-mă statornic în sfințenie, şi fă-mă,, 

să, ţi-o cer aceasta, pururea, dar mai ales în 

vreme de ispită, şi ca numele tău și al prea- 
sfintei tale Mame să-l chem într'ajutor, cu 

cuvintele : „Isuse ajută-mi! Preasfântă, Ver- 

gură Marie, ajută-mi!“ Da, Doamna mea, de 

" câte-ori voiu alergă la, tine, nicicând să nu 

N 

mă respingi. Ferește-mă de ispită și ajută-mi ..- : 
ca, neîncetat să mă rog ţie. 

     



„Meditaţia XIX. .- . 
. Ce mare fericire-i graţia lui Dumnezeu 

şi ce nefericire-i disgraţia lui. 

e „Omul nu cunoaște prețul 
lor“. (lov. 28, 13.) 

Si Parncet 1. 
y - . . . 

Domnu! zice: Dacă vei deosebi, ce e 
de cinste, de ce nui de cinste, ca gura mea 
vei fi. (er. 15, 19). Cine ştie desclini, cei 
preţios de ce-i netrebnic, va fi asemenea lui 
Dumnezeu, care 'alege ce e bun şi 'delătură 
ce e rău. — Să vedem ce fericire e grația 
lui Dumnezeu, şi ce nefericire-i disgraţia lui. 

* Oamenii nu cunose preţul graţiei dumnezeești 
„chiar deloc, şi deaceea o dau cu ușurință în 
schimb pentru o nimica toată, pentru un lucru 
deșert, pentru o mână de pământ, pentru o plă- cere dobitocească. Graţia însă este oamenilor 
O comoară infinită, cu carea cei ce se. folo- 
Sesc se fac prietinii lui Dumnezeu. (Inţelep. 
7, 14). Pentru aceea un suflet, ce se: află în graţia lui Dumnezeu îi este prietinul lui. A 
Păgânii, lipsiţi: de lumina, credinții creşti-
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neşti, ţineau, că-i cu neputinţă, ea o creatură 
să. poată legă -prictinie cu Dumnezeu; şi după. 
mintea naturală “aceasta o ziceau cu tot cre- 
“ptul, căci o prietinie, după cum zice.sf. Iero- 
„mim, presupune egalitatea, ori o formează. : 
Dumnezeu îusă de repeţiteori ne-a lămurit, 
că prin grația sa ne facem prietinii lui: 
“Amicii mei veți fi, de veţi face câte vam 
demândat vouă. Deacum nu vă moi chem 
pe voi servi, ci -amici vă numesc pe voi... : 
(loan 15, 15). Deaceea exclamă sf. Gregoriu: 
O afabilitate minunată a bunătății dumne- * 
Zeești ! Noi nu Suntem vrednici să ne numim 

“nici măcar Servi şi. suntem socotiți de prie- 
; Zini 7: i _ | iii 

i Ce fericit sar simţi unul, pe care l-ar 
onoră regele cu prietinia sa. Insă ar fi prea 
mare “îndrăzneală. din partea unui supus, 
când i-ar umblă capul după prietinia domni: 
torului său. Şi totuşi nu-i nici o cutezanţă, 
când un suflet se nizueşte să fie prietinul 

“lui Dumnezeu. Sf. Augustin. povesteşte, că 
„doi curteni împărăteşti au cercetat odată o 

“mănăstire “de pusnici. Acolo. începi unul din 
» ei: să cetească vieața sf. abate Antoniu: - 

EI cetiă, scrie sfântul, și inima lui se de- 
„sbâră de lume." Apoi se întoarse spre _tova- 
rășul său, și.zise: „Ce căutăm dară? Putem 
noi speră mai mult, decât să fim amicii îm- 

păratului ?. Și prin câte primejdii sufleteşti
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am “putea, | ajunge la acest . periclu. încă ȘI. 
„mai mare ? Şi câtă vreme vom rămâneă prie- 
tinii- lui? Eu vreau“, încheiă el, „să fiu prie- 
tinul lui Dumnezeu, ceeace Și pot fi numai 

ă decât:. 

„» Aşadar cinei în graţia lui Dumnezeu 
-e prietinul lui Dumnezeu. Ba mai mult, de- 
“vine. fiul lui : Vedefi, Duznezei sunteți și 

. fiii celui preaînalt toți. (ps. 81, 6). Acesta 
e. bunui ;cel mai mare, ce ni l-a dat drago- 
'stea dumnezeească prin Isus Hiistos. Vedeţi, 
ce iubire ne-a dat Tatăl, că ne numim fiii 

“lui Dumnezeu şi aceia și suntem. (loan 3, 1). 
Ba încă și mai mult, sufletul, care se află în 

:-graţia lui Dumnezeu, e mireasa, lui - Dumne- 
zeu: Și fe voiu logodi pe tine mie întru cre- 
„dință. (Os, 2, 20). Deaceea, porunci tatăl, ca 
fiului celui rătăcit, pe. care l-a primit iârăşi 
în „grația sa, să-i dea un inel: Daţi inel în - 
mâna lui (Luc. 15, 22), în: semn de nouă 
şi deosebită dragoste şi credinţă. — In sfâr- 

“sit sufletul se face biserica, Spiritului sfânt. 
„Si. Maria de. Oignies văz, cum din un băiat 
care primise sfântul botez, ieşi spiritul necu- 

ăi îi rat şi întră în el Spiritul 'sfânt cu 0. „ceată 
„de Îngeri. 

NR “Afecte şi rusăciuni. 

Aşadar, o Dumnezeul meu, când sufle- . 
„tul meu se bucură de graţia, ta, atunci el eră 

 



    

prietinul tau, îratele tău, mireasa ta şi bise- 
in Trica ta! Dar prin. păcat: a pierdut. totul, şi 
0 el se făcil vrăşmaşul tău şi un rob al iadu- 
i lui. Îţi mulţămesc "însă, Dumnezeul meu, că 
aa tu-mi dai încă. vreme să pot câștigă iarăși: ă 

„graţia ta. Mă doare mai mult decât de ori- 
„ce Tău, că te-am vătămat pe tine, bunătate 

a: memărginită; eu te iubese mai presus de: : 
toate. “0, primeşte- -mă iarăşi” între prietinii 

  

. 

  

tăi! Pentru iubirea ta nu mă despreţui. Ştiu N 
Vine, cam îust vrednic” să mă alungi dela: Şi 

  

faţa ta; dar Isus merită, ca-tupre mine pe... : 
nitentul să mă primeşti iarăși, pentru jertia, . - 
lui, ce ţi-a. adus-o de bună voie be Calvar... - 

 Vină. împărăția ta! Părintele meu! (aşă m'a 
învăţat Fiul tău să te nuinesc), Părintele 

-- meu, vino cu graţia ta, stăpâneşte-mi inima; | 

„ %ă.ca numai ţie să: ţi slujesc, numai pentru: 

- > tine să trăesc, numai pe. tine să te iubesc. . 2 

Si nu ne duce pe noi în ispită ! O, nu mă. - 

tate, încât să mă poată înfrânge. Ci ne mân- 
- Tăsă, să fiu aşă de tare ispitit de cel cu rău... - 

 fueşte de cel rău! Fexeşte-mă. de iad, mai. - 
-întâiu însă, mântueşte- -mă de păcat, pentrucă 

numai el mă poate aruncă în iad. — 0, Ma- 

Tie, rOagă- te“ pentru mine. Depărtează dela '- 

" mine marea, nefericire, de-a fi răpit în statul 

păcatului şi de-a fi lipsit de grația, Durane- - 

„zeului tău şi al meu. : | 

| ge. 
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Punct 2. 

- Si. Toma de Aquino zice, că darul gra- 
ției dumnezeești întrece tot darul, ce-l poate 

primi o făptură, căci grația-i o împărtășire 
“a însăşi firii dumnezecşti. Îndintea lui 0 spu- 
se aceasta sf. Petru: Că prin aceasta -ră 

. faceți părtași dumvezeeștii naturi. (|. 
Petr. 1, 4). Așă Dbunătăţi ne-a câștigat Isus 
Hristos prin suferinţele sale ; el împărți cu 
noi mărirea, . ce-a primit- o. dela Dumnezeu: 

„Și mărirea ce mi-a dato .mie, o am dat 

“Jor. (loan 17. 22). Pe scurt, cine-i în graţia 
lui Dumnezeu, acela-i una cu Dumnezeu: 
Cel-ce se alipește de Domnul, este cu el 
un spirit (|. Cor. 6, 16. Mântuitorul zise, 
că întrun suflet, care iubeste pe Dumnezeu, 
întră întreagă pfeastânta Treime, şi rămâne 
în el: De mă iubește cineva, cuvântul meu 
va păzi şi Tatăl meu:va iubi pe e! şi la 
el vom veni, şi sălaş la el vom face. (loan 
14, 23). 

Un suflet înzestrat cu graţia, 'sfinţitoare, 
înaintea lui Dumnezeu e atât de frumos, în- 
cât el însuși îi vestește lauda: /afă frumoa- 
să eşti iubita mea, iată frumoasă ești! 
(Cânt. 4, 1). Se: pare; că Dumnezeu nu-și poa- 

„te luă ochii dela un suflet, pe. care-l iubește, 
și nu-și poate astupă urechile dinaintea ce- 
rerilor lui: Ochii Domnului spre cei drepți 
și urechile Jui spre Tugăciunea lor. (ps 

s
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33,16). Sf. Brigitta zise,. că omul n'ar pu- 
tei vedeă frumseţea unui suflet, ce se află în .. 

- graţia iui Dumnezeu, fără să nu. moară de 
bucurie. Când st. Caterina de Siena a văzut. . 
un sufiet, care se află în graţia lui Dumne- 
zeu, zise, că ea e gata să-şi jertfească vieaţa, 
numai ca.sufletul acesta să nu-şi piardă -0- 

„“rumseţe atât de mare. Deaceea sfânta să- 
“rută, urmele” preoților îndemnată de gândul, 
că prin mijlocirea lor sufletele iarăși ajung 
la graţia dumnezecască. 

0, câte merite își poate adună un su-. 

„Het, pănă ce-i în “statul graţiei sfințitoare ! 
Iu! fiecare moment, poate dobândi o fericire 

"veșnică. Sf. Toma, zice, că fiecare faptă de 

iubire; ce-o stârneşte în sine un. suilet, merită. 
vieața de veci: — De.ce să, pismuim. noi pe 
puternicii . acestei lumi ? Doar aflându-ne în. 

graţia, lui Dumnezeu, .ne putem câștigă în 

ceriu o domnie cu mult mai mare. Un: “tinăr 

din societatea lui. Isus, dupăcum ne spune 

părintele Patrignani, s'a arătat după moartea. 

sa și zise, că el e fericit ca şi Filip II. re- 
gele. Șpaniei ; ambii se bucurau 'acum de ve- 

derea lui Dumnezeu, față la faţă, cu deose-- 

birea, că. cu cât acela 4 “fost mai neînsemnat ” 

în lume față de: Filip cu atât eră, acum mai 

mare în ceriu. 
“Aai departe numai acela, poate cunoaște 

dulceaţa.- păcii, care o gustă, şi-o gustă în. 

lumea aceasta sufletele, cari sunt în graţia. |



  

246. 
„lui Dumnezeu: Gustaţi și bedeți, că e bun 
Domnul.. (ps. 33); Cuvintele Domnului : nu 
pot rămânea de minciună, iar Domnul zice, 

“că... Pace este multă, celor ce iubesc le- 
"-gea mea, (ps. 118, 165). Liniştea, unui on, 

    

„care-i unit cu Dumnezeu, întrece toată înde- 
„„stulirea, ce-o poate da simţul şi lumea: Pa- 
„cea lui Dumnezeu, carea săvârşeşte toată 
mintea, va păzi inimile voastre. (Filip. 4,1). 

Afecte. și rugăciuni. 
__ O Isuse! 'Tu ești acel păstor bun, care 

„ai răbdat moarte pentru hoi, mieluşeii tăi, ca 
să ne dai vieaţă. : Când fugiam de tine, un- 

| - blai. după mine stăruitor, și mă căutai: pri- 
* mește-mă, acum, când te caut eu, şi mă arunc 

: ..la, picioarele tale plin de durere. Dă-mi iarăşi 
"graţia: ta, care. am pierdut-o mișeleşte din 

"vina mea. Imi pare rău din toată inima, nu: 

  

„mai cât nu mor de durere, când îmi aduc 
 „„aminte, că-așă des ţi-am întors spatele. 10: 
“tuși iartă-mă. pentru meritele acelei morți! 

-amare, ce-ai: suferit-o pe cruce pentru mine. 
"„Deagă-mă cu cătușele blânde ale dragostei 

„tale, şi nu: mă lăsă să mă despart iarăși de 
„tine, Dă-mi tărie, să suport-cu paciinţă cru- 
„cea, ce mi-o trimiţi, deoarece am fost vred- 
nic de pedeapsa veşnică a iadului.. Fă, ca 
«disprețul, cu care mă întâmpină oamenii să-l 

„Îndur cu iubire, căci am fost vrednic să stau 
pururea sub picioarele: spiritelor rele.. Cu un 

pe
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cuvânt fă să urmez şoaptelor tale, și să în- 
ving din dragoste faţă de tine toată îrica de 
judecata omenească. AP'am hotărit, ca de-acum. 

„ înainte să-ţi slujesc numai ţie; zică cine ce-a. 
„Vrea, eu vreau să te iubesc numai pe tine, 

Dumnezeule, bunătate şi iubire nemărginită. . 

- Numai ţie doresc să-ți plac, dă-mi însă aju- 

torul tău, căci fără de el nu pot face nimic. 

Eu te iubesc Isuse, din toată inima, i-mi 
pun încrederea, în sângele tău. — Marie, nă- - 

 dejdea, mea, ajută-mi cu mijlocirea. ta! -Eu.- - 
îmi ţin de mare cinste a fi servul tău, iar 
“tu îţi ţii de mare cinste a, fi scăparea păcă- 

„toşilor, cari se întorc la tine, ajută-mi dară. 
„Şi fă-mă fericit! i 

. Punct 3. 

| Acum să luăm în socotință nefericirea.. 

unui suflet, care trăeşte în disgraţia-lui. Du- 
muezeu. El e despărţit de bunul său cel mai 
mare, care e Dumnezeu: Ci păcatele voastre. - 

fac 'osebire între voi şi între Dumnezeu 

(Is. 59, 2). Aşadar el nu mai aparţine Du- 

". mnezeirei, și Dumnezeu-nu mai. e una cu el.. 

Că voi nu sunteţi poporul meu, şi eu „nu 
sunt Dumnezeul vostru. (Os. 1,9). Un ata- 

”: re suflet nu numai că înceată de-a, aparţineă.. 

“lui Dumnezeu, ci Dumnezeu îl urăște, și-l: 

osândește la iad. Domnul nu urăște nici; 0 . 

  

făptură de:a, sa, nici. fiarele sălbatice, nici 

„„şerpii veninoși, nici broaștele: Iubești toate 

EI e 
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cele ce.sunt şi de nimica, din-celea ce ai 
făcut, nu fe scârbeşti (Inţ. 11, 25). Insă pe 
păcătoşi Dumnezeu nu poate, decât să-i ura- 
scă; Urifa-/. pe foți, cei-ce lucrează fără- 
delege (ps. 5, 6). Intr'adevăr e cu neputinţă 
ca Dumnezeu” să nu urască păcatul, căci ace- 
sta :e cu totul potrivnic voinţii dumnezeești, 
şi fiindcă urăște păcatul, trebue: prin urmăre 

“să urască și pe păcătos, care-i în legătură 
Cu păcatul: „Că întocmai sunt urite lui Du- 
mnezeu şi cel nedrept şi nedreptatea. li 
(Inţ. 14, 9). 

O "Dumnezeule, dacă cineva, are de duş 
man pe domnitorul: său, nu mai poate durmi 
liniştit, căci: pe dreptul se teme în tot mo- 
“mentul de- sentinţa, morţii. Dar cine are de 
dușman p6 Dumnezeu, cum poate fi liniștit? - 

"De mânia unui domnitor poţi scăpă, aseun- 
zându-te în codru, sau trecând întraltă ţară, 
dar cine poate fugi. dinaintea lui Dumnezeu? . 
Doamne, zise. David, de mă voiu sui. Ia - 
-ceriu, tu acolo ești, de mă voiu cobori în jad, . 
du de faţă ești. Că și acolo mâna îa mă ta 
conduce. (ps. 138, 8). 
„0 nefericiţii de ei păcătoşi! Fi sunt 
blestemaţi de Dumnezeu, blestemaţi de îngeri, . 

- Dlestemaţi de sfinţi, și chiar în vieața aceasta 
sunt blestemaţi de “toți preoții și ieromonahii, 
“cari în rugăciunile lor rostesc blestemul prin 
cuvintele psalmistului : Blestemați să fie, 
cei. ce se abat dela poruncile tale e (11, 2). 

x
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Mai departe diseraţia “lui Dumnezeu ne: 

răpește toate vredniciile. Poate avea cineva 
atâtea merite, ca sf. Paul cremitul, sau ca 
sf. Francisc Naveriu, care a câștigat lui Du- 
muezeu zece milioane de suflete; sau chiar . 
ca sf. apostol Paul, care după cum ne spune: 
st. Jeronim,- a câştigat mai multe merite de- 
cât toţi ceialalţi "Apostoli, dar dacă face un 
singur beat de moarte, își pierde toate me- 
ritele: Pontrucă toate meritele sale, ce 
Je-a i/corius nu se vor socofi (Ezech. 18,24). 

| - Aceasta este nefericirea, ce urmează 
„din disgraţia lui Dumnezeu: din fiul lui Du- 
mnezeu îl “face robul lui Iniciter, din prietin 
iubit, dușmanul cel mai urgisit, din moștean 
al raiului, osândit al iadului. Sf. Francisc. 
Saleziu zice: „Dacă îngerii ar puteă plânge, 
ar vărsă lacrimi de milă, văzând nefericirea 

„unui suflet, care a făcut un păcat de moarte, 
şi a pierdut graţia dumnezeească.“ 

E foarte dureros, că îngerii ar începe 
a plânge de-ar puteă, iar păcătosul nu plân- 
ge. Sf. Augustin zice:'„Dacă își pierde ciue- 
va o vită sau o oaic, nu mai poate mâncă. 
Şi durmi, ci se plânge și se tângucșto; își 
pierde însă graţia dumnezecască, mâncă, doar- 
me şi nu plânge.“ 

Afecte şi rusăciuni. 

Vai, în aceasta stare dureroasă mă aflu 
acum, o Mântuitorul meu! Ca să mă faci
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vrednie de graţia ta, ai petrecut, treizeci și 
trei de ani în "sudoare și osteneală, iar eu 
am desprețuit-o şi am -lăpădat-o pentru o plă- 
cere rușinoasă, de-un moment. Iţi mulțămesc, 

_că din indurarea, ta cea mare îmi dai încă 
vreme s'o dobândesc iarăşi, dacă voiu vrea. 
“Da, eu vreau să fac tut ce se poate, ca s0 
câștig iarăși. Totuși spune- mi, ce să fac, ca 
să capăt iertare? Vreai să mă pocăese, fiind- 
că te-am vătămat? Da, Isuse, 'mă doare din. 

- “toată, inima, că te-am vătămat . pre tine bu 
" mătate nemărginită.. Vreai să te iubesc? Da, 
„te iubese mai presus de toate. Mai “nainte 
“inima mea a lucrat rău, căci a iubit făptu 
rile și deșertăciunile acestei lumi. De, astăzi 
încolo vreau : Să trăesc numai pentru. tine, 
“să te iubesc numai -pe tine, Dumnezeul meu, 
comoara mea, nădejdea mea și puterea mea. 
Vreau să fe iubesc o Dumnezeule, tăria 
nea! Meritele tale,: ranele tale, o Isuse să 

fie nădejdea, și tăria mea. Dela tine sperez 
puterea, de-a-ți rămânea credincios. Primeşte” 
mă așadar în graţia, ta, o Mântuitorul, meu 

“şi nu mă lăsă, să mă despart de tine iarăși. 
“Mântuește-mă de înclinările pământeşti şi În- 
călzeşte-mi inima “cu dragostea ta sfântă: 
prindemi în ea focul iubirii. tale !— Ma: 
rie mama mea, fă-mă, să ard de dragoste față 
de Dumnezeu, precum ai-fost și- tu totdeaue 
na aprinsă, de iubire. 

ST



Meditaţia XX. : 

- + Nebunia păcătosului. 
„Că înfelepciunea numi ace- . 

sfeia nebunie este Ia Dum- 

nezeu“. (I. Cor. 3, 19).: 

Panct 1., 

| Venerabilul Ioan de Avilă ziceă, că lu-. . 
mea, în sine luată are numai două temnițe: - 

- una, pentru necrediricioși și alta pentru aceia, 
cari cred și totuşi petrec departe” de Du- 

„mnezeu, și că acești din urmă pe dreptul se 
numiără, între nebuni. Nefericirea cea mai 
mare a acestor nenorociţi stă - în 'aceea, că. 
se cred înţelepţi și cuminţi, în vreme ce cei 

- sunt cei mai nebuni şi mai proşti .oameni 
din lume. --. a 

"Răul acesta cu atât: 6 mai mare, cucât 

acești oameni sunt mulți, nenumărat de mulți, 
ba. numărul celor nebuni e infinit. Pe unul. 
iubirea de glorie-] face nebun, pe altul'gu- 

starea plăcerilor deşarte, pe al treilea lăco- - 
mia după bunuri pământeşti. Și - acești oa- 
meni cutează apoi să numească pe; sfinţi ne- 

buni, pentrucă ei vrând să dobândească 'fe-
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ricirea şi! pe Dumnezeu, adevăratul bine, 

despreţuese bunurile pământești. Ei ţin. de 
nebunie a: suportă disprețul, a iertă nedrep- 
tăţile; de nebunie a abzice de plăcerile sim- 
ţuali, şi a-ţi mortifică-trupul; de prostie -a 
renunță Ja onorurile şi avuţiile lumii acesteia, 
a îubi singurătatea și- a duce o vieaţă uni- 
tă, retrasă și ascunsă. Dar nu se gândesc 
"la accea, că “ înţelepciunea lor. se chiamă ne- 
bunie: „Ca înțelepciunea, lumii acesteia ne- 
bunie este la Dumnezeu“. 

Ah, odată-şi vor cunoaște întradevăr ne- 
bunia “aceasta ! Însă când? Dupăce nu vor 

mai aveă nici o uşă de scăpare. Atunci plini 
de desnădejde vor strigă: Voi, cei fără de 
minte vieața lui am socotit nebunie, și sfâr- 
șitul lui fără de cinste. (Inţel. 5, 4). Am 
ţinut de nebunie vieaţa sfinților, acum însă 

| vedem, că noi am fost nebuni: Priviţi cun 
„s'au socotit între fiii lui Dumnezeu şi în- 
tre sfinți soartea lor. (Inţel. 5, 5). Ei se 
bucură acum! împreună cu sfinţii, în ceriu, 
unde e.fericire eternă, care-i va ferici pentru 
totdeauna, iar noi,am rămas înapoi în ceata 
sclavilor diavolului, judecaţi să ardem veșnic 
în locul acesta, plin de tortură, „Aşadar an 
rătăcit“, fiinde'am: voit să ne închidem ochii 
dinaintea, luminii dumnezeești; dar ceeace ne 
face încă mai nefericiți este, că pentru gI€- 
șalele noastre nu e nici o scăpare Şi “nici



_ a 953. 

că va mai fi,. pănă când “Dămnezeu va fi 
Dumnezeu. | 

Ce nebunie e așadară, să pierzi graţia, 
lui Dumnezeu pentru un câştig trecător, pen: 
tru o dobândă mârşavă! Ce ar. face un. 
supus spre a dobândi grația principelui său! 
O Dumnezeule, . ce nebunie e să pierzi pen- 
tru o plăcere deșartă pe Dumnezeu, : bunul 
cel mai mare, să pierzi ceriil; să-ţi pierzi încă 
în' vieaţa aceasta liniștea sufletului, fiindcă 
ai permis să intre în. sufletul tău păcatul, 
care încontinuu te mustră și torturează, și să 

„te judeci de bunăvoie la o sare veşnice -du-: 
reroasă! — Ce nebunie! *Permite-ţi-ai 
cutare plăcere oprită, dacă tu “pentru aceeă, 
ar trebui să-ţi. pui mâna în foc, sau să fi în- 
chis pe un an întrun mormânt? : Facere-ai 
păcatul acesta, dacar trebui să pierzi o sută 
de galbeni pentru el? Tu crezi și ştii, că 

“prin păcatele tale ai pierânt ceriul si pe 
Dumnezeu, că te-ai osândit la focul cel veş- 
nic, și totuşi păcătueșşti ? : 

„Afecte și rugăciuni. 

O ' Dumnezeul sufletului, meu, ce-ar fi 
acum de mine, dacă tu nu m'ai fi suferit cu 
îndurarea ta cea, mare? Aş fi în iad, între 
cei nebuni, de cari m'am ţinut și eu, Iţi mMul- . 
tămesc, o Doamne, și te. rog nu mă lăsă în: 
orbia mea. Am fost nevrednic de lumina ta,
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* dar văd, că graţia ta încă nu ma, părăsit. Aul, - 

"că-mi. vorbeşte cu blândeţe, mă'ndeamnă să. 

“cer iertare şi s'aștept lucruri mari dela tine, 

„care nu ţii. seamă de multele vătămări, ce ţi 

le-am făcut. Nădăjduese, Mântuitorul meu, că 

"-* “iarăşi mă vei priri între fiii tăi: Tată gre: 
AR șitam la ceriu şi 'naintea a, de acum nu . 

mai sunt orednic să mă numesc fiul tău. 

„Aud însă, că tu mergi după oaia rătăcită, 
te bucuri şi îmbrăţişezi pe fiii pierduţi. lu- . 

bite Părinte! îmi pare rău, că te-am vătă- 
'mat. La picioarele tale- cad şi le îmbrăţișez 

„şi nu mă depărtez dela tine, înainte de ce-mi 

„vei da, iertare și binecuvântare: Vu fe. oi 
părăsi pănă nu.mă vei. binecuvântă. Bi- 
„necuvântă-mă deci Părinte, ca - binecuvânta- 
rea ta, să-mi aducă darul unei dureri mari 

+ pentru păcatele mele şi-o iubire . înflăcărată 

- faţă de tine. Te iubesc, Părinte al meu, te 
iubesc din toată inima. Invredniceşte-mă să 

"fiu totdeauna aproape de tine. Lipseşte-mă 
- “de toate, numai de iubirea ta nu mă lipsi. 

— 0 Marie, dacă Dumnezeu e. tatăl 1reun,tu 
eşti maica, mea. Binecuvântă-mă și tu. „No 

„sunt vrednice să mă numesc fiul tău, primeşte: 
mă deci ca pe o slugă ata, şi mă  învyred- 
niceşte 'să fiu o slugă bună, care să te in: 
bească pururea, cu căldură şi să se încrea- 
dă totdeauna în sprijinul tău. -..
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Punct 2. 

Sărmanii păcătoşi! ei vrând să cunoa: 
scă ştiinţele lumești sau meșteșugul de a 
câștigă, bunurile acestei vieţi trecâtoare se 

: ostenese și asudă mereu, iar de bunurile ace- . 
lei vieţi, care nu se gată niciodată nici că 
le pasă. Işi pierd mintea în așă măsură, cât 
sunt aproape nebuni şi asemenea dobitoace- ” 

" lor necuvântătoare, pentrucă trăesc ca dobi- 
toacele, nu se cugetă la ce e bun.și la cee 
rău; ascultă numai de îndemnurile dobitoceşti 

„ale "neînfrânatei pofte. Imbrăţişează tot ce e" 
plăcut acum trupului, fără să se gândească la 
bunurile, ce.le pierd și la pedeapsa veșnică, 
ce-o atrag asupra lor. Aceasta însă nu în- 
_seamnă a “lucră ca om, ci ca animal. Sfântul - 
Ioan Gură de aur zice: Om pe acela-l nu- 
„mim, care păstrează tipul omului nevă- - 
Zămat. Care e însă tipul omului ? JI fi. 
rațional. A fi om înseamnă deci să. fi ra- 

- ional, adecă să -lucrii amăsurat raţiunii, 
“iar nu după pofta. simţuală. Dacă Dumne- 
zeu ar da minte unui animal și acela ar 

- lacră conform ei, despre un atare animal am 
zice că lucră ca un om. Tot astfel trebue să 
zicem şi despre acel om, care lucră după 
pofta simţuală, contra, minții sale, că lucră 
asemenea, animalului. - - 

„Barem de-ar şti şi- ar pricepe, și Sar . 
în griji de celea de pe urmă“, (Aloise 32,29)..
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» Cine lueră înțelepţește şi cuminte acela, vede 
„înainte ceeace trebue să i-se întâmple la ca- 

__pătul. vieţii: vede - moartea, judecata, duji 
aceasta iadul sau raiul. O cu cât e mai în 

„ ţelept un: ţăran, care se mântaeşte, decât un . 
„împărat, care se osândeşte! Aa bun este 

„Pruncul. sărac și înțelept, decât împăratul 
“ bătrân şi fără de tninte, care mai mult 
«nu ştie purtă grijă. (Eeel. 3, 13). O Dun- 
nezeule ! Var fi socotit de.nebun acela, care 
spre a dobândi acum un îloren sar expune 
priniejdiei de a-şi pierde toate bunurile sale? 

Şi oare cel ce pentru o plăcere de o clipită își 
pierde sufletul și se expune primejăiei de-a şi-l 
pierde. pentru totdeauna, să nu fie socotit de 
nebun ? Aceasta e nefericirea atâtor suflete, 

„cari se osândesc prin aceea, .că nu-și bat ca- 
pul cu bunurile și relele veşnice, ci se în- 

"“grijese mai mult, de bunurile și relele. de 
. tață. Dumnezeu de bună seamă nu ne-a lă- 
sat pe acest pământ, să ne înbogățim, să ne 
a câștigăm onoruri și să ne îndestulim poftele. 

„noastre, ci spre a, ne câștigă vieaţa de veci: 
iar sfârșitul vieața veșnică. (Rom.. 6, 22). 
Noi numai deaceea trebue să avem grijă, ca 
sajungem la scopul acesta: Ci un Jucru fre- 
bueşte. (Luca. 10, 42). Și tocmai scopul ace- 
sta îl preţuese mai puţin păcătoşi căci se 

„cugetă numai “la timpul de faţă,-se grăbesc 
la moarte, s'apropie de poarta veșnicici și nu
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știu unde merg, „Ce: -aţi zice despre un năier“ 
— zice-sf. Augustin — „care întrebat fiind, 
unde merge ar: răspunde, că nu ştie? “De 
bună seamă “ați zice, că-și duce naia la pie= : 
rire.“ Tocmai așă de nebun e acela, încheie 
sfântul, „care se abate dela, calea cea drea- -: 
ptă“. intre aceşti nebuni se numără şi acei 
înţelepţi ai lumii, cari ştiu câştigă, își știu 
petrece şi ajunge: în oficii înalte, dar nu- Și 
ştiu mântui sufletul. 

Inţelept a fost bogatul î în a, se îmbogăţi, 
„a murit însă şi a ajuns în iad“.. Inţelept . 
a fost Alexandru cel Mare în a-și câștigă, 
atâta împărăție, dar muri în curând și fu 
osândit pe vecie. Inţelept a. fost Henric al: 
VIII în a se şti ţineă pe. tron, despărţindu- 
se de piserică; dar mai în. urmă văzând, că 
dejă, își pierde sufletul el însuşi mărturisi :. 
“Toate le-am pierdut. — Câţi netericiţi plâng - 
şi strigă -acum în iad: Ce ne-au folosit nouă . 
frufia. şi:avuția cu fala, ce ne-au adus? 

„ Toate. ca umbra au trecut. (Inţelep. 5, 8). 
Nu ni-a rămas nimic alteova, decât un plâns 
şi o pedeapsă veșnică. . 

Inaintea oamenilor , este. vicața și 
moartea şi oricare-i va plăceă se va .da 
Jai. (Sir. 25, 17). Creştinul meu, ori abzici, 
de plăcerile "păcătoase și vei câștigă, vieața 

de veci, ori guşti din ele și vei află o moarte 
veșnică. Ce zici la asta ? Ce-ţi alegi ? Alege 

e. . 17
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ca un om și nu ca un animal. Alege, ca 
creştinul, care are credință și zice: Ce fo- 

"Jos esfe omiilui, de-ar - dobândi - lumea 
foată, iară sufletul său îşi 'va pierde.” 
(Mateiu 16, 26).. : - 

| Afecte și rugăciuni. 

„Ah, Dumnezeul meu! Tu mi-ai dat minte, 
mi-ai. dăruit lumina credinţei, și ew am lu- 
ctat ca un animal, deoarece am pierdut gra- 
ţia ta pentru ticăloasele plăceri ale simţuri- 

“lor mele, cari asemenea unui vânt, au trecut, 
și acum nu aflu altceva, decât remușcări de 

* conștiință și datorie faţă de dreptatea du- 
mnezcească : Să nu întri la judecată cu ser- 
oul tâu.: Ah Doamne! Nu mă judecă după 

„„Yrednicia mea, ci fă cu mine după îndurarea 
- ta. Dă-mi lumină, dă-mi durere pentru vătă- 
"mările, ce ţi le-am făcut şi mă iartă: Gre- 
Șit-am, ca oaia, care a rătăcit, caută spre 
servul tău. Eu sunt, un mieluşel rătăcit, dacă 
tu nu mă cauţi voiu fi pierdut. Fie-ţi milă 
de mine pentru acel sânge, ce tu l-ai vărsat 
din dragoste, față, de mine. Imi pare rău, 
o Bunul meu cel mai mare, că te-am părăsit 
şi că de bunăvoie m'am lipsit de ajutorul 
tău. Aș vrea să mor de durere, tu însă dă-mi 
ȘI mai multe suferințe, și fă, să. viu în 
Cerlu, ca să preamărese pururea îndurările 
tale. — O Marie, maica mea! 'Tu. eşti scă- 

4:
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„parea, mea, roagă pe'Isus pentru mine, roa- 
gă-l să mă ierte şi să-mi. dăruească, sfânta 
statornicie. 

Punct 3. 

Prebue să înţelegem. odată, că adevă- 
rata, înţelepciune, stă în aceea, să ştii câștigă 
raiul şi graţia lui Dumnezeu. Să rugăm așa- 
dară pe Dumnezeu.să ne dăruească știința, 
“sfinţilor, pentrucă dânsul o dă aceluia, care 
"0 cere: i i-a daf cunoștința celor sfinte. 
(Inţ. 10,10). O, ce ştiinţă frumoasă e,să ştii 
iubi pe Dumnezeu şi să-ţi mântuești sufletul, 
căutând mijloacele trebuincioase spre: a apucă 
pe calea mântuirii veșnice! Șfiinfa, ce se 

ocupă cu mântuirea sufletului e cea mai de. 
lipsă dintre toate. Dacă vom ști toate şi nu 
ne vom şti mântui nu ne va folosi -nimica. 
și vom fi nefericiți pentru totdeauna; din con- 
tră vom fi pururea fericiți, dacă vom şti iubi 
pe Dumnezeu, deşi am fi neştiutori în toate 
celelalte lucruri: „Ferice“ de acela, care te 
cunoaşte pe tine, deși altele nu le ştie“; zi- 
ceă sfântul Augustin. Fratele Egidiu zise 
odată cătră sfântul Bonaventura: „Ce fericit 

„ești, părinte Bonaventura, că ști atâtea lu- 
- ceruri, şi eu un biet om simplu nu știu nimica! . 

“Te poţi să te faci mai sfânt, decât mine“. 
— „Auzi“, îi răspunse atunci sfântul, „dacă 
o bătrână ignorantă ştie iubi pe Dumnezeu 

- - i , a 17% i 
. pa
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mai mult decât mine, ea poate ajunge la un 
mai mare grad de sfințenie, decât mine“. La 
ce îratele Egidiu se apucă să strige : „O, Dă- 
trână, bătrână! Auzi, auzi, dacă tu iubeşti 
pe: Dumnezeu, te poţi face mai sfântă, decât 
părintele Bonaventura. 

Se scoală cei. neînvățați şi răpesc 
ceriul, ziceă sfântul Augustin. Câţi oameni 
neculţi sunt, cari. nu știu ceti, ştiu însă iubi 
pe Dumnezeu şi se mântuese! Şi dimpotrivă, 
câţi învăţaţi de-ai lumii se osândese !. Aceia însă, iar nu aceștia sunt cu adevărat înțe- 
lepţi. O, ce înţelepţi mari au fost un sf. 
Paschal, un sf. Felice din ordul Capucinilor, 

„un sf. Ioan al lui Dumnezeu, deși au fost ne- umblaţi în științele omenești! Ce înţelepţi 
mari au fost.atâţia, sfinți, cari părăsind lumea 
ori Sau dus să, ţrăească prin: deşerturi, ori sau închis în mănăstiri, ca un sf. Benedict, un sf. Francisc de Assisi, un sf. Ludovic de Toulouse care se mulțămi chiar și de domnie! 
Ce înţelepţi mari aâ fost atâţia martiri, atâ- tea fecioare, cari și-au luat rămas bun dela 
nunta cu cei mari și Sau dus la moarte pen tru Isus Hristos! Adevărul acesta-l cunosc 
și. lumenii, deaceea şi zice ei. despre. unul, 
care. sa dedicat lui Dumnezeu: „Ferice de „el, că pricepe -lucrul, și-și mântue sufletul“! 
—. Cu un cuvânt acela, care abzice pentru 
totdeauna de bunurile lumești ' și se dedică
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dui Dumnezeu, acela: scapă de înșelăciunile 
lumii și e vrednic de toată lauda. In urma- 
re, cum trebue numiţi aceia, cari lasă pe 

“Dumnezeu pentru bunurile pământeşti? Qa- 
meni amăgiţi și întunecaţi.. . 

Frate, în care dintre acestea două. clase 
_-voeşti să, te numeri? Ca, să poţi alege bine, 
ascultă ce zice:sfântul Ioan Hrisostom: Să - 
plecăm la morminte. Mormintele întradevăr - 
sunt celea mai bune școli spre a cunoaşte 
deșărtăciunea lumii acesteia şi spre a învă- 

„„4ă ştiinţa sfinţilor, „Spune-mi,“ zice sf. Ioan 
“Gură de aur — „ştii deosebi-acolo, care a 

 tost principe, care nobil, care învăţat? Cât 
e din partea mea — zice sfântul — pimic 
nu văd, decât putreziciune, oase și viermi. 
Toate sunt poveşti, umbră şi vis. 'Toate 
lucrarile din lumea aceasta se vor sfârși cu- 

rând și vor dispărea ca o întâmplare tristă 

-un vis, o umbră. Insă tu, frate "dragă, dacă 

vrei să te faci stânt nu e de ajuns să cunoşti 
mumâi însemnătatea scopului tău, ci e de |i- 
„_psă să foloseşti şi mijloacele trebuincioase 

spre a-l dobândi. Toţi. ar-voi să se mântuea-. 

scă și să se facă sfinţi, dar fiindcă nu în- 
“trebuinţează niijloacele de. lipsă spre scopul - 
acesta se osândesc, în loc să devină. sfinţi.. 
—'Trebue să ne ferim de ocaziuni, să primim 
sfintele taine, să ne rugăm, și înainte de toate 
să înrădăcinăm în inimile noastre cuvintele 

4,
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Evangeliei: Că ce.folos-esfe omului de 
„ar dobândi lumea! toată ? (Mat. -16, 26). 
Cel. ce-și iubește sufletul său, pierde-l-va, 

(lov. 12, 25), ce atâta înseamnă, că e de 
lipsă a ne dă chiar şi vieaţa, ca să ne mân- 
tuim -sufletul : De vrea cineva să vină după 
mine, să se lupede de sine. .(Alat. Î6, 24). 
Spre a merge pe urmele lui Isus Hristostre- 
bue să mai lăsăm din împlinirea poftelor ini- 
mii noastre! „Vieaţa în voia lui“. (ps. 29, 

„5). Mântuirea noastră stă în împlinirea vo- 
inței dumnezeești. Acestea şi alte învățături 
de ieliul acesta, trebue să le avem pururea 
înaintea ochilor. | _ 

Afecte Şi rusăciuni. 

- O, Părinte al îndurărilor! Caută la nă- 
cazurile mele şi te îndură spre mine. Dă-ni 
lumină și fă-mă. să-mi cunosc nebunia mea 
de pănă acum, ca să o deplâng; fă, să cu- 
nosc bunătatea ta: nemărginită, ca să o în- 
besc. Isuse al men, să pu arunci fiarălor su- 
Fetele, cari se încred în tine ! 'Tu ţi-ai văr- 
sat sângele spre a mă mântui ; nu permite 
să mai fiu robul satanei, cum am fost în tre- 
cut. Imi pare rău, o bunule preaînalte, că 
te-am părăsit. Blastăm toate clipitele acelea, * 
în cari mi-am dat învoeala să păcătuesc. ]m- 

„brățişez voinţa ta sfântă, care nu doreşte 
altceva, decât binele meu. Veșnice Părinte, 

+



pentru 
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meritele lui Isus Hristos, dă-mi putere 
să împlinesc tot ce-ţi place ţie. Fă, să mor 
mai bine, decât să-ți mai calc voia ta. Aju- 
“tă-mă cu darul tău, ca numai pe tine săte 
iubesc, și ca, să scap de toate. simțemintele, 

| cari nu sunt pentru-tine. Te iubesc, o Dum- - 
„. nezeul sufletului meu! Te iubesc mai presus: 
„de toate şi dela tine aştept tot binele meu, 

iertarea, stărninţa în dragostea ta şi raiul, - 
ca să te iubesc 1n veci. — O. Marie, cere 
pentru mine grațiile acestea. Fiul tău nimi- 

„ea nucţi refuză. Wădejdea mea, în tine: mă 
înered, 

  

 



Meditaţia XXI. 
 Vieaţa nefericită a păcătosului şi vieața 
“fericită a celui, ce iubeşte pe Dumnezeu. 

. 

„Nu este “bucurie nedrepți- 
dor, zice Domnul“. (15. 49, 
22), „Pace este multă, cclor 

"ce iubesc legea ta“. (ps. 118, 
165). ” - 

Punet ÎL... 

-_După tihnă umblă toţi oamenii în vieața. * aceasta. Aceea e ţinta, ostenelelor fără zăba- Vă, în cari se svârcoieşte Și negustorul. și soldatul și cei încurcaţi în procese. Cred doară, că după un câştig, după ajungerea la, un grad „mai înalt, după o judecată cu izbândă le: va veni și fericirea, şi astfel vor duce un traiu tihnit. O voi, sărmani fii'ai lumii, cari căutaţi "în lume. liniştea, ce' ca, nu vi-o poate da! 
Singur Dumnezeu ne poate dărui pacea: „Dă servilor tăi“, se roagă .sfânta biserică, »păcea, care nu o poate 'da lumea“. Nu, lumea, cu toate bunurile sale nu poate îndestuli ini: ma omului, fiindcă omul nu e. zidit. pentru bunurile acestea, ci singur. pentru Dumne-. 

 



zeu; de aceea singur Dumnezeu îl poate 
mulțămi în de ajuns. Animalele,.cari sunt 
făcute "pentru plăcerile simțuale află în- 
destulire în bunurile. pământești. Dă unei! 

„vite un braț'de iarbă, aruncă unui câne o 
bucată de carne, iată se îndestulese și nu do- 
resc nimic mai mult. Dar sufletul, care e făcut 

x 

numai pentru iubirea și unirea cu Dumne- - 
zeu, pe lângă toate plăcerile simţuale nu-și 
Va, puteă află pacea nici odată. Numai 'Dum- 
„nezeu îl poate mulțămi pe .deplin. | 

- > Avutul, despre care ne povestește sfân 
tul Luca, că adunându-și roadele bogate ale 
țarinilor: sale, ziceă întru inima sa: Suflete, 
ai multe bunătăţi strânse pe mulți ani, 

„odihnește-te, mâncă, bea și te veselește. 
(Duca 12, 19), pe dreptul fu numit ne- 
bun. Webune, zice sfântul Vasile, “ai doară 

- Suflet de “animal, de ceri . să-ţi îndestuleşti 
sufletul cu mâncare, beutură și cu plă- 
ceri 'simţuale? Odihnește-fe acum, mâncă,: 
bea. Omul se poate. umple de bunuri- . 

le. pământeşti, dar nici decât, nu se poa- 
te sătură: Se poate umflă, sătură însă. 
nu se poate. — zicea, sit. Bernard. Ace- 

. 

laș sfânt pornind din cuvintele Evangeliei: 
„Jată. noi toate le-am lăsat“ zice, că a 
“văzut o mulțime de nebuni de tot eliul, 
cari erau chinniţi de. o foame nespus de ma- . 

„Xe. Unii îndopau la pământ să se hrănească, 
7



266. So 

» chipul sgârciților; alţii aer, chipul acelora, 
„cari umblă după onoruri; alții stând în jurul 

„„ uhui cuptor apucau cu gura scânteile, ce shu- 
“Tau din. acela, chipul celor înfuriați; alţii mai 
pe urmă, fiind în jurul unui lac puturos beau - 

- din apa aceea stricată, chipul celor desfrâ-: 
" maţi. Deaceea întorcându-se cătră ei le zice. 

sfântul : »Nebunilor, nu vedeţi, că toate ace: 
„Stea aţâță mai tare foamea, în loc să 0 po- 
„tolească 2* Bunurile lumești sunt bunuri tre- 
cătoare şi deaceea unu: pot sătură inima o- 

“mului: Afâncat-aţi şi nu v'ați săturat. Pen- 
tru aceea sgârcitul cu cât câștigă mai mult, 
cu atât umblă mai tare după câștig: „Banii 

“mai mulţi du închid fălcile: sgârceniei, ci 
ile măresc“, zice st. Augustin. Desfrânatul cu 

„cât se tăvălește mai mult în spurcăciuni, cu atât 
Tămâne mai scârbit şi totodată mai flimând. 
"De altmintrelea Cum ar și putei fi îndestulit 
sufletul prin gunoiul şi spurcăciunile senzu- 
ale? Aceeaş se întâmplă, Şi cu ambițiosul, 
care vrea să, se sature. de fum, pentrucă am- biţiosul mai mult se uită la ce nu are, de-. cât. la ceeace are. Alexandru cel Mare, du: păce a câștigat atâtea, împărăţii, plângea. din cauza, că' nu poate domui și peste stele. Dacă bunurile de pe acest pământ l-ar înde- destuli pe. om, atunci bogaţii. și împărații "ar fi întiadevăr. -fericiţi, dar experiența ne „dovedește. contrariul. Ne spune aceasta înţe-
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Jeptul Solomon, când zice: Zof ce au poffit 
-ochii mei, nu am depărtat “dela. dânşii. 
“(Eecl. 2, 10). Daf. cu toate acestea exclamă: 
Deşertăciunea deșertăciunilor şi toate sunt 

- »deșertăciune.. (Eccl. 1, 2). Ce va să zică: 
“Toate câte sunt în lume, sunt numai deșertă- 
ciuni, numai minciună, numai nebunie. : . 

Ş -Afecte și. rugăciuni. 

O Dumnezeul meu! Ce mi-a mai rămas 
din. vătămările, ce ţi le-am făcut, dacă nu 
pedepse; amărăciune şi merite pentru iud?. 

- Nu-mi pare. rău de amărăciunea, ce-o simţesc - 
-acum ; din contră aceasta mă mângăie, după : 

ce ca este un dar al graţiei tale; şi fiindcă 
tu-mi-o dai, mă face să nădăjduesc, că ta 
vrei să mă ierţi.. Mă doare, că te-am vătă- - 

„mat o Răscumpărătorul meu, pe tine, care 
„atât de mult m'ai iubit. ram vrednic să mă 

părăsești încă atunci, o Domnul meu; dar tu 

în loc să mă părăsești,. îmi dai .iertare, ba! 

Da, Isuse al meu, voesce să mă împac și do- 
resc prietinia ta, mai mult decât orice bine. 

Imi pare rău, bunătate nemărginită, că te- 

am vătămat, aş vrea să mor de durere. Ah! 

“pentru iubirea, ce-ai avut-o faţă de mine, mu- 

rind pe cruce, iartăzmă, și:mă primeşte în 

inima ta; schimbă inimă mea de așă, cât pe - 

„ xiitor să-ţi cauzeze atâta bucurie, câtă supă- - 

N 

mai mult, tu stărui să mă .împac, cu tine." 

+
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rare ţi-a făcut în trecut. Eu pentru iubirea 
ta abzic acum. de toaţe plăcerile, ce mi le: 
poate da lumea, şi-mi pun în gând a pierde „mai bine şi vieața, decât ajutorul tău. Spu- ne-mi, ce să fac spre a-ţi plăcea, căci vreau 
să fac orice. - La, oparte plăceri, avuţii, ono- ruri. Eu te voesce numai pe tine, Dumnezeul 
meu, bucuria: mea, gloria mea, comoara mea, vieuța mea, iubirea, mea, totul meu. Dă-mi .. ajutor Doamne, să-ţi fiu pururea credincios. 
Dă-mi graţia, să te iubesc, şi îă cu mine ce-i place. — O Marie, mama Și nădejdea mea: după Isus, primește-mă sub scutul tău și mă îă cu totul al lui Diimnezeu. * a 

: E Punct a, - 

_ Impăratul Solomon nu zice numai atâta, „că bunurile lumii acesteia, sunt. deșertăciune, fiindcă nu ne îndestulese, ci și aceea, zice, că sunt pedepse, cari amăresc spiritul: Și iată toate sunt deșertăciune, şi alegerea spiri- tului. (Eccl. 1,14). Sărmanii păcătoşi ! vreau „să se fericească cu păcatele lor, dar nu află, decât amărăciune și întristare. Zice D-zeu Wa este bucurie hedrepfilor. (Isa. 48, 22). "Primul efect al păcatului e groaza răsbv- nării dumnezeeşti. Dacă cineva are un duș- man puternic, nu poate. mâncă, și durmi li- „ uiştit. Și cine are dușman pe Dumnezeu poate află pace? O nu. Păcătosu/ petrece în grijă
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şi frică. (Prov. 10, 29). O, cum tremură acela, 
„care se află în păcate, dacă aude şi numai 
durduind! Toată frunza, ce se mişcă, îl spa» 

rie: Frica Jui în urechile. lui. (lov. 15,21). 
Se ascunde într'una, fără să știe, cine îl go- 
neşte: /uge necredinciosul negonindu:1 ni- 

“me. (Prov.' 27, 1). Şi cine îl goneşte? Insuşi” - 
păcatul său. Cain omorând -pe îratele său 
Abel, ziceă: Tot cel ce.mă află, mă va . 
„omori. (Fac. 4. 14). Şi deşi l-a asigurat Do: . - 
mnul, că nu-l va vătămă: Și-a zis Domnul, 
nici decumn nu se va întâmplă așă, cu toa- 
te acestea zice sfânta. scriptură, că.a Jocui$ 
rătăcind pe pământ: umblă pururea, îugind 
dintrun loc în altul. Cine eră gonitorul lui 

„Cain? Cine altul, dacă nu păcatul. . 

Păcatul mai departe aduce cu sine mu- -. 
strareu conştiinţii, care este acel vierme cum: , 

„ plit, ce roade pururea. “Merge nefericitul pă- a 

cătos la teatre, la petreceri, la plimbare, dar . » 
conştiinţa îi zice ;--tu eşti în dușmănie. 
cu Dumnezeu. Dacă mori, unde ajungi? Mu- 

strarea conștiinţii' încă și în vieaţa aceasta 
e o pedeapsă atât de mare, încât unii, spre 

a scăpă de ea au ajuns „să-şi. pună de bună 
voie tunia în “grumazi. Uzul dintre aceştia a 
fost. Iuda, care precum se ştie, desnădăjduind 
sa spânzurat. Se povestește despre un aitul,. 

că ucizând un copil și voind să scape de pe- 

deapsa, mustrării de conştiinţă sa dus să se 

N



RD o 
facă călugăr, dar neaflând pace nici în mă- 
năstire, a mers să-şi descopere fapta ju- 
decătorului, și sa lăsat să fie: osândit la 

- moarte. Sa Ma 
| Ce este un suflet, care petrece afară de 
Dumnezeu ?' Spiritul sfânt zice, că e o mare -“turburată: Jar cei “nedrepți se vor. învălui ŞI du vor putcă odihni. (Isa. 57, 20). Dac ar merge cineva la un concert, la o petre- cere și acolo ar stă spânzurat 'cu capul în “ jos, oare 'putea-sar el veseli cu: adevărat? Așă stă lucrul și cu acela, care-i certat cu „conștiința sa, care ce e drept, „e bogat“ în bunurile pământeşti, dar a pierdut pe Dumne- zeu. El va mâncă, va beă, va jucă, se. va ” îmbrăcă cu o haină luoasă, va primi onoruri, - Va ajunge în cutare - slujbă, își va îmmulţi averea, dar nu va avea niciodată pâce: Au este bucurie nedrepților. Pacea, o avem nu- „mai delă Dumnezeu și Dumnezeu o dă prie- tinilor săi, iar nu dușmanilor. | 

Bunurile de pe acest pământ — zice sf. Vincențiu Ferreri — rămân afară şi nu întră în inimă. „Sunt ape, cari nu  străbaţ acolo, unde e setea.* Va purtă păcătosul o haină îrumos împodobită, un:diamant preţios în de- sei, va mâncă după gustul său, dar inima - ui sărmana. va fi plină de spini și fiere. -- Pentru :aceasta, îl vei vedea, că' pelângă ” toate avuţiile, petrecerile Și desfătările. sale,
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"e pururea, neliniștit şi la orice: împotrivire 
"se înturie și se aţăţă, făcându-se ca un câne 

turbat. Din contră acela, care iubeşte pe 
Dumnezeu, când îl ajunge ceva primejdie. se 

„lasă în voia lui și află pace. Aceasta însă. 
:*mu 0 poate. face unul; care e duşman voinței 

- lui Dumnezeu şi pentru aceasta nu e în stare 
să se liniștească. Sărmanul slujește diavolu- 
]ni, serveşte unui tiran, care-l plătește în 
schimb cu năcazuri şi amărăciuni. O, nu pot 

“fi zădarnice cuvintele lui Dumnezeu, care 
“zice: Pentrucă nu ai servit Domnului Du- . 
mnezeului tău cu bucurie, vei servi vrăj- 

„- mașilor tăi în foame și în sete și în go- 
Jiciune și în lipsă de toate. (Deut. 28, +7). 
O, cât nu sufere acel răsbunător, dupăce și-a, 
răsbunat, acel necinstit, dupăce şi-a ajuns 
iscopu-i mârşav, acel sgârcit! O, câţi sar face 

_.. Sfinți mari dac? ar suferi pentru Dumnezeu 
aceea, ce sufer pentru diavolul! 

Afecte şi rugăciuni, 

„O vieață mea pierdută! O Dumnezeul 
„men, dacă spre a-ţi servi ţie aş fi răbdat pe- 

depsele, ce le-am suferit spre. a te vătămă 
„câte merite. aş avâă acum pentru raiu. Ah, . 
“Domnul meu! Și oare pentru ce te-am pără- 
sit și-am pierdut darul. tău ? Pentru niște plă- 
ceri scurte şi pline de venin, cari abiă gustate- 

au și dispărut și mi-au lăsat inima plină de . 

E)
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Spini și amărăciune. Al, păcatelor mele, vă 
urăsc și vă blastăm de o mie de ori. Prea- 
măresc îndurarea "ta, Dumnezeul, meu, 'care 
cu atâta răbdare ma aşteptat. Te iubesc, o 
Creatorul și Răscumpărătorul meu, care ţi-ai 

„dat vieaţa pentr mine, și fiindcă te iubesc, 
îmi pare rău din toată inima,-că te-am vătă- 
mat. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu şi pen- 

"tru ce te-am . pierdut? Pentru ce te-am pus. 
“înapoia altora? Acum cunose “Tăul, ce lam 
făcut și vreau să pierd orice, chiar Şi vieaţa, 
înainte de a pierde iubirea ta. Dă-ni lumină, 
eterne Părinte, pentru dragostea lui Isus Hri- 
stos. Fă, să cunosc, ce bine mare eşti tu, şi 

„cât sunt de trecătoare bunurile, ce mi-le îm- 
„bie diavolul, spre a mă face să pierd. prietinia 
ta. Eu te iubesc, doresc insă a te iubi și mai 
mult. Iă, ca tu singur să fi unicul meu cu- 
get, singura mes. dorinţă, și unica mea iubire. 
Toate le sper dela bunătatea ta, pentru 
meritele Fiului tău. — Marie, mama mea te . „Tog, pentru dragostea ce-o porți față de Isus 
Hristos, câștigă-mi lumină şi putere spre a-i servi şi a-l iubi pănă la moarte. 

Punct 8... | 

„„_Așadară toate bunurile și plăcerile lu: mi nu pot îndestuli inima omului. Deci ce-l poate îndestuli?. Numai “Dumnezeu: Besfă- .. fează-te în Domnul şi-ţi va da ţie cererile
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znimii tale (ps. 36, -£. Inima omului tote 
dAeauna cearcă un atare bine, care s'o înde- 
stulească. Ea gustă bogății, plăceri, onoruri 
și nu se simte îndestulită, fiindcă acestea sunt 
“trecătoare, iar inima omului e făcută pentru 
un bine nemărpinit. Află însă pe Dumnezeu, 
se uneşte cu e], şi e îndestulită; altceva mai 
mult nu dorește: Desfăteazd-te în Domnul 
Și-ți va da ție cererile inimii tale. 

- Sfântul Augustin n'a atlat odihnă, cât 
timp a petrecut în plăceri senzuale. Dedi- 
<ându-sc mai apoi lui Dumnezeu a ajuns la 
aceasta, şi-a zis câtră Domnul: We//piștită e 
inima noastră, până când nu-și află linişte 

"în tine. Dumnezeul meu, zise: el, acuma înţe- 
leg, că totul e deşertăciune și suferință, şi 
că tu singur ești liniştea adevărată a sutle- 
telor noastre: „Totul este amar, tu singur 
eşti liniştea.* Pentru aceea: învățând din pă: 
țâniile vieţii lui a și scris: Ce cauţi fu omu- 
e în bunurile pamânteşti? Caută tu un 
bine, care să cuprindă în sine toate cele- 

Jalte bunuri, | a 
Regele David pe timpul, când trăiă în 

fărădelegi, mergeă la vânat, în grădini pu- 
Vlice, la ospeţe, şi luă parte la toate desfă- 
tările regeşti, dar atât mesele, cât și grădi- 
nile și toate bunătăţile, de cari el se bucură, 
îi strigau: Davide, tu vrei să fii indestulit 

-<u noi? Nu, noi nu suntem în stare să te 
mulţimim. Unde este Dumnezeul tău? Mergi 

18
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„numai, caută pe Dumnezeul tău, căci singur 
„el te poate îndestuli. Şi deaceea David în. 
-mijlocul: tuturor plăcerilor. sale nu puteă face 
altceva, decât plângând . să se tânguească: 
Făcutu-mi-s'au lacrimile pâne, ziua - ȘI 

„_ Hoaptea, când mi se ziceă mie în toate zi- 
„ele; unde este Dumnezeul tău ? (ps.-4, 14); 
"Din contră, o cât'de mult poate înde- 
stuli. Dumnezeu inimile, cari îl iubesc! Situl. | 

„2 Francisc - de Assisi,- dupăce a părășit' toate 
;.. pentru iubirea lui Dumnezeu, când umbli 

aproape desculț şi îmbrăcat cu sdrenţe, când 
eră, mai mort de foame și de frig, află totuși 
plăcere cerească în cuvintele: Dumnezeul 

, Meu şi totul meu! St. Francisc Borgia du- ' 
pă cea întrat în mănăstire și trebuia să 
doarmă în călătoriile sale pe paie, eră atât 

„de voios pentru aceasta, încât abiă putea să. 
doarmă de bucurie. Sf. Filip Neri, care de 

„asemenea părăsi toate, când voiă să se odih- "= nească, eră mângăiat de Dumnezeu într'atâta, 
„încât mai tânguindu-se exclamă: »O Isuse al meu. lasă-mă totuși să dorm!“ Părintele Carol, 

un iezuit din casa principească de Lotarin- 
gia câte-odată începeă să joace de bucurie * în. chiliuța-i săracă. Sf. Frâncisc Xaveriu își 
băteă pieptul pe câmpurile. Indiei si exclamă: fi destul o Doamne, e destul. Doamne, ini-. ma mea nu e în stare a suportă mai mult NICI O mângăiere. Sf. Terezia zise, că puţină .. mângăiere cerească mai multă bucurie aduce, 

N 

i pn . „ Do. ' - pa
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decât toate plitcerile Și bucuriile lumești. Şi _ 
pe dreptul, căci Dumnezeu nu-și calcă făgă- 
duinţa, de-a da încă în vieaţa aceasta pace 
_însutită şi bucurie acelora, câri din “dragoste 
„"Saţă de el au părăsit, toate bunurile pămân- 
„eşti: Vor cel ce-și pa lăsă casa, ori pe 
Zrați, sau pe-surori, sau pe tati, sau pe 
mamă, Sau pe muiere, sau pe prunci sau 

" zarinele pentru numele meu, însutit va luă 
și vieața de veci. va moșteni. (at. 19, 29). 
-- . Ce dorim aşadară altceva? Veniţi să 

"mergem la Isus Hristos, care ne chiamă prin 
cuvintele: Veniţi Ja mine toți cei osteniți 
şi însărcinați, şi eu voiu odihni pe voi. 
4Mat. 11, 28).- Un suflet, care iubeşte pe 
Dumnezeu, se bucură de o atare. liniște, care 
întrece toate plăcerile şi îndestulirile, - ce. le. 
poate numai procură mintea și lumea: "Pacea 

“Jui Dumnezeu, carea covârşeşte toată min- 
fea. (FIL. 3, 5). — E adevărat, că şi sfinții 
au. în vieața aceasta parte de suferinţe, căci 

x 

lumea e un loc al vredniciilor, şi fără de-a 
suferi nu se pot câştigă merite. “Sf. Bernard 

„zice, că iubirea dumnezeească e asemenea 
mierei, carea, şi lucrurile cele mai amare le 
face dulci și plăcute. Cine iubeşte pe Dumne- 
zeu, “iubește voința, lui; pentru aceea și în 
năcazuri e voios, căci știe,- că suferind cu 
bucurie năcazurile acelea se face iubit şi 
plăcut lui Dumnezeu.: 0 Dumnezeule! Păcă-. 
“toşii desprețmesc vieaţa, spirituală, fără să o; 

1s*



976 

- fi cercat: „Ei văd crucea, mângăierea. însă 
nu“, zice sf. Bernard. Aceştia văd numai nă- 
cazurile, de cari au parte. iubitorii lui Dumne- 
zeu şi plăcerile, de cari se lapădă, iar bucu- 
riile Spiritului, prin. cari Dumnezeu își arată. 

„ dragostea, sa, faţă de ei, acestea 'nu le iau. în 
„ socotinţă. O, de-ar gustă păcătoşii din bucu- 

ria, acelui suflet, care nu voeşte altceva, de-, 
"cât pe Dumnezeu: Gustaţi şi vedeţi, că e 
bun Domnul, zice David (ps. 33). Frate. în- 
cepe zilnic să meditezi, să te mărturiseşti și 
să te cumineci des, părăsește lumea și te une- 
şte cn Dumnezeu și vei cunoaşte, că Domnul 
în timpul acela scurt, în „care tu ai petrecut 

“cu dânsul, te va îmbucură cu mult; niai. tare, 
decum te îndestuleşte “lumea, cu toate plăce- 
rile ei: Justați şi vedeţi. — Cine nu umblă 
după aceasta, 'acela nici nu poate şti, cât de mângăiat e sufletul iubitor de Dumnezeu. 

Afecte și rugăciuni. 
Mântuitorul meu ! Cum de am fost atât 

de orb până acum; cât. pentru plăceri . mâr- şave așă de scurte și ticăloase te-am părăsit pe tine, bunule nemărginit, pe tine izvorul tuturor mângăierilor!. Mă. mir de orbia, mea, însă mai mult mă mir de îndelungă, răbdarea ta, care m'a. suferit cu atâta bunătate. . Iţi mulțămesc, că m'ai făcut să-mi rocunosc ne- "bunia şi datorința, de-a te iubi. Te iubese Isuse al. meu, din toată inima mea și dorese să te iubesc și mai mult. Immulțeşte-mi do-.



rinţa și dragostea mea. Revarsă iubirea, ta. 
preste. mine, tu, care „ești iubire. infinită; tu 
care nu poți face mai mult, ca să fii iubit. 

“de inine şi care-atât de stăruitor ceri iubirea 
mea. Dacă tu voești, mă poţi curăţi. O Mân- 
tuitorule, curăţeşte-mi inima de înclinările. 
simţuale, cari mă impiedecă să te iubesc așă, 
precum eu aș dori, 'căci nu-mi stă în putere 
să fac, ca inima mea să se aprindă de .dra- 
goste față de tine, și să nu iubească 'aitceva, 
decât numai pe tine. Singură îndurarea, ta o 
poate face aceasta, : deoarece ea poate face. 
tot 'ce numai voeşte. Scapă-mă, alungă din 
“inima mea orice înclinare, care nu e îndrep- | 
tată spre tine și fă să fiu întreg al tău. Pen- . 
tru toate vătămările, ce ţi le-am făcut sim- - 
ţese mai mare durere, decât pentru orice ne- 
fericire; şi-mi propun, ca celalalt timp al. 
vieții mele să-l petrec în iubirea ta sfântă; 
tu însă trebue să-mi ajuţi, să pot face acea- 

„sta. Fă-o, pentru sângele scump, ce l-ai vărsat. 
între atâtea dureri pentru mine şi cu 0 dra- - 

" goste aşă mare. .Spre mărirea, puterii tale să. 
servească, o'bunătate necuprinsă, dacă o ini- 
mă, ce-a, fost plină de gânduri lumești odată, 
vei face-o să devină; acum din dragoste faţă 
de tine o flacără adâvărată. — O mama iubi- 
rii, Marie, prin întrepunerile tale fă să ard 
de dragoste față de Dumnezeu, precum tu ai 
fost toideauna; 

„3



- Meditaţia XXII. 
“- Despre 'datina rea. 

„Când vine necredinciosul întru 
adâncul răutăfilor nu bagă sea- 
mă, şi vine lui necinste şi ocară“, 

(Pilde 18, 3). 
Punct 1, | . 

Unul, dintre cele mai mari rele, ce ni „de-a, pricinuit păcatul lui Adam e înclinarea 
spre păcat. Aceasta a stors lacrimi din ochii 
Apostolului, când s'a văzut împins dc pofta "trupului spre fapte rele, pe cari Je ură din tot sufletul: Jară văd a/tă lege- întru mă- „-dulările mele, oştindu-se împotriva legii minfii mele şi dându-mă pe mine rob le- gii. păcatului, care este întru mădulările” Dele. (Rom. 7, 23). Ne este așă de greu s'a- jungem nevinovaţi în patria, cea sfântă, de- - oarece pre lângă inimicii mulţi, cari ne ațâță la rele, mai. suntem, bântuiţi şi de această poftă rea. Având în vedere slăbiciunea. acea- sta te întreb acum: Ce-ai.zice tu oare despre un călător, care: pe 0 vreme furtunoasă .ar voi să treacă marea, cu 0. naie, frântă de ju- mătate și-ar mai încărea-o prelângă aceea.
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și cu 0: astfel de orcutate, în urma, căreia. - 
naia, chiar şi când ar fi întreagă și n'ar fi 
nici 0 furtună, încă și atunci sar cufundâ? 
Oare ce i-ai proroci unui astfel de om? A- 

- Ceeaș 0 poţi zice pe dreptul și despre un om 
cu năravuri rele, pentrucă şi acesta trece 
marea, acestei vieţi, această mare fur tunoasă, 

--unde atâţia își află pierirea, cu o naie slabă 
și stricată, care e carnea noastră, cu care: ” 

__ suntem strâns uniţi, și pe lângă asta mai 
"+ Vrea S'0 îngreuneze și. cu păcatele obişnuite. ” 

Acesta cu greu se va mântui, fiindcă datina. 
„Tea îi întunecă mintea, îi împietreşte inima. 

și. astfel. Ușor se poate. întâmplă, să rămână? 
“ îndărătnie pănă la moarte. - 

«Datina: rea mai întâiu otbește. De un- 
de provine aceea, că sfinţii cer totdeauna lu- 

“mină dela Dumnezeu şi se tem și tremură. 
să nu devină cei mai -mari păcătoși din lu- 
me? Vine de-acolo, deoarece ci ştiu, că pier- 
zând şi numai -pe o clipită lumina pot comite- 
orice iaptă pi ăcătoasă. Pentru ce au trăit atâ- 

„ţia creştini împietriţi în păcate, până ce în 
“urmă au fost osândiţi? . Păcatul i-a orbit, şi: 
-aşă Sau nimicit : -La orbit pe ei răutătea 

„er. (Inţ.. 2, 21). Fiecare păcat are ca-ur-, 
mare'orbia și în măsura, în care se îmmul- 

țesc păcatele, în aceea, se îmmulţește și orbia. 
Dumnezeu e lumina, noastră și cu cât: se de-.. 

parte sufletul mai mult de el, cu atât orbește, 

„mai tare: „Oasele lui s'au umplut de tinere=
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“ele lui, şi cu dânsul vor durmi în țărână. 
(lov. 20,:11). Precum în un vas plin cu pă- 
mânt, nu poate străbate lumina soarelui, chiar 
aşă de puţin poate pătrunde lumina -dumne- 
zeească la o inimă păcătoasă. De aci se 
explică împrejurarea, că păcătoşii împietriţi 

"pierd lumina, şi-apoi calcă din păcat în păcat 
şi. nici măcar odată nu le trece: prin minte 

_:Să se îndrepte: Imprejur: umblă cei fără- 
delege. (ps. 11, 9). In fine căzând acești ne- 

“fericiţi în prăpastia întunecoasă, nu pot face 
altceva, decât să păcătuească ; nu cugetă la 
„nimic, decât la păcat şi nu-şi măi aduc amin- 
te, că păcatul ar fi ceva rău: „Obișnuinţa la 
rău“ — zice sf.-Augustin — „nu lasă pe cel 
“păcătos să-și vază răul, pe care-l face.“ De: 
aceea, trăesc, cași când n'ar: mai crede, că 
este un . Dumnezeu, un ceriu, un iad șio 
veșnicie. E Sa _ 

Ş Și iată! - Păcatul, de care mai înainte 
„.. Me temean, în urma dedării nu ne mai neli- 

„ nișteşte: Ișă îi vei goni.pe dânșii întru 
viforul tău, şi întru: mânia 'ta -îi vei tur- 
dură pe ei. (ps. 82, 14). Vedeţi voi, zice sf. 
'Gregoriu, cât de uşor e dus un paiu și de cel 
Mai mic vântuleț? Aceeaş o poţi observă și la 
cel ce înainte de. căderea lui s'a, împotrivit 

“ȘI sa luptat cu ispită un timp oarecare. Iar 
dacă i s'a prefăcut răul în datină, atunci de . 

„Câte ori i-se dă prilej să păcătuească, cade 
„da cea mai mică ispită. Și pentru ce?. Pen- 

N
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"trucă datina -rea l-a orbit. Sf. Anselm zice: 
„Diavolul face cu anumiţi păcătoşi, caşi unul, 

- care a legat o pasăre de sfoară: el, ce e drept, 
o lasă să sboare, -însă când voeşte, o trage 
din nou la, pământ.“ Astfel stă lucrul și cu 

- păcătoşii îndatinaţi, după cum se exprimă 
“sfântul acesta: Prijași în datina rea, cași 
într'un laț vor fi ținuți strâns de inimic, 
așă,.că voind ei să sboare, din nou cad în. 
“aceleaşi păcate. | 

"Unii, adauge sf. Bernardin: de Siena,. 
continuă. să: păcătuească şi fără. ocaziune. 

“Sfântul acesta mai zice,.că păcătoşii îndati- 
- naţi sunt asemenea. -morilor de vânt, cari se : 
învârt la, orice suflare a vântului, chiar şi 
când nu e nici un grăunte de măcinat; ba. 
chiar și atunci, când proprietarul par voi 

„să umble, Sf. Ioan Gură de aur zice: „Datina. 
_rea e ceva aspru, pentrucă ne sileşte câte- 
odată, contra, voinţii noastre, să facem aceea. 
ce este oprit.“ Și tocmai așă este, după cum 
ue învață şi sf. Augustin, care zice: „Dacă. 
nu: stăm contra. îndatinării, aceea se preface 
în trebuință.“ Sî. Bernardin observă, că da-- 
tina se preface în o a doua natură. Precum 
e de lipsă omului să respire, așă şi păcăto-- 
şilor îndatinaţi, adecă acelora, cari au deve- 
nit robi păcatului, li se pare, că păcătuirea. 
e o necesitate pentru ei. Am zis robi și nu. 
servi, pentrucă seroi . se numesc aceia, cari 

- servesc pentru simbrie, sclavii. însă slujesc-



din silă, fără simbrie. Acestora: se as6amină. 
„unii ticăloși, cari păcătuese fără să aibă ce- 
va plăcere spre aceea. _. 

„.. Când vine necredinciosul întru adân- 
cul răutăților nu bagă seamă. (Pilde 1$, 3). 
Aceasta o aplică st. Ioan Gură de aur chiar. 
Ja păcătosul îndatinat, care cufundat în no: 
“xoiul păcatelor mai mult nu „bagă în seamă 
nici o admoniţiune, nici o predică, nici o 
mustrare, nesocotește iadul și chiar pe Du- 
muezeu, despreţuește toate. -Un atare neteri- 
cit se aseamănă vulturului,. care mai bucuros 
"Vrea să fie pușcat de vânători, decât să-și 
lase prada din gură. Părintele” Recupito 'spu- 
ne, că un osândit la moarte, pe când mergeă, . 
la furci îşi înălță ochii şi văzând o tinări a: 
consimțit la un gând necurat. Păr. Gesulf ne 
povestește, că. un îhjurător de Dumnezeu, ca- 
re deasemenea fu condamnat la moarte, pe 

„când a fost aruncat jos de pe scară a, înce- 
„put să suduie şi să blasteme grozav. .Ba sf. | Bernard ne asigură, că păcătoşilor îndatinaţi 
- nu le mai foloseşte nici o rugăminte, ci tre- 
bue să-i deplângem; și încă mai mult, decât 
pe cei osândiţi. Și 'ntradevăr cum să scape . 

„din nefericirea, lor, când ei dejă nu mai văd? 
Acolo numai grația lui Dumnezeu prin vre-o“ - minune mai poate ajută ceva. Nefericiţii 'de . 
ci, în iad numai îşi vor deschide“ ochii. Atunei 

__ însă va fi prea târziu și nu le va, -folosi. spre 
„Mimic altceva, decât, ca cu atât. mai amar „Să-şi deplângă nebunia, lor.
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Afecte și rugăciuni; . 

Dumnezeul meu! -Tu mai încărcat cu 
bunătăţile tale, deoarece mai mult bine mi-ai 
făcut mie, decât altora; eu însă te-am încăr- 
cat cu fapte rele, înjurându-te mai mult de- 

"cât: pe oricare altă: persoană, ce-o cunosc. 
O, inimă plină de durere a Mântuitorului meu, - 
care atât de mult te-ai întristat şi chinuit 
pe lemnul crucii, privind la păcatele mele, 
dă-mi pentru meritele tale o cunoștință vie: 
a păcatelor mele, și o. durere adâncă, pentru 
ele. O Isuse al meu, sunt plin de păcate, tu 
însă ești preaputernic. şi poţi să-mi dai iubi-- 

- rea ta cea siântă spre îndestulare. Aşadară, 
în tine mă încred, bunătate infinită, în tine, 
îndurare nemărginită. Mă doare, că te-am vă- 

"tămat, o bunul meu cel mai înalt! Ah, mai: 
"bine aș. fi murit nesupărându- -te cu nimica! 
Eu te-am uitat, tu însă nu, şi aceasta o cu- 

- nosc la lumina, care mi-o dai acum. Dacă-mi 
dai lumină, dă-mi și putere, ca, pururea să- ți, 

fiu credincios. Eu promit să mor mai bine de - 
__0 mie de ori, decât să mă mai lapăd de tine; 

cu toate acestea în. ajutorul tău sunt nădej- 
diile mele: Spre tine Doamne am nădăjduit, 
sd nu mă rușinezi în veac. Dela, tine aştept, . 
Isuse al mei, ca să nu mai fiu rușinat prin! 
Vvreun păcat şi lipsit de ajutorul tău. — Mă.- 

- întore și la tine o Marie, Doamna mea. Spre | 
ine Doamnă am nădăjduit să nu mă ru-
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șinezi în veac. Increzându-mă în ajutorul tău 
aştept, nădejdea mea, să nu mă mai arăt 
niciodată dușman Fiului tău. Roagă-l, să mă 
lase mai bine.să mor, decât să mai cad în 

„ „această nefericire. 

Punct 2, 

_* „Datina de-a păcătui învârtoșează ini- 
„ma“, zice Corneliu a Lapide. Şi pe dreptul 
lasă Dumnezeu aceasta, ca- pedeapsă pentru 
împotrivirea, făcută, chemării sale. Apostolul 
zice: Dumnezeu pe carele va milueşte şi.- 
„pe carele va îl împietreşte. (Rom. 9,18). Sf. 
Augustin o explică aceasta cam așă: „Aceea, 
că D-zeu îl împietreşte înseamnă, că Dumnezeu 
nu vreasă se îndure“. Nu, că doară. Dumnezeu 

„ar. împietri pe-păcătosul îndatinat, ci îi sub- 
trage numai ajutorul, pedepsind astfel nemul- 

" țămirea, cu care el sa. purtat faţă 'de grația 
sa şi în felul acesta inima păcătosului rămâ- 
ne dură și aspră, asemenea unei pietri: Jai: 

„ma lui e înfiptă ca o piatră, şi. stă ca o 
„necovală neclătită. (lov.:41, 14)... 

De aci urmează, că pe când 'unii plâng. 
- cu hohot, când aud predicându-se despre: chi- 
„urile celor osâbdiţi și despre patima lui Isus 

Hristos, pe atunci păcătosul îndatinat rămâne 
» „Cu totul nemișcat; aude și vorbește despre 

aceea cu o astiel de nepăsare, caşi când nu l-ar 
interesă nimic-din întreg lucrul. In chipul
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acesta, devine și mai împietrit la. astfel -de 
lovituri: Și e/ va deveni așă de vârtos, ca 
nocovala faurului. Nici - cazuri de moarte 
neprevăzute, nici cutremure de pământ, tră- 
snete, iulgere nu-l înspăimântă; ba în loc să-l 
trezească şi aducă la: cunoștință îl afundă 
mai" tare în somnul acela uşor al morţii, în: 
care doarme pierdut. , E 

Sfântul Augustin zice: „Dacă păcatele 
se prefac în datină fie. oricât de înfiorătoare - - 
se par a fi mici sau chiar: nimica“. După. 
fapte rele. în chip firese urmează o anumită, - 
rușine; dar păcătoşii îndatinaţi, zice sf. le: 
ronin, păcătuind nu se rușinează. Sfântul Pe- 
tru pe cel îndatinat 'să păcătuească îl asea- 
mănă cu un porc, care se tăvăle în noroiu: 
Porcul s'a spălat în mocirla tinei. (UI. Pe- 
tru 2, 22). Precum porcul, care se tăvăle în 
Şlod nn simte putoarea, astfel nici păcăto- 
sul îndatinat nu miroasă. putoarea, ce stâr- 
nește greață tuturor. Iar dupăce nomolul i-a 
acoperit fața, ce mirare mai e — întreabă 

“ stântul Bernard — dacă nu se întoarce nici 
“atunci, când îl. mustră Dumnezeu? 

„Deaceea vedeam, că păcătosul în loc 
să-și plângă păcatele, râde de ele, apoi se - 
desfătează și se mândrește cu ele: Se bu- 
«ură de fărădelegea sa... (Pilde 2, 14). Ce. 
„semne de învârtoşare drăcească a inimii ! Sf. 
Toma din Vilanova zice, că: „Impietrirea e 

„Un semn caracteristic al osândirii“.
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„Iubite creștine, tremură, ca să nu ţi se 
întâmple și ţie aceeaș.-Dacă ai vreo datină 
rea, cearcă să te scapi de ea acum, când te 
chiamă Dumnezeu. Şi până când îţi face con- 
ştiinţa mustrări fii vesel, căci semn. este, că 

- Dumnezeu nu te-a părăsit, încă. Indreaptă-te 
"deci, şi te scapă curând de datina aceea, 

„ pentrucă de n'o faci în grabă rana se măreşte 
și: atunci va fi vai de tine. Sa 

__Afecte şi rugăciuni.: 
- O Doamne! Cum îţi voiu putea mulțimi 

în măsura, în care-ţi sunt dator pentru atâ- 
“tea daruri, ce mi le-ai dat? Cât de des mai 
chemat tu și cu m'am împotrivit ţie! In loc 
“să-ţi mulțămesc și să te iubesc, fiindcă tu mai 

" scos din focul iadului și mai chemat cu atâta 
- dragoste, eu am umblat și mai de parte să te 
aţâț, la mânie, repeţind vătimările față detine. . 
"Nu, Dumnezeul meu, nu 'mai vreau să pun 

„la încercare îndelungă. - răbdarea, ta; te-am 
vătămat destul. Numai tu, care eşti bunătate 
infinită m'ai putut suferi aşă de mult. Acum 
înţeleg, că nu mă-mai poţi răbâă și ai drept. 
Iartă-mi dar, Domnul și bunul meu cel mai 

"îmalt, toate nelegiuirile, ce ţi le-am făcut; 
îmi pare rău, că te-am vătămat Şi-mi propun 
să nu te mai vatăm în viitor. Cum? Să te 
„Vatăm şi mai departe ? O, împacă-te cu mine, 

: Dumnezeul sufletului meu, nu pentru vredni- 
„ciile mele, deoarece numai 'de iad și de tor- 

Ss
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uri sunt vrednic, ci pentru meritele Fiului: 
tău și Mântuitorului meu, în care îmi pun 

'toață nădejdea mea. Pr imeşte: -mă dar pentru 
iubirea lui Isus Hristos în grația ta şi-mi dă- 
rucște, să rămân totdeauna în inbirea: ta. “ 

. Smulge mă dela toate înelinările necurate 
“ale inimii, și trage-mă cu. totul la tine. 
'Te iubesc, Dumnezeule preaînalte; o iubito- 

“rule preabune al sufletelor, care ești-vrednic 
de o iubire nemărginită !. O, de te- -aş fi iubit 
eu totdeauna! — “Marie maica . mea, fă, ca 
în celalalt timp al vieții mele să nu mai va- 

-tăm pe Fiul tău, ci să-l iubesc” numai, și să 
* deplâng vătamările, ce i le-um făcut. ” 

Puanet Ş. 

Dacă s'a pierdut odată lumina și inima, 
sa învârtoșat, atunci poţi zice cu siguranță 

-- morală, că 'păcătosul: va, aveă un sfârșit Tău 
Şi Va muri împietrit în păcatul său. "Inima. 
„vârtoasă râu va păți mai pe urmă. (Sir. 3 
27); Se lasă pe câtva timp de păcate, apoi 
iar se întoărce la, ele. Acestuia îi vestește sf. - 

_Bernărd osânda. Va: de omul, care "bate 
într'una calea aceasta. 

Ar puteă zice însă cineva: “Eu vreau 
să mă îndrept înainte de moarte.“ — Dar . 
„tocmai 'aici stă greutatea, ca un păcătos în- 
„datinat să se. îndrepte la bătrâneţe: /avață, 
pruncul. pe calea sa, zice si. Spirit, că și. 
„după -ce va îmbătrâni nu se va depărtă 

1
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dela aceea. (Pilde . 22, 6). Cauza acestui 
lucru, după sf. Toma din Villanova, zace în 
slăbiciunea omenească, căci „sufletul, căruia. 
îi lipseşte graţia nu poate încunjură multă 

"vreme: păcatele”. — Afară deaceea, cât de 
nebun. va fi cel ce de bunăvoie îşi pune În 

„Joe toate ale sale, în speranță, că le va câști- 
gă iar în jocul din urmă! Tot așă..de nebun 
e şi acela, care trăește. pururea în păcate 

„Şi se mângăie cu nădejdea, că în zilele din 
urmă ale vieții le va schimbă toate în spre. 
Dine. Cum va duce dar o vieaţă. bună, cel 

„ce a fost dedat multă vreme cu răul? Je va 
Schimbă harapul. pielea sa, “şi pardosul 

- pestriturile'sale şi voi veţi putea face bine, 
fiind râu învățați. (Lex.- 13, 23). Astfel se 
întâmplă, că păcătosul îndatinat, cade în: de- 
sperare și în aceea, îşi sfârşeşte vieaţa : Cel 
vârtos Ja inimă cădea-va în rele. (Prov. 
28, 14). a a. 

„Următoarele cuvinte dela Iov: Ocărâ- 
„fu-m'a cădere peste cădere, alergat-au 
asupra mea cei puternici, (16, 14), sfântul 
Gregoriu le explică astfel: „Dacă cineva e 
atăcat de un dușman, la: prima lovitură se 

.„ poate apără, cu cât însă capătă mai multe 
lovituri, cu atât pierde mai: mult -din pu- 
teri, pănă-ce în urmă cade mortla pământ. 
Acelaș lucru se întâmplă Şi cu omul păcătoș; 
după primul şi al doilea păcat îi mai rămâne 
ceva putere (e nțelege, -că și acea numai
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prin mijlocirea graţiei, ce-i stă într'ajutor); 
dacă însă păcătuește mai departe, -atunci și 

"păcatul crește ca un uriaș, ce stă gata să-l 
atace. Cum vă puteă scăpă 'de moarte păcăto: 
Sul, 'care pe lângă slăbiciunea, sa mai are Și 

0 mulțime de rane? — Sf. Bernard zice, că un 
păcătos îndatinat, chiar așă de cu greu se 

„poate sculă din starea lui, vrednică de com: 
pătimit, pe cât de cu greu se ridică un om, 
care zace sub o piatră mare și nu-i în stare 
s'o deă la oparte; „Greu se scoală, acela, pe 
care-l apasă piatra unei datini rele.“ 

Așadar, va zice păcătosul indatinat, eu 
trebue să.desperez? Ascultă ce trebue să faci: 
Dacă vrei să te mântueşti cu orice preţ, atunci 
nu-i iertat să-ţi pierzi” nădejdea. Una so 
ştii, zice un scriitor: In morburi grele trebue 
folosite leacurile celea mai bune. — Dacă : 
unui bolnav de moarte, câre nu vrea să ia 

. nici o doftorie, fiindcă nu cunoaşte .seriozi- .: 
tatea morbului, i-ar zice un medic: „Frate, - 
dacă nu.iai leacul acesta, să știi că mori,“ 
-Qare ce i ar răspunde bolnavul? „Ei, sunt gata 
să iau orice,“ ar răspunde el, „căci e vorbă doar 
de vieaţa mea.“ Cuvintele acestea, iubite creş- 
tine, îţi sună şi ție, dacă te-ai dedat cu vreun. 
păcat. "Foarte rău stă lucrul cu tine; tu „eşti 

- unul ' dintre acei morboșşi : cari rareori se 
însănătoșează , precum zice sf. Toma de 
Vilanova; tu stai la marginea osândei. Dacă 
totuși vrei să fii sănătos, mai e încă un mij- 

19 
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loc, ' dar. nui, iertat saștepţi ceva minu- 
; ne dela "graţie. Insuţi trebue să te sileşti 

EI
 

a încunjură orice ocaziune, ce duce la păcat, 
“precum și societăţile rele şi împotrivindu-te 
“lor, să te rogi lui D-zeu, de câte ori eşti ispi- 

„tit. Trebue .să foloseşti. următoarele mijloa- 
ce: să te mărturiseşti adeseori, să cetești în 
toată ziua o cărticică evlavioasă, să onorezi 

“pe preafericita Maria, rugându-o să-ți mijlo: 
cească pururea tărie, ca să nu mai cazi. Eşti 

„dator să întrebuinţezi putere, căci la din con- 
tră se împlineşte cu tine ameninţarea Domiu-. 
lui, rostită asupra celor împietriţi :- p pâca- 

„» Zul vostru veți muri. (Iov. 8, 21). Şi dacă 
„nu alergi acum, la mijloacele acelea, când și 
D-zeu îţi dă lumina de lipsă, atunci cu greu 
îţi vei puteă ajută mai târziu. Ascultă, cum 
îți strigă Dumnezeu: Zazare ieși afară ! O 
“păcătosule, ieși din acest mormânt întunecos 
al vieții tale, atât de rele. Indreaptă-te și 
predă-te numai decât lui Dumnezeu și tremu- 
ră ; aceasta poate să-ți fie ultima chemare. - 

Afecte şi rugăciuni. 

O, Dumnezeul meu,: să mai întârziu pă- 
nă mă vei părăsi tu însuți, și atunci să mă 
arunci în iad? O Doamne ! Așteaptă-mă,vreau 
să-mi. schimb vieaţa și să, mă dau ţie cu to- 

„tul. Spune-mi, ce să fac? Eu vreau bucuros 
să fac orice. O sânge a lui Isus, ajută-mi! 

2 
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0, tu Mărie, care ajuţi celor păcătoşi, vină-mi 
într'ajutor ! lar ție, Părinte veşnic, fie-ţi milă 
de mine pentru meritele lui 'Isus și ale Ma-, 

„Tiei. Imi pare rău, că te-am vătămat, 6 Doam- 
„ne, bunătate infinită, te iubesc. mai presus 
de pate! Iartă-mă pentru iubirea lui Isus 
Hristos şi dă-mi dragoste față de tine. Dacă, 
te-aş vătămă din nou, înainte de moarte, însu--. 

. flă-mi o frică mare. Lumină, Dumnezeul meu! 
Lumină și tărie, toate le sper dela, îndurarea, 
ta. Tu mi-ai dat atâtea daruri, când trăiam 
încă departe de'tine, cu atât mai vârtos pot 
aşteptă ajutorul tău: acum, când mă întore 
la tine cu hotărîrea de-a nu mai iubi nimic alt- 

„ceva, decât numai pe tine. Te iubesc, Dumne- 
zeul meu, vieața mea şi tot bunul meu. — - 
Şi pe tine, o Marie, te iubesc. Ţie-ţi încredin- 

„ez sufletul meu, păzește-l prin întrepunerea 
ta, dela, recăderea ii disgraţia lui Dumnezeu. . 

v 
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Meditaţia XXIII. 
"Amăgirile, ce le însuflă spiritul necurat 

păcătoșilor. - 

"Mat. târziu mă voiu iărturisi, 
su "zice păcătosul,. acum nu pot sta 

| " împotriva diavolului. . 

Punest 1, . 

„Să ne închipuim pe un tinăr, căzut în- trun păcat greu, care sa mărturisit și sa împăcat cu Dumnezeu. Vrăjmașul' din nou „Cearcă să-l amăgească,. tinărul se împotrive- te; diavolul. însă îi înfăţişează lucrurile în “altă coloare, şi-atunei tinăru] începe să se clatine. — Tinere, spune-mi, ce vrei să faci? Vrei să-ţi uiţi de darul lui Dumnezeu, care l-ai primit și care e mai -scump decâv toată lumea? și. încă pentru 'o plăcere ticăloasă? Insuţi voeşti să-ți serii sentința, morții eter- ne; vrei să te osândești, să -arzi pururea În iad ? — Nu, Tăspunzi tu, nu voesc să fiu osân- dit; vreau să fiu fericit. Căci deși, fac păca- tul acesta, mai târziu îl voiu mărturisi. = Iată, prima amăgire a ispititorului.— Tu ZICI așadară, că-ți vei mărturisi păcatul mai “târziu, dar nu bagi de seamă, câ într'aceea 
pn



sufletul tău se pierde dejă. Spune-mi, dacă ai 
aveă tu în mână o mie de galbeni, oare i-ai 
aruncă în apă, zicând: Îi voiu căută mai târ- 
ziu, și sper că-i voiu află? Tu însă ai în mâ- 
“na ta sufletul-tău, acest mărgăritar frumos, | 
răscumpărat cu sângele lui Isus, şi tu cu... 
“voia îl.arunci în iad; (pentrucă, aflându-te în 
starea asta păcătoasă dreptatea lui Dumnezeu, 
tu vei fi pierdut pentru totdeauna), și tu zici: 
Sper, că prin mărturisire îl voiu mântui! Dar 

- dacă nu-l vei puteă mântui ? Ca să-l mântu-: 
eşti, ai lipsă de-o părere de rău adevărată. 
Aceasta însă e un: dar a lui Dzeu, și dacă 
Dumnezeu nu-ţi dă părerea aceasta de rău ?: 

- Şi dacă vine moartea; şi nu-ţi lasă timp să 
te mărturisești? RE | 

Zici, mai departe: Nu va trece o săptă- . 
“mână și mă voiu mărturisi. — Cine-ţi promite - 
ție timpul acesta de-o săptămână? “Tu zici: 
“Mâne mă voiu mărturisi — Dar cine te asi- 
gură pentru ziua de mâne? „Ziua de mâne,“ 
zice sf. Augustin, „n'a promis-o Dumnezeu ni- 
mănui; poate să ţi-o dea, şi poate sănu ţi-o | 
dea.“ Câţi au fost de aceia, cari seara s'au 
pus sănătoși în pat, iar dimineaţa au fost 
afiați morţi !: 0, pe câţi i-a lăsat * Dumnezeu 
să moară chiar în clipita aceea, când săvâr- 
iau păcatul, și așă au fost-aruncaţi în iad!, 
acă şi cu tine va, face acelaş lucru, cum vei - 

scăpă de: osânda. veşnică? Să știi, că duhul 
rău prin cuvintele acestea ademenitoare: Mă : 
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„” voiu mărturisi mai târziu“ pe mii şi mii de 
creștini i-a aruncat în iad; deoarece cu greu 

“se poate află un păcătos atât de desperat, 
„care întradevăr vrea să fie condamnat. Toţi 

” păcătuesc în nădejdea, că se vor mărturisi,. 
dar' chiar prin această, au fost osândiți atâția. 
nefericiţi, şi acum nu-şi pot ajută mai mult. 

Tu zici: acum nu pot sta împotriva 
„acestei ispite, Aceasta. e a doua înşelăciune 

a, vrăjmașului, care te amăgește, făcându-te: 
„Să crezi, că tu nai aveă destulă putere, să 

= te împotriveşti patimei, ce te îndeamnă la 
“rău. Inainte de toate însă, trebue să știi, că: | Dumnezeu e credincios făgăduințelor sale 

şi nu lasă să fim ispitiți mai mult, decât 
„Me sunt puterile” noastre. (. Cor. 10, 13). 
„Te întreb mai încolo: Dacă tu nu te poți . “împotrivi acuma ispitei, „cum vei face-o. asta. mai târziu? -Inimicul nu-va încetă să te îndemne la alte păcate mai târziu, și-atunci va fi cu mult mai puternic îaţă de tine, îar „tu cu mult mai slab. Dacă tu nu îndrăz- nești să stingi, flacăra acum . când e mică, “Cum vei aveă, curajul s'o stingi, dupăce s'a făcut dejă bobotae.: — Zici apoi: „Dumnezeu îmi va, da atunci ajutorul sănt, — D-zeu însă „Ți-l dă acuma; pentru ce dar nu voești să te "foloseşti de el? Au doară sperezi, că D-zen "AA va mări ajutorul și grația, dupăsce tu ţi-ai . » immulțit păcatele. Și dacă tu ai lipsă acum de un ajutor și putere - mai mare, pentru ce



nu te rogi lui Dumnezeu? Ori te îndoeșşti 
cumva, în sinceritatea lui Dumnezeu, carele 

„.a promis, că va da tot ce se va cere dela el?. 
Cere-ţi, şi se:va dă vouă. (Mat. 7, 1). D-zeu 
nu poate să-și calce cuvântul său; aleargă la - - 
el, și el îţi va dă ajutorul de lipsă, ca să 
învingi ispita. — Conciliul Tridentin zice: 
Dumnezeu nu demândă lucruri imposibile, 
ci prin poruncile :sale te îmbărbătează, să - 
faci atâta cât se poate, să ceri cât nu se 
poate, şi te ajută,.ca să poţi. 

N 

Afecte şi rugăciuni. . ..".. 

“Doamne, oare pentrucă tu ai fost atât 
de bun cu mine, ţi-am fost eu așă de nemul- 

„țămitor? Noi ne-am certat unul cu altul; eu : 
mă încercam să fug de tine, iar tu umblai.. 

-să mă urmăreşti; ţu voiai să mă încarci de - 
Dunătăţi, eu însă mă -siliam să-ţi fac rău. O 
Doamne, dacă nu pentru alt lucru, cel.puţin 
„pentru bunătatea, ce-ai arătat-o faţă de mine .- 
trebue să te iubesc, fiindcă tu, după ce eu: 

- mi-am” îmmulţit păcatele, tu mi-ai îmmulțit 
grațiile! Și prin ce mam arătat vrednic de 
lumina, ce mi-o dai acuma? Iubitul meu Stă- 
pân, îţi mulțămesc pentru aceasta din toată 
inima, şi sper,:că ajungând la tine, îți voiu. 

“aduce pentru aceea mulțămită. veșnică. Am 
- mădejde tare, că pentru sângele tău, ce l-ai - 
vărsat pe cruce mă. voiu mântui, şi aceasta  - -.



"0 sper cu înciedere, fiindcă tu mi-ai dat atâ- 
tea dovezi. despre indurarea ta nemărginită! 
Nădăjduesc,- că-mi vei da putere să nu-ţi 
fiu mai mult necredincios. Îmi propun cu aju- 
„torul grației tale să-mor, mai : bucuros de o 
'mie de ori, decât să te vatăm iarăși. Te-am 
vătămat destul. In celalalt timpal vieţii mele: 
vreau să te iubesc. Şi pentru ce să nu iubesc 
pe un. Duninezeu, | care a murit pentru mine 
şi ma așteptat cu atâta. răbdare, pe. lângă 

- toate. vătămările, ce-i le-am făcut? O, D-zeul | 
sufletului: meu ! Imi pare rău din toată inima, 
şi-aş vrea să mor de durere pentru aceasta. 

„Dacă pân'acum m'am întors dela tine, acum 
înșă, te iubese mai presus de toate; te 'iubese 
mai miult, decât pe mine însumi. Eterne Pă- 
rinte, pentru meritele dulcelui Isus ajută unui 
sărman "păcătos, care vrea, să te iubească..— 
Marie, nădejdea mea. ajută-mi şi-mi „câștigă 
darul, ca pururea să mă îndrept la tine şi În 
Fiul: tău, cu deosebire, când vrăjmașul cearcă. 
să mă seducă, din nou la păcat. 

Punet a. 

Zici mai departe: Dumnezeu e îndu- 
Tător. Cu această amăgire sunt foarte. obiş- nuiți păcătoşii ; deaceea se şi osândese atâ- 
ţia. Un bărbat; învățat scrie: În iad ajung 
mai mulți din cauza îndurării lui Dumnezeu, decât din cauza , dreptății sale, pentrucă aceşti
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- mefericiţi încrezându-se orbește î în îndurarea 
lui Dumriezeu, nu înceată să păcătnească, și 
prin aceei se prăpădesc. 

Care dintre noi -se îndoește despre în: 
durarea lui Dumnezeu? Cu toate acestea, pe 
câţi nu-i aruncă zilnic în focul de veci? - 
Dumnezeu e îndurat, dar este şi drept, iar. 
dreptatea cere, să se pedepsească acela, care | 
îl vatâmă. EI face milă; însă cui? Aceluia, ca- 
Te se teme de dânsul: /ndurarea Jui spre cei 
ce se tem de dânsul. În ce chip se îndură . 
Tatăl spre fii, s'a îndurat Domnul spre cei 
ce se fem de dânsul: (ps. 102, 11). Faţă. 
de acela însă, care-l desprețuește Şi-i neso- 
cotește îndurarea, mai mult își deprinde drep- 
“tatea sa. Dumnezeu iartă păcatele, dar voința 
de-a păcătui nicidecum n'o poate iertă. Acela, 
care păcătueşte cu gândul, ca să se pocăească 
mai târziu, acela — zice st. Augustin — nu 
e penitent, ci un batjocoritor şi “desprețuitor 
al lui Dumnezeu. Iar apostolul anume zice: 
„Nu vă amăgiţi, Dumnezeu nu se batjocoreşte.“ 
(Gal. 6, 7). “Al vătămă cum. și cât îţi place, 
Şi-a cere apoi raiul înseamnă a-ţi bâte joc 
de Dumnezeu. 

Dela un altul 'se aud cam acestea : 
„Fiindcă Dumnezeu a arătat pân: "acum atâta - 
îndurare faţă de .mine și nu ma pedepsit, 

sper, că şi în viitor va fi îndurător.“ Acea: 
sta e a “patra amăgire. Dacă “Dumnezeu a 
fost îndurător față “de tine până acum, ur- .
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- mează oare să fie îndurător pentru totdeauna, 
"şi să nu te pedepsească" niciodată? Din con- 
tră, cu câţ au fost mai mari îndurările ară- 
tate ţie, .cu atât trebue să te temi mai mult, 
că el nu-ţi mai iartă nimic, și te pedepseşte * 

- îndată, ce-l vatemi din nou: Să nu zici, am - 
„- păcătuit și ce mi s'a făcut mie, că Domnul 

„e îndelung răbdător. (Eecl. 5, 4). Dumne- 
zeu rabdă, dar nu rabdă în veci. Ci când a tre- 
cut timpul îndurărilor, ce le deprinde față de 
un anumit păcătos, îndată îşi răsbună asupra 
lui pentru toate păcatele. „Cu cât așteaptă, 

"el mai mulț* — zice sf. Gregoriu — „cu atâta. 
judecă mai aspru“. Dacă .tu vezi așadară, - 
trate dragă, că Dumnezeu pe lângă toate - 

„Vătămările, ce i-le-ai făcut, nu. te-a, aruncat 
în iad, trebue să zici: A7ilele Domnului, că 

„Zu ma părăsit pe mine. (Plâng. ler. 3. 92). 
Mulțămescu-ţi Doamne,. că nu m'ai aruncat. 
în iad, precum aș fi meritat... 
| Adă-ţi aminte, că mulți Sau osândit, 
deși n'au păcătuit atâta. Cu gândul acesta 
caută, să ştergi prin pocăință şi prin alte fap- 

“te bune vătămările făcute lui Dumnezeu.” În- 
durarea, ce-a avut-o Dumnezeu ' față de tine - 
trebue să te deştepte, ca să nu-l vatămi iarăși, 
ci văzând, că față de tine a fost mai îndu- „Tător, decât faţă de- mulţi alţii, să-l. iubeşti 
din toată inima şi lui singur să-i slujești în- 
totdeauna. . -
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- Afecte şi rugăciuni. 

O Isuse, care ai fost răstignit, Mântui- 
torul şi Dumnezeul meu! Iată-mă pe mine,." 
necredinciosul, zăcând la picioarele tale ! Mă 
rușinez să mă înfăţișez înaintea ta și să caut... 
spre tine. Cât de des ţi-am promis, o Doamne, - 
că nu te voiu mai vătămă! Nu mi-am împli- 

- mit însă nici o promisiune, căci dându-mi-se 
“prilej, de multe - ori mi-am -uiţat de tine și 
„iarăși mam lăpădat de tine. Îţi mulțămesc, 

că nu mai lăsat să ard dejă în iad, cimă 
suieri la picioarele tale, , mă luminezi şi mă * . 
chemi să te iubesc. Da, vreau să te iubesc: 
pe tine, Dumnezeul și Mântuitorul meu și în . - 
„xiitor nu te voiu mai despreţui. Tu ai. avut 
„destulă răbdare faţă de mine, şi văd, că nu 
mă mai poţi răbdă. "Amar mie,. dacă după 
„atâta lumină, din nou te-aş vătămă. Doamne, 
m'am hotărît cu totdeadinsul să-mi schimb 
vieața, şi-acum vreau să te iubesc chiar atâta, 
cât te-am vătămat. Mângăierea mea este, că : 
am 'de-a face cu tine, care eşti bunătate ne- 
mărginită. Imi pare foarte rău, că te-am vă- 
tămat peste măsură, și pe viitor îţi făgădu- 

„“esc iubirea mea nedespărțită. Iartă-mă pentru 
patimile tale, uită, toate -nedreptăţile, ce ţi 
le-am făcut 'şi-mi dă tărie, ca deaci încolo 
să-ţi fiu credincios. Eu te iubesc, bunul meu 

_<el mai înalt, și sper,.că te voiu iubi totdea- 
una. Dumnezeul meu, nu vreau să te mai
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“ părăsese. — O Marie, mama lui: Dumnezeu, 
“unește-mă strâns cu Isus Hristos și mijlo- 
“cește-mi grația de-a nu mă mai despărți de 

„el; în tine mă încred. o 

. Punet 8. 

„Sunt tinăr“ — zice un altul — „Du- 
mnezeu se uită la, ţinerețe; -mai târziu mă. 

„Yoiu încredinţă, grijei lui.*: Am ajuns la a 
cincia amăgire. — Tu eşti tinăr? Dar nu ştii 

“tu; că Dumnezeu nu numără anii, ci păcatele 
fiecăruia ? Tinăr ești tu? Dar câte.păcate 

„ai făcut? Vor.fi poate mulţi bătrâni, cari nu 
„au comis nici măcar a, zecea parte din păca- 
„tele, ce tu le-ai făcut până acum.. Și apoinu 
ştii tu, că Domnul a statorit bine numărul 
şi măsura păcatelor, cari: voeşte a le iertă. 

„fiecăruia ? Cu îndelungă răbdare așteaptă 
Domnul, zice si. scriptură, pânâ-ce vor ajun- 
ge la plinirea păcatelor, și-apoi. să-i mun- 

„ Cească.. (II. Macav. 6, 14). Dumnezeu adecă: 
are răbdare și așteaptă până la o măsură: 
anumită, dar. îndată. ce. s'a umplut măsura 
păcatelor, cari au fost statorite să le: ierte, 

„el. nu..mai .iartă, ci ori pedepsește pe "păcătos 
Cu 0 moarte grabnică în clipita, când el se află în stare de osândă, -ori îl lasă să tră- | ească în păcatele sale; și” această, pedeapst 
e mai crâncenă, decât însaş moartea: Zua- 
doliu, gardul ei şi va fi de jaf (Isa. 5,5). — 

4
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Dacă ai un pământ, pe care l-ai închis de . 

toate părţile, l-ai cultivat în decurs de mai - 

mulţi ani, spre care scop ai cheltuit mult și 

acum vezi, că-pe lângă toată grija pământul 

tot nu rodeşte, oare ce-i vei face? De bună 
seamă vei rupe gardul și-l vei lăsă nelu. 
crat. Teme-te deci, ca nu cumva să facă și 
Dumnezeu cu tine astfel. Dacă păcătueşti 
întruna, îţi omori conștiința; nu mai cugeți - 

„la veșnicie, nu la sufletul tău; cazi în întu- 

nerec, şi-ţi pierzi frica .de Dumnezeu; iată, 

gardul e dat la o parte şi tu vei fi uitat Şi 

părăsit de Dumnezeu!. * a 

Să vedem acum amăgirea din urmă. 

Zici tu: „E drept, că prin păcatul acesta 

pierd ajutorul lui Dumnezeu, prin ce însumi 

îmi dictez sentinţa de moarte și se poate să 
"fu osândit pentru păcatul acesta, dar se poa: 

te întâmplă şi aceea. să mă mărturisesc mai 

târziu şi să fiu fericit.“ — Las, că poţi. fi 

încă fericit, deoarece nu sunt proroc și aşă 

nu pot-zice cu siguranță, că D-zeu nu-ţi va . 
da din nou ajutorul său şi după păcatul ace- . 
sta. Dar pentru aceea nici tu nu poţi trage 

„la îndoeală împrejurarea, că dacă "şi după, 
atâtea, graţii, ce le-ai primit dela Dumnezeu, . - 

iarăși îl vei vătămă, tare ușor se poate 
- întâmplă să-l pierzi pentru totdeauna. Ascul-, . a 

tă, ce zice sfânta, scriptură: /nima vârtoa- 
să rău va-păţi mai pe- urmă. (Eccl. +, 24); 

"Cei ce viclenesc vor pieri de tot. (ps. 36, 9). .-
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“Că ce va semănă omul, aceea va şi se- 
ceră. (Gal. 6,8). Cel ce seamănă păcate, 

„“acela, durere și suferințe va, seceră Ja urmă: 
Lu am strigat şi nu m'ați ascultat, şi am 

„„ înfins cuvinte și nu aţi luat aminte. (Pild. 
1, 64), Eu vam chemat, zice Dumnezeu, şi 
voi m'aţi batjocorit; la moartea voastră şi 

„eu vă voiu batjocori: Zn ziua mântuirii voiu 
răsplăti vouă..(Deut. 32, 26). Eu am putere 

„Să-mi răsbun pentru păcate şi aceasta, voiu 
şi face-o la timpul său. Acestea sunt cuvin- | tele sf. scripturi despre cei cerbicoși, aceasta o cere dreptatea, şi mintea sănătoasă. — In 
urmă zici: Dar cu foate acestea se poate 
întâmplă" să mă mântuesc. — De încheiere - ţi răspund: Aceasta e'cu putinţă ; dar ce nebunie e să-ți laşi fericirea. veşnică . în orija -_Posibilităţii, ori a unui »poatecă< așă de ne- “SIQur. Ori doară e lucru cuminte să pui 0 „afacere -atât de însemnată într'o primejdie atât de mare? ” 

Afecte Şi rusăciuni. 

Scumpul meu Mântuitor! Cad la. picioa- rele tale, şi-ţi mulțămesc, că nici după atâ- tea păcate întă nu m'ai părăsit, Câţi sunt de aceia, cari mai puţin te-au vătămat, decât mine, Și cu toate acestea nu se bucură de. lumina,- ce mi-o dai acum mie. Văd, că tu vreai să mă fericeşti întradevăr Și eu voiesc
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să fiu fericit, spre a-ţi plăcea „ţie. In ceriu 

vreau să preamăresc pururea: îndurările ace: 

stea, mari, ce mi le-ai arătat mie. 

„Sper, că tu m'ai:iertat dejă; dacă însă - 

"miaș află încă tot neîmpăcat cu tine, fiindcă, 

mam ştiut plânge. îndeajuns vătămările, ce 

ți le-am făcut, iată, acum îmi pare rău din tot. 

“sufletul meu; ele îmi sunt mai dureroase, de- 

cât orice alt rău. Iartă-mă pentru îndurarea 

ta, şi îmmulțește în mine tot mai tare dure-, 

rea, pentrucă te-am vătămat pe tine, D-zeul : 

meu, cel atât de bun. Dă-mi durere, dar nu 

“mă lipsi nici de iubire. Te iubesc mai presus 

de toate, însă, totuşi. prea puţin te iubesc, 

_vreau să te iubesc întradevăr foarte mult, şi 

această iubire fierbinte o cer şi o sper dela . 

tine. Ascultă-mă, Isuse -al meu; tu ai promis, . 

că vei ascultă. pe cel ce se roagă. —:0 Ma- 

rie, mama, lui Dumnezeu, toţi îmi spun, că tu 

nu lași pe nime dintre cei ce aleargă la tine 

să se depărteze nemângăiat. O Marie, tu eşti 

nădejdea mea, după. Isus. La tine scap, în 

tine_am încredere, dă-mă în grija Fiului tău, 

şi mă mântuește. . II a 

, 

Sa 

,



Meditaţia XXIV. 
. Despre judecata, particulară, 

„Noi toi trebue să ne arălăm 

înaintea judecății lui Hristos", 
| „(11. Cor. 2,10). 

Panet 2. 

Să medităm acum. despre “înfăţişarea 
omului înaintea judecătorului, despre învinui- 
rea, cercetarea, și despre sentința, ce-o ro: stește dreptul Judecător. Ce priveşte înfățișa. 
xea primă a sufletului înaintea Judecătoralui, 
mai toţi teologii: spun, că judecata - particu- 
lară se întâmplă în aceeaș clipită, în care „omul își dă sufletul; apoi că sufletul va fi ju- decat de Isus Hristos * chiar „acolo, nnde se desparte de trup, și că Hristos. pentru im- plinirea lucrurilor sale nu va, trimite pe ni- menea, ci.va veni însuș el, în persoană: În ceasul, în care nu gândiţi, Fiul - ome- nesc da veni. (Luc. 12,40). Cu cel bun va 
Fi plin de iubire, iar cu cel rău înfricoșat, zice si. Augustin. Ce frică-l va, cuprinde pe cel ce va vedea pentru întâia oară pe Mân- tuitorul, şi încă mănios! Cine va' sta înain-
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"fea iuțimii mâniei. lui ? (Naum. 1. 6). Acea- 
„sta socotind-o păr. Ludovic de Ponte a tre- 
“murat atât de tare, cât chiar și odaia, în 

“ care locuiă s'a cutremurat. Când venerabilul 
păr. Juvenal Ancina .a auzit cântându-se 
imnul: Ziua acea, ziua mâniei (dies irae), 
şi a cugetat la, frica, ce-o va aveă sufletul, 
când va trebui să stea înaintea judecății s'a 

. Motărit să: părăsească lumea, ceeace într'ade-" 
văr a şi făcuit:o, — 'Ținuta, mânioasă a Jude- 
cătorului va fi o prevestire a osânăirii tale: 
Mânia împăratului e solul morţii. (Prov. 
16, 14). SE. Bernard zice, că dacă sufletul va 
vedea pe Isus mănios, va suferi mai. mult 
decât atunci, când sar află chiar în iad: 
„Ar mai voi să fie în iad. . 

“ “Adeseori se pot vedeă făptuitori de rele, 
cari asudă sudori reci, când. stau “înaintea 
unui judecător pământesc. Când Piso sa în- 
îățişat înaintea senatului, îmbrăcat în haina, 
unui criminalist s'a simţit “atât de rușinat, 
încât s'a, sinucis. Cugetă, cât este de chinui-. 

tor pentru-un prune ori. supus, când ved pe 
“tatăl său ori pe superior mănios ! O, cu cât mai 
mare tortură va, simţi sufletul, la; vederea. lui 
Hristos, pe care în'vieaţă l-a 'despreţuit! Vor 
căută la mine, pe care bau împuns. (Zah. 

12, 10). Sufletul, pe mielul 'lui Dumnezeu, ca- 
Xe atâta 'răbăare a avut față de el în vieață 
îl va vedeă-mânios de tot, şi ce e mai dure- 

TOS, îl va vedeă, fără nădejde -de a-l mai puteă . 

3
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" îmblânzi: Va. rugă, fierbinte munţii și. stân- 
cile, ca surpându-se peste el, să-l ascundă 
înaintea. mielului întărâtat: $7 zic munților 
Și pietrilor, cădeți peste noi şi ne ascun- 
deți de cătră fața celui ce şeade pe scaun 
și de mânia mielului. (Apoc. 6, 16). Sfân- 
tul Luca, vorbind despre judecată, zice: ȘI. 
atunci vor vedeă pe Fiul omenesc. (Luca, 
21, 27). O, ce grea va fi pentru păcătoşi ve- 

- derea, Judecătorului în forma lui omenească ! 
La vederea acestui Fiu omenesc, care a mu- 

„rit pentru mântuirea; lor simţi-vor încă și mai . 
„ “tare mustrările. pentru fărădelegile lor. După 

“ înălțare, lui Hristos la 'ceriu, astfel a, grăit 
îngerul învățăceilor: //cest Isus, care sa 
înălțat dela voi la ceriu, așă va veni, pre- 
cum l-ați văzut pe el mergând în ceriu. 
(Fapt. 1, 11). Judecătorul . va veni așadar la 
judecată cu aceleași rane, cu cari sa și de- 
spărțit de lume: „O mare bucurie pentr 
cei drepţi, şi o mare frică pentru cei păcă- 
toşi“, zice Rupertus. e | 

Când Iosif zise fraţilor săi: Zu sunt 
Josif, pe care voi L-afi vândut aceștia, an 
amuţit, zice sf. scriptură: şi le-a stat gra- 
iul: Și nu puteau frații să-i răspundă lui, 
căci se înfricoşaseră. (Fac. 45, 3). Deci, ce 
va „răspunde atunci. păcătosul lui Isus Hri- 

„Stos? Aveâ-va el curaj :să ceară îndurare, când 
el chiar numai despre aceea trebue să-și dea, 

- Seamă, că a, despreţuit și respins ajutorul, 'ce 
1
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i sa dat în vieață ? 5 Cum vei cuteză“ — în- 
treabă Eusebiu de Emessa — „să ceri îndura- -. - - 
re, când vei fi judecat chiar pentru disprețul | 

îndurării! Ce -se 'va întâmplă dar ? întreabă 

sttul Augustin, unde va tugi păcătosul, când 
deasupra lui are pe Judecătorul mânios, sub 

€l iadul deschis, la dreapta păcatele ca acu- 
zatori, la stânga. duhurile rele, cari stau gata. 

să execute pedeâpsa, şi înlăuntrul: său mu- . 

” strările conștiinței? Unde va fugi nefericitul | 

păcătos, fiind atăcat de toate părțile?“ 

Afecte şi rugăciuni, 

O Isuse, totdeauna vreau să te numesc 

Mântuitorul meu! Numele tău îmi dă mângă- 
iere și curaj, când mi-aduc aminte, că tu. ești .. 

- Mântuitorul meu, câre ai murit pentru mine, 

„Spre. a mă face fericit. Iată-mă la picioarele 

tale; recunosc, că de câte ori te-am vătămat 

prin păcatele mele de moarte, de atâtea. ori - 

m'am făcut vrednic de iad. Nu.sunt vrednic 

de iertare, tu însă ai murit spre a-mi câştigă . 
iertare: Bunule Isuse! Cugetă la noiauul su- - 

ferințelor tale și las' să se reverse darul tău 

"asupra mea; Iartă-mă, o Isuse, acum; mai îna- . 
inte de ce vei veni să mă judeci! Atunci nu 
te voiu mai puteă rugă pentru îndurare; dar 

„acum pot şi o și sper; atunci mă. vor înfrică . 
ranele tale, acum îmi însuflă încredere. Iu- . 

bitul meu Mântuitor, mă doare mai mult de- -
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„cât pentru orice :rău, fiindcă am vătămat bu- 
nătatea ta, nemărginită. De-acum înainte mai 

"bucuros voiu suferi orice pagubă, orice rău, 
decât să pierd . prietinia ta. Te iubesc din 

„toată inima, aibi îndurare față de mine: J/n- 
„dară-te spre mine Dumnezeule după mare 
„ Bila ta. (ps. 50, 1). — O: Marie, mama în- 

durării,  mijlocitoarea, * păcătoşilor, cere-mi o 
durere mare pentru păcate, iertare pentru 
acelea -și statornicie până în capăt în iubi- 
rea lui Dumnezeu! 'Te iubesc Stăpâna mea. 
și mă încred în tine. - - i 

Pancet 2, 

Cugetă acum la acuza, și cercetarea, ce 
ți se va fâce: Judecătorul a şezut şi cărfi- 
le s'au deschis. (Dan. 7, 10). Cărţi de ace- 
stea vor fi două: Evangelia și conștiința. 
In Evangelie se va spune, ce a trebuit Să 
facă cel acuzat, iar în conștiință „fiecare va 
vedeă, ce a făcut“, zice sf. Ieronim. Pe cum- 
păna dreptăţii duninezeești nu- se vor cumpă- 
ni atunci nici avuţiile, nici onorurile, nici . 

„ nobleţa persoanelor, ci numai faptele lor. Pu- 
su-s'a în cumpănă, zice Dănilă cătră regele 
Baltazar, și s'a aflat cu scădere. (Dan. 5, 
27).. Părintele Alvarez astfel explică locul 
acesta: „Nu aurul, nu. bogăţia se cumpănesc; 
numai regele va fi cumpăniti. : 

. Dup'aceea vor veni pe rând acuzatorii, 
ŞI mai întâiu diavolul. „Satanae, zice sfântul.
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- Augustin, „numai decât va stă înaintea scau- - 

nului de judecată al lui Isus Hristos și va. 

dă pe faţă cuvintele promisiunilor tale, adecă, 

aceea, ce ai promis lui Dumnezeu în botez şi 

nai împlinit. Ne va aruncă în faţă toate: 

câte am făcut, ne va spune ziua şi ora, în 

care am păcătuit“. Apoi, precum scrie stân- 

tul Ciprian, întorcându-se cătră: Judecător. 

va zice: „Eu mam suferit pentru ei palme, 

cu atât mai puţin lovituri de sbiciu“. Doaiane, 

_eu wam suferit chiar nimic pentru acest vi- 

novat; pe tine însă, care ai murit pentru mân- 

tuirea lui te-a părăsit, ca să fie sclavul meu, 

deaceea: al meu. este. Chiar și sfinţii îngeri | 

păzitori îi şor. fi acuzatori: '„Fiecare înger 
mărturisește contra, lui, câţi „ani a lucrat, 

pentru el, şi cum el a, desprețuit admonierile 

lui“, zice Origen.- Țoți cei ce o iubeau pe 
ea, făcutu-s'au vrăjmaşi ei. (Plâng. 1, 3)- 

Păreţii, între cari a păcătuit vinovatul încă. 

se vor sculă împotriva lui: Pentru care pia- 
tra din părete va strigă. (Avac. 2, 11). 

Acuzator va fi însași conștiința păcătosului, 
care arată fapta legii, scrisă întru inimile: 

sale, în ziua, când va judecă Dumnezeu. 

(Rom, 2,15); Pârâ-l -vor.pe el păcatele, ce 
le-a făcut, şi-i vor zice: 7u ne-ai făcut pe . 

joi, noi suntem rodul ostenelelor tale, nu 

- fe vom părăsi niciodată, serie sfântul Ber-: 

nard. In urmă, precum zice sfântul Ioan Gu- 
Tă de aur, te vor. învinui xanele lui Isus 

. ,
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* Hristos : „Cuiele vor grăi asupra ta, ranele 
vor mărturisi contra ta, iar crucea lui Hri- 
sstos va strigă împotriva ta“. if 

| „Apoi se'ncepe judecata: Cerca-voiu Je- 
rusalimul cu lumină, zice Domnul la Sofunie. 
(1, 12). „Lumina, aceasta“ zic6 Mendoza „stră- . 
bate prin- toate unghiurile casei“. Iar Cor- 
neliu a Lapide astfel tălmăceşte .vorba „lu- 
mină“ : „Dumnezeu va pune înaintea ochilor 
celui acuzat pildele sfinţilor, ajutoarele, ce i 
le-a dat în vieaţă, toate îndemnurile și întreg 
șirul anilor, ce i l-a dăruit, ca să facă bine. 
„Atunci va; trebui să răspunzi pentru toată 
“căutătura, ochilor tăi“, zice sfântul Anzelm. 
Va curăți pe fiii lui Levi şi va vărsă pe 

ste ei. (Malach. 3, 3). Precum se lămurește 
aurul prin aceea, că se dă la o parte sgura, 
tocmai așă, vor fi cercetate faptele bune, cun 
sunt mărturisirile şi cuminecările : Când voi 
Juă vreme, eu dreptate voia jndecă. (ps. 
74, 3). Pe scurt, la judecată, precum zice sf. 
Petru, abiă dreptul va fi fericit: De vreme 
-ce' abiă se' mântuește, dreptul, dară cel 
Necredincios și cel păcătos unde se va a-: 
"rătă? G. Petru 4, 18). Pentru atâtea cuvinte 
neruşinate, ce-au. ieșit de pe buzele -tale, în 
„e chip vei scăpă? „Dacă se va, cere seamă 
pentru un cuvânt nesocotit“, zice sf. Gregoriu, 
„Cu cât mai mult se va cere, pentru unul 

„nerușinat*. Acelora, 'cari în vieaţă. au făcut 
multe -șcandaluri prin-ce au, răpit sufletele 

N . -
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"Domnului, se nimeresc foarte. bine - cuvintele - 

amenințătoare, ce li le zice Dumnezeu prin. .. 

profetul Osea: Ji vor, mâncă -pe ei a- 

“colo puii leilor pădurii. (Os. 13, 8). Dacă. 

aşadară e vorba de faptele unui fiecăruia, va 

zice atunci judecitorul : Daţi-i să guste dir. 

fructul mâniloi sale... răsplătiți lui după. 

faptele, ce le-a săvârşit. - | 

“Afecte și rugăciuni. 

-0, Isuse al meu, dacai voi să-mi ră - - 

splăteşti. ânpă faptele, cari le-am săvârșit, 

„atunci n'aș: merită; nimic altceva, decât iadul! | 
A 

O Dumnezeule, cât de adeseori îmi scriam. 

judecata osândei mele, ca să fiu aruncat în . 

locul acela de torturi! Iţi mulțămesc pentru. - 

răbdarea, cu care m'ai suferit vreme atât de 

îndelungată. O Dumnezeule, dacar trebui să 

mă înfățișez acum înaintea înfricoșatului tău 

judeţ, cum .ţi-aș putea da seamă de vieaţa, - 

mea? „Să nu întri Ja judecată cu servul 

tău“. (ps. 142, 2). Ah Dumnezeule, mai aştea- 

ptă puţin după mine, nu rosti încă sen- . 

țință asupra mea. Dacă m'ai chemă acum la... 

judecată, ce Sar întâmplă cu mine ? Mai 

așteaptă-mă ! După-ce nu odată ţi-ai arătat în-- 

" durarea față de mine, îndură-te și acum și 

îa să-mi plâng cu, amar zilele mele. Imi pa- - 
“re rău o bunătate infinită, că te-am despre- . 

ţuit atât de des: Te iubesc mâi presus de 

„toate. Veşnice Părinte, iartă-mă pentru iubi-
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„Tea lui Isus Hristos, şi pentru vredniciile 
„- lui dă-mi să rămân în bine pănă în sfârșit. 

Isuse al meu, toate le sper dela tine pentru 
„sângele tău..— O preastântă fecioară Marie, 
în tine îmi pun toată încrederea. Tu apără- 

-“toarea noastră, întoarce spre noi ochii tăi 
îndurători. Caută la nefericirea mea și aibi 
milă faţă de mine. a 

Puznoet 8. | 

Dacă sufletul vrea s'ajungă la, fericirea 
veșnică, astfel trebue să luere, cât la jude: 

““cată vieaţa lui să fie asemenea vieții lui 
Isus Hristos:: Pe cari mai 'nainte i-a ştiut, 
pe aceia mai "nainte i-a şi rânduit să fie 
asemenea chipului Fiului său. (Rom. $, 

„129). Aceasta l-a făcut pe Iov. să tremure: 
Ce voiu face, când se vă sculă Dumnezeu 
Să judece; şi ce voiu răspunde, când va 
cere seamă? Filip al II-lea a mustrat odată 
pe unul din servitorii săi, care-i mințise, zi“ 
cându-i : Istfel mă înşeli?. Bietul servitor 
merse acasă și muri de supărare. Ce va. face 
"păcătosul, ce va puteă, răspunde lui Isus Hri- 

„“stos, Judecătorului său? Va face ca omul 
din “Evangelie, care ' venind la: nuntă fără 

„ haină de sărbătoare amufi neștiind, ce să 
zică. (Mat, 22, 21). Îi vor astupă gura, chiar 
„Păcatele, ce le-a făcut: Toate 'râutățile. îi 
or închide gura sa:“(ps. 106, 49). St. Va- 

„ile zice, că ruşinea păcătosului va, fi atunci |
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„cu mult mai chinuitoare, decât însuși tocul 
iadului : Afa înfricoșat,- decât focul va ri 
roşinea lui. 

Pe urmă va rosti Judecătorul sentința: 
Mergi dela mine, blestematule în focul de. 

veci. O, ce vorbă îngrozitoare va fi aceasta! 
„Ca, tunetul va fi de “nfiorătoare“ , zice: Dio- 
niziu Chartauzianul. Iar sf: Anzelm zice: „Cel 
ce la, auzul unui astfel. de tunet nu tremură, ' 
acela, nu mai doarme, ci e mort dejă“.. Eu: 
sebiu adauge, că: „O spaimă atât de puter- 
nică îi va cuprinde. pe păcătoşi, când vor: 
auzi pe Judecătorul, rostind judecâta asupra. 
lor, încât dac ar fi nemuritori, ar. mai voi să 
moară“. 

„Acolo, zice 'st. Voma de Vilanova, 
„nu-ţi mai poate ajută, nici o rugăciune, nici 
un mijlocitor, nici un prietin, nici chiar.un 
tată“. Deci la cine vei scăpă? .Cine te va. 
mântui ? Oare Dumnezeu, pe care atâta l-ai 
vătămat? întreabă sf. Vasile. Ori doară sfinții?” 
Sau preacurata Vergură Maria? — Nimeni, 
pentrucă atunci vor cădea stelele din ceriu, 
sub cari se înţeleg păzitorii cei sfinți, și luna, 
care închipuie 'pe-Maria, nu va mai da la 
mina sa. (Mat. 24, 29). „Maria va fugi din 
poarta ceriului“, zice sf. Augustin. 

O Dumnezeule“ — exclamă sf. "roma. 
de Vilanova — cât de. “nepăsători vorbim 
şi ascultăm vorbindu-se despre judecată, ca. 
ȘI când pe noi nu near ajunge : judecata.
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cași cum noi nu vom fi jude- 
caţi niciodată!“ „Şi ce nebunie este“, adauge: 
“acelaş sfânt, „să teafli în o primejdie atât de 
mare. fără nici o grijă!“ „Frate dragă“, te 
--admoniază sf. Augustin, să nu zici: „Cum? 
„D-nezeu într'adevăr vrea să mă osândească?“ 
Nu zice aceasta, continuă sfântul, pentrucă 

- „nici Jidovii n'au crezut, să fie zdrobiți cu 
totul, și nici atâţia, osândiţi.nu: credeau, că 

„Vor fi aruncaţi în iad și cu toate acestea 
“mau scăpat de pedeapsa lui Dumnezeu. Sfâr- 
șitul vine, vine sfârşitul... acum voiu tri- 
„mite urgia mea peste tine și te voiu ju- * 
decă. (Ezech. -7, 6). Chiar aşă se va întâm- 
plă :şi cu tine, zice sf. Augustin: „Veni-v'a 

„ziua judecății şi vei află, întradevăr aceea, - 
_*1a ce dejă de mult te-a făcut.atent Dumne: 

zeu“. Acum avem încă timp de-a, alege. „In 
puterea, noastră stă“, zice sf. Elegiu, „cum 

ssă fim judecaţi“. Ce avem deci.să facem? Să 
„me tragem seama cu noi: înşine încă înainte 
„de: judecată: /nainfe de judecată ispiteşte- 
fe pe tine, şin ceasul cercetării vei află 
milă. (Sir. 18, 19). „Neguţătorii cuminţi așă 
'îşi întocmesc afacerile și le: cumpănesc ade: 
seori, ca nu cumva să se păcălească“, zice 

„Sf. Bonaventura. „Inainte de judecată mai 
poate fi îmblânzit Judecătorul, în judecată 
însă niciodată“, zice sf. Augustin. .Să zicem. 
deci și noi cătră. Domnul, cum ziceă sfântul 

«



Mă ap 

Bernard: „Vreau să mă înfăţișez înaintea ta 
ca judecat, iar nu spre a fi judecat“. Jude- 

» cătorul meu, vreau să fiu judecat și pedepsit: 
aici în vieaţa aceasta, pănă mai e timp de 

» îndurare, Aici- poţi. să mă ierţi, după moarte 
însă nu. -Atunci se va începe.timpul drep-. . 
tății. ” Di i 

“"Afecte şi rusăciuni. 

Dumnezeul men, dacă nu'te voiu îm- 
blânzi acum, mai târziu nu va mai fi vreme” 
să te împace. Dar cum te voiu îmblânzi, când 

- pentru plăceri deşarte şi ticăloase am nesocotit: 
de atâtea ori prietinia ta ? Dragostea ta nemă- . 
surată am răsplătit-o cu nemulțămire! In-ce. - 
chip poate împăcă .o făptură pe ziditorul. său. 

„pentru vătămările grele, ce i le-a făcut? Ah, 
Domnul meu, îţi: mulțămesc, deoarece îndura=- 

„Tea ta mi-a arătat calea, cum să te împac- 
“şi chipul cum să- te îmblânzesc! Iţi ofer sân- 

gele şi moartea Fiului tău Isus şi iată, văd 
“dejă înpăcată dreptatea ta şi îndestulată. 
peste măsură. Tu însă aştepţi dela mine pă- 
rere de-rău. Da, Dumnezeul meu," îmi pare 
Tău din inimă pentru toate nedreptăţile, ce. 
ți le-am făcut. O Mântuitorul meu, judecă- - 

„mă,'te rog încă acum,  pentrucă eu urăsc. 
toate nedreptăţile, ce ţi le-am făcut, mai mult: 
decât orice rău; te iubesc mai presus de toate 
ŞI „vreau să te iubesc .totdeauna. Vreau să
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mor mai bine, decât să “te mai vatăm din 
nou. 'Tu ai promis iertare celui ce se căește; 
ei bine, judecă-mă acum și mă desleagă de 
toate păcatele mele. Primesc cu Ducurie pe- 
-deapsa, ce-o merit, numai primeşte-mă, iarăși în 
graţia. ta şi mă lasă. întră ânsa pănă: la moar- 
te. Asta, e nădejdea mea. —. O Marie, maica 
mea, îţi- mulțămesc | pentru atâtea îndurări, 
ce mi le-ai câştigat, continuă” a mă apără 
pănă în capăt.. 

 



Meditaţia XXV. 
„Despre judecata din urmă. - 

„Vor cunoaște, că Domnul : 

2 face dreptate“, (ps. 9, 17). 

_ Panet 1. 

Dacă judecăm bine lucrurile vedem, că 
în timpul de faţă, Isus: Hristos .e mai puţin 
prețuit decât oricare altă fiinţă de pe pă- 
mânt. Omul cel mai de rând e stimat. şi pre- 
uit mai mult decât însuși Dumnezeu, fiindcă 
un astfel de om, dacă e vătămat prea mult 
se poate întâmplă să se' mănie şi să cerce . 
a-și răsbună. Când .însă e vorbă de Dumne- 
zeu, i se fac nedreptăţi cu grămada,i se fac 
de repeţiteori și încă fără nici oteamă, cași . . 
cum Dumnezeu nu şi-ar. putea răsbună, da- 
Car voi: Domnul ce 'va face nouă, sau ce * 
va aduce nouă Atotțiitorul ?-(Loy. 22, 27),. 
zic cei ce-şi uită de puterea lui Dumne- 
zeu. Deaceea Mântuitorul a hotărit o zi, care 

"Xa fi ziua judecății generale, numită de sf. 
scriptură „ziua Domnului“, în care Isus Hri- 
stos va face să fie cunoscut de acel -Domn 
mare, după cum întradevăr și este: Vor cu- 
"noaște, că Domnul face dreptate. (ps.:9,
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17). Din care pricină ziua aceasta nu semai 
numește ziua îndurării şi a iertării, ci ziua 
măniei : Ziua năcazului şi a nevoiei, -ziua 
chinului şi a pieririi. (Sot..1, 15). Domnul 
își va câștigă atunci cinstea aceea, pe care 

„păcătoşii au' cercat să i-o răpească în lumea. 
- aceasta. Să vedem, cum va urmă judecata. i 
acestei zile mari. 

Mai "nainte de ce-ar. veni Judecătorul, 
„foc înaintea lui va merge“. (ps. 96, 3). Va 
cădea îoc din ceriu, care.va arde pământul 
şi toate lucrurile acestui pământ ! Pământul 

“- şi cele de „pe el vor arde. (II. Petru 4,10). 
Astfel vor arde biserici, palate, sate, cetăţi, 
împărăţii, din toate numai praf şi cenuşă se 
va alege. Locașiul acesta pângărit cu păcate, 
trebue curăţit prin foc. Iată, așă, se vor sfâr- 

"și toate! împărăţiile, toată mărirea și toate 
plăcerile lumii acesteia. 

După ce vor fi murit oamenii: Va ră- 
: sună trâmbița şi se vor 'sculă morții. (Cor. 
"15, 52). „De câte ori mă cuget la ziua ju-. 
„decăţii, mă cutremur,“ zice sf. Ieronim, „căci 
totdeauna” mi se pare, că sună acel bucium 

în urechile mele,“ care zice: .Scu/ați morților, 
veniți Ia judecată. La sunetul acestui bu- 
cium sufletele curate. ale celor fericiţi se vor 
scobori din ceriu şi se.vor împreună cu tru- 
purile, cu, cari au servit lui Dumnezeu în 
vieața : aceasta; dar. şi sufletele nefericite ale 

„celor osândiți încă vor ieşi din iod, pentru ca
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să între în acelea trupuri blestemate, cu cari. - 
au vătămat pe Dumnezeu. , 

| O, ce deosebire va fi atunci între tru: 
purile fericiţilor, și ale celor osândiţi! /funci . 
drepții vor. străluci ca . soarele. (Mat. 13, 
43). O, fericit e, cel ce ştie - să-și mortifice 
trupul în vieața aceasta, oprindu-i plăcerile 
neiertate, și pentru ca să-l ţină şi mai bine 
în frâu, îl lipsește chiar și de plăcerile ier- 
tate şi se poartă aşă de "aspru faţă de el, 
cum acean odinioară sfinţii ! Ce mulţămit va 

„4 atunei, precum a fost sf. Petru de Alcantara, 
care după moarte s'a arătat sfintei Terezia, 
zicându-i: „Oh, pocăință fericită, care mi-ai 

- câștigat o aşă mărire!“ 
: În schimb trupurile. osândiților vor apă- 

reă urâte, negre şi puturoase. O, ce chin va. 
avea osânditul,. când se va împreună “iar cu . 

“trupul său! Corp blestemat, va, zice” sufletul, 
datu-m'am pieririi, spre a te îndestulă pe tine. 
Jar trupul îi va. răspunde: Suflet osânâit, tu 
aveă-i minte, pentru ce mi-ai, îngăduit plăce- 

“ vile acelea, cari ne-au dat pierzării pe amân- 
doi pentru toată veșnicia? | 

Afecte şi rugăciuni. 

Oh, Isuse al meu, și Mântuitorul - meu, 
care-mi vei fi judecător odată, iartă-mă înain- 
te de ce-ar sosi ziua aceea! Să nu-ți întorci 

"- fața ta de cătră mine. -(ps. 26, 13). Acum: 
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îmi eşti încă părinte, deaceca primeşte în 
“gr aţia, ta pe fiul tău, care cu părere de rău 
cade la picioarele tale! Părinte, rogu-te s 
mă ierți, căci pe. nedreptul te-am Vătiimat; 

„pe nedreptul te-am părăsit. Nicidecum nai 
'"-tost vrednic de o âșă purtare rușinoasă din 
partea. mea. Imi pare rău, mă doare din toată 
inima, iartă-mă. „Nu-ţi- întoarce faţa ta del 
mine“; nu-ţi depărtă, ochii tăi; nu mă alungă 
dela tine, precum aș fi vrednic. Adă-ţi aminte 
de sângele, ce l-ai vărsat pentru mine, și te 
îndură spre mine! Nu vreau alt judecător, 
decât pe tine. Sf. 'Poma de Villanova zice: 
„Bucuros mă supun judecății aceluia, c care a 
murit pentru mine și carele, ca să nu fiu eu 
osândit, sa lăsat să fie însuși osândit la: 
moartea crucii! Înainte de'el st. Pavel ă zis 

- cuvintele acestea: Cine ne va osândi ? Isus 
/Iristos, cure a murit. (Rom. 8). — Părinte, 
eu te iubesc, șin viitor nu vreau să mă mai 
duc dela picioarele tale. Iartă-mi . nedreptă- 
țile, ce ţi le-am făcut, și-mi dă o dragoste 
fierbinte faţă de bunătatea . ta. “Doresc a, te 
iubi mai mult, de cum te-am vătămat mai 
mainte ; dacă însă nu-mi vei ajută, nu te voiu' 
putea: nici iubi. Ajută-mi Isuse, Şi lasă-mă 
să-ţi fiu recunoscător. pentru „dragostea ta, 
ca să mă poți vedeă în ziua aceea, în valea, 
Iozafatului, în ceata aleşilor tăi. — O „Marie, 
regina, și întrepunătoarea mea, ajută-mi acum, | 

- căci dacă voiu fi osândit, nu-mi "vei mai pu-.
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„că ajută în ziua acea. Ta pentru toţi te 

"rogi, roagă-te deci şi pentru mine, care mă 

laud, că sunt o slugă credincioasă a ta, și pen- 

“trucă am o încredere atât de mare în tine. 

| Punct 2. 

Ingerii ia înviere, vor porunci. să se 

adune toţi oamenii în valea lozafatului, ca: 

să fie judecaţi: G/asuri au răsunat în valea 

judecății, că aproape e ziua Domnului în ... , 

valea judecății. (Loil' 3, 14). După ce. se vor 

fi adunaţ cu toţii vor veni. îngerii și vor 
despărți pe cei drepţi, de cei nedrepţi: Vor 

ieși îngerii şi vor despărți pe cei răi din 

“ mijlocul celor drepți. (Mat. 13, +9). Drepţii 

vor fi puşi deadreapta, iar cei condamnaţi 

deastânga. a a E 
Ce durere simțesc cei ce se văd scoşi 

"din societatea : oamenilor “san din biserică! .. E 

Dar cu cât mai nare le va fi durerea atunci, 

<ând se vor vedeă, scoși din ceata sfinţilor? 

Sf. Hrisostom zice, că „cei osândiţi chiar și 

„dacă war simți altă durere, singură ruşinea 

aceasta, ar fi un iad pentru ei“. Fiul va fi des- 

părţit de tatăl său, bărbatul de femeia, lui, stă- 

pânul de servitorul său: Unul se va luă, 
jar altul se va lăsă. (Mat. 24, 40). Spune-mi 
frate, ce cugeţi tu? Care loc îţi:va fi.rân- 
duit ţie? N'ai dori să te afli deadreapta? 
— Frate dragă, părăsește calea, ce duce la 
stânga. a 2
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In lumea, aceasta numai principii și bo- 
gaţii se socotesc - de fericiți; pe când, sfinții, 
cari trăesc în sărăcie și 'n iipsă sunt despre- 
țuiți_ O, voi suflete credincioase și iubitoare 
de Dumnezeu! Nu: vă întristaţi, când. vedeţi, 

„că lumea, vă despreţueşte şi nesocotește, căci: 
„Intristarea voastră se va intoarce . întru 
„bucurie. (Ioan 16, 20). Odată” veţi fi socotiți . 
printre cei întradevăr fericiți și veți aveă. 
cinstea de a fi înşiraţi în ceata aleșilor lui 
Isus Hristos. O, ce privelişte frumoasă veţi 

"aveă; privind pe.un sf. Petru “de :Alcantâra, 
care cași un apostol a fost desprețuit ; pe 
un sfânt: Ioan a lui Dumnezeu, care fă so- 
cotit. de nebun, şi pe un sf. Petru - Celestin, 
care mai bine voi să moară în temniță, de- 

„ cât să fie papă!.0, de ce onoare se vor îm- 

4 

părtăşi atâţia. apărători ai credinţii, cari odi- 
“mioară au fost. spintecați de călăi! .Zfunci 

va împărți. Dumnezeu fiecăruia răsplata, 
ce i se cade. (|. Cor. +, 5). Dimpotrivă, ce 
întricoșaţi se vor arătă un Irod, - un.- Pilat, 
un Nero şi tot atâția fruntași ai: lumii, câri 
fură osândiţi ! O, voi iubitorilor de lume,-în .. 
valea, judecății v'aştept pe. voi; acolo fără 
'ndoeală veţi fi cuprinși de alte gânduri, atolo 

“veţi plânge. nebunia voastră. — 0, nefericiţi- 
lor, cari v'aţi fălit scurtă vreme pe bina lu: 
mii;:în drama judecății va trebui să jucaţi 
rolul condamnaților! 

N 

Cei aleși vor fi puşi aşadară deadreap- .
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ta,-ba spre mai marea lor mărire — după asi- 
gurarea apostolului — vor fi ridicați în aer, 
ca împreună cu îngerii să întâmpine pe Isus, 
când va, veni pe norii ceriului: We vom răpi 
în nori, întru întâmpinarea Domnului ' în 
“văzduh. (|. Tes. 4, 17). Cei osândiţi însă, ca 

„tot atâţia iezi, destinaţi pentru junghiere vor 
fi conduși la stânga, unde vor aveă s'aştepte : 
„pe judecătorul .lor, care înaintea tuturor va : 
„-osândi pe vrăjmașii săi. 

„Iată, se deschid ceriurile şi vin îngerii, . 
„ca, să fie şi ci de faţă la judecată. „Ei poartă 
“insemnele suferinţii lui Isus Hristos“, zice - 

"st. Toma. Inainte de toate va străluci 'sf. cru- 
ce.“ Mlunci. se va arătă semnul Fiului . 
omenesc pe ceriu și vor plânge toate-nea- 
muriie. pământului. (Mat.-24, 30). Corneliu 
a Lapide zice: „O, ce durere vor simţi pă- 
cătoșii la vederea sfintei cruci, pentrucă în 
lumea aceasta au prețuit aşă de puţin mân- 
tnirea veșnică, care pe Fiul lui Dumnezen l-a: 
costat atât de mult*. Atunci, zice st. loan 
“Gură de aur: „Cuiele se vor plânge contra ta, 
urmele ranelor vor grăi asupra ta, crucea lui - 
Hristos va mărturisi împotriva ta.“ La, jude- 
cata, aceasta vor luă parte și sfinții apostoli 
şi toţi uimașii lor, cari împreună cu Isus 
Hristos vor judecă. popoarele: /2 vremea cer- 
cetării'sale vor străluci; vor judecă limbi 
şi. vor.'stâpâni popoare. (nţel: 3,.7). -Veni-. 
va la-judecată -și crăiasa, îngerilor şi a sfin- ie de ae 

s
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ților, Fecioara. Maria, cea, îndurătoare. In ur- 
mă se va arătă, Judecătorul cel veşnic, șezând 
pe un tron pompos și strălucitor: Și vor ve- 
deă pe Fiul omenesc, venind pe norii ce- 
riului cu putere și mărire multă. (Xlat. 24, 
30). ȘI vor cădeă înaintea foţei Iui toate 
popoarele. (oil 2, 6). Faţa lui Isus Hristos 
va mângăiă pe cei aleşi, iar pe cei-păcătoți - 
îi va, pedepsi cu o pedeapsă mai mare, cași 
cea a iadului. Sf. Ieronim zice, că „cei osân- 
diţi mai ușor vor puteă să, 'ndure chinurile 
iadului, decât prezenţa lui Hristos.“ Iar sf. 
“Terezia s6 rugă aştiel: -„Isuse, trimite asupra 
“mea toate suierinţele, numai nu mă lăsă să-ţi 
văd în ziua aceea faţa ta aprinsă de mânie? 
„» Rușinea, aceasta,“ zice sf. Vasile, „întrece ori- 
ce pedeapsă.“ Atunci se va împlini, cea pro- 
rocit si. Ioan, că osândiţii vor rugă munţii să 
cadă peste ei şi să-i ascundă dinaintea feței 
Judecătorului, aprins d6 mânie:. Și va zice 
munților, cădeți peste noi şi ne ascundeți 
de cătră faţa Celui ce şeade pe scaun și 
de mânia Mielului. (Apoc. 6, 16).: 

Afecte şi rusăciuni. 

| O, Mielul. lui Dumnezeu! O iubitul meu 
Mântuitor,. care ai venit în lume, nu ca să 

„pedepsești, ci să ierți păcatele, ah iartă-mă 
acum, mai "nainte de ce-ar veni ziua acea, 

„În care ai să-mi fii. judecător! O Mielule,
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care atâta răbdare ai avut față de mine, da- 

că din întâmplare aș fi vrednic de osândă, 

“vederea feței tale, pentru ' mine ar.fi iadul 

iadului meu. Ah, iartă-mă, te rog înc'odată, 
“iartă-mă curând. Scoate-mă cu mâna ta îndu-. 

rătoare din prăpastia în care mă aflu pentru 

păcatele mele. Imi pare rău, o bunul meu cel. 

mai înalt, că te-am vătămat. Te iubesc Jude- 

“cătorul meu, care atâta m'ai iubit. Pentru 

meritele morţii tale, dă-mi un astfel de aju- 

tor, care din păcătos ce sunt, să mă facă un . 

sfânt. Tu ai promis, că vei ascultă rugăciu- 

“ nile noastre: Sfrigă cătră mine. şi voiu ră- 

spunde ţie. (Ier. 33, 3). Nu-ţi cer bunuri pă- 
_mântești, numai graţia şi iubirea ta le cer, alt- 

ceva nimic. Ascultă-mă, Isuse al meu, pentru 

. dragostea, ce-ai purtat-o, faţă de mine, murind -, 

pe cruce pentru mine. Scumpul meu Jude- 

cător, sunt vinovat, dar un vinovat, care te 

iubeşte mai mult decât pe sine însuș. Indură- 

te spre mine! — Marie, mama mea, grăbeşte 

şi-mi ajută curând ; acum. îmi poţi ajută. Tu 

nu m'ai părăsit, când eu trăiam fără să-mi - 

aduc aminte de tine şi de Dumnezeu, ajută-mi 

deci și acum, când sunt pe deplin hotărît a 

„servi porurea ţie și a nu mai vătămă pe 

Domnul meu. O Marie, tu eşti nădejdea mea,! 

Punct a. 

Iată sencepe judecata. Se deschid căr-. 
ţile, adecă conștiința, unui fiecăruia: Jude- i
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cătorul a șezut și cărțile s'au deschis. * 
“ (Dan. 7, 10). Mărturiile contra celor acuzaţi 

în locul prim vor fi diavolii, cari după păre- 
“rea, sf. Augustin, vor zice: Preadrepte Du- 
mnezeule, judecă-l de al meu pe acela, 
care n'a voit să fie al tău. In locul ul doi- 
lea va fi conștiința proprie: /mpreuză măr- 
furisindu-le lor conștiința lor. (Rom. 2, 15). 

. Vor mărturisi mai departe, strigând după ră- 
sbunare, chiar și zidurile acelei case, în care 

- păcătoşii au vătămat. pe Dumnezeu: -Piafra 
din părete va strigă. (Habac. 2, 11).-Măr- 
turie va, fi în urmă însuş. Judecătorul, care. 

„: a fost de faţă la toate vătămările făcute lui: 
„Fu sunt judecător şi mărturie, ziceDom- 
„„Dul, la leremie. Iar sfântul Pavel zice: 2o- 
-mhul va lumină ascunsele întunerecului * 
și va arătă sfaturile inimii. (|. Cor. +, 5). 
Va descoperi tuturor oamenilor. păcatele ce- 
le mai ascunse și mai ruşinoase, cari în 
vieaţă au fost ascunse chiar şi înaintea con- 
fesarilor:: Și voju descoperi celea dina- 
poia ta înaintea feței tale. (Naum 3, 5). 

„Păcatele celor aleşi însă, după cum ne spune 
Petru Lombardul, nu se vor descoperi atunci, 
ci vor rămâneă ascunse, amăsurat . vorbelor - 
lui David: /ericiţi, cărora s'au iertat fă- 
rădelegile şi cărora s'au “acoperit păca- 
tele. (ps. 31, 1). Din contră, păcatele osân- 
diţilor, zice sf. Vasile, vor fi văzute de toți 

- cu 0 singură:-privire a; ochilor, ca într'o icoa-



  

nă: „Cu o singură, “căutătură” se vor : cunoaşte 
toate păcatele, caşi cum. ar fi zugrăvite.“ Jar 

în- grădina Ghetsimani, când a' zis Hristos: 
- Fu sunt au căzut la pământ toţi soldaţii, 
“cari veniseră să-l prindă, ce va fi atunci, 
“când șezând el ca judecător, va zice că - 
tră cei osândiţi: „Iată; eu sunt acela, pe „care. ! 
voi! l-aţi desprețuit atât. de mult?*, . ... 

| Iată, Sapropie clipita, în care se 70- 
stește judecata. Mai întăiu se va întoarce Isus 

“cătră cei aleşi, şi le va zice lor cuvintele 
acesteu dulci: Veniţi, binecuvântații Părin- 
felui meu, de moșteniți “împărăţia, care e 

“gătită vouă dela întemeierea lumii. (Mat. 
25, 34); St. Francisc de Assisi, când i sa, 
descoperit, că e predestinat la, fericire, nu se. .; 
puteă bucură, îndeajuns. Ce bucurie mare va .. 

“fi aşadară, sauzi din gura Judecătorului cu- 
vintele: Veniţi fii binecuvântaţi, veniţi în îm- 
părăția cerească ; pentru voi nu e mai mult E 
“nici o pedeapsă, nici o frică, voi. sunteţi je: 
riciți acum, şi așă. veţi fi în toată veşnicia. 
Eu binecuvânt: sângele, ce l-am vărsat pen- 
tru voi; binecuvânt lacrimile, ce voi le-aţi 
vărsat pentru păcatele voastre; să mergem 

sus în raiu, unde vom fi pururea împreună, în' 
“toată veșnicia ! Va binecuvântă și preasfânta, 
Maria pe aleşii săi, şi-i va chemă să meargă - - 

„CU dânsa, în ceriu, și cântând astiel: “Aleluia, 

N 
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".- sf: Toma face următoarea . observare:. Dacă - 

7 
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- aleluia“ vor întră ca niște biruitori, spre a-l 
laudă și iubi pe Dunmezeu în veci. 

Cei osândiţi din contră se vor întoarce 
cătră Isus Hristos, şi-l vor întrebă astfel: „Noi 

Ul 

sărmanii, ce avem 'să facem ?* „Voi?“ va zice 
Judecătorul cel veșnic, „voi?“ Duceţivă dle- 
stemaților, în focul de veci (dat. 25,41), pen: 

- trucă aţi lăpădat şi despreţuit ajutorul meu. 
Duceți-vă, plecaţi dela mine, căci mai mult 
nu Vreau să vă văd, nici să aud de voi. Ble- 
stemaţilor,. duceți-vă dela mine, mergeţi în 
focul de veci, pentrucă aţi despreţuit binecu- . 
vântarea mea. „Şi „unde au să meargă, Doa- 
mne, acești nefericiţi ?* — „In foc, în iad, ca 
să ardă cu trupul și cu sufletul.“ — „Și pe câți 
ani, ori pe câte veacuri ? — Ce ani, ce veacuri? 
În focul de veci, pe toată veşnicia, până | 
“când Dumnezeu va fi Dumnezeu.“ —-După 
sentința aceasta, zice sf. Etrem, osândiții își 

„vor luă, rămas bun dela îngeri, dela sfinți, 
dela, neamuri și dela dumnezeeasca Mamă: 
„Rămas bun drepţilor, rămas bun cruce, ră- 
mas bun ceriule! Rămas bun părinților și 
fiilor, căci nu ne vom 'mai.vedeă niciodată. 
Râmas bun îţi zic ţie Născătoare de Dumne- 
zeu, Marie!“ Astfel în mijlocul. vâiei se va: 
deschide o groapă mare. în care vor câde 
impreună cu diavolii cei osânâiţi, și vor âuzi, 
o Dumnezeule, închizându-se după ei porţile 
acelea, cari nu se vor mai deschide niciodată, . | |
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“ niciodată în veci. — O.păcat blestemat, la ce 

„ sfârşit nefericit vei aveă: să duci odată atâ- . 

„tea suflete nenorocite! O, suflete nenorocite, 
pe cari vă aşteaptă un sfârşit atât de amar! 

- Afecte şi rugăciuni. 

O -Răscnmpărătorul și Dumnezeul meu! 
Ce judecată mă. va: ajunge în ziua acea? 
Dacă, Isuse al meu, ai cere acum.seamă dela 
mine, despre xieaţa mea, ce ţi-aş puteă.ră- 
spunde altceva, decât, că sunt vrednic de o 
mie de iaduri? Da, este adevărat, scumpul 
meu Răscumpărător, sunt vrednic de o mie 
de iaduri, dar să ştii, 'că te iubesc şi te iu-. 

besce mai mult, decât pe mine însumi; şi pen- ” 
tru vătămările, ce ţi l-am făcut, am o așă, 
durere, . cât mai bine aș vrea să sufer orice 
rău, decât să te mai vatăm pe tine. Isuseal 
meu, tu osândeşti numai pe păcătoşii impie- 

triţi la inimă, iar nu şi pe aceia, cărora le pare 
rău și vreau să te iubească. Iată-mă la pi- 

cioarele tale, cu inima înfrântă de durere; 

dă-mi să înţeleg, că mă ierţi. Tu însă mă îaci 
să înțeleg dejă, ce zice Profetul: /nfoarceți- 

gă la mine.... şi mă voiu. întoarce „Cătră, 
doi. (Zah. 1, 3). Toate le las; abzic de toate 
plăcerile şi bunurile lumii; mă întorc la, tine 
și te îmbrăţișez, iubitul "meu Răscumpărător. 
Ah, primeşte-mă în inima, ta și acolo mă a- 

prinde 'de iubirea ta sfântă; aprinde-mă în



330.. -. ” 

„așă măsură, . cât nici.să nu mai cuget a mă 
despărţi de tine! Isuse al meu, 'mântueşte-mă 
şi mântuirea mea să fie a te iubi totdeauna și 

" a-lăudă pururea îndurările tale: /ndurările 
"Zale Doamne, în veac 'voiu lăudă. (ps. 88,1). 
„— Marie, nădejdea, scăparea și mama mea, 

: “ajută-mi şi-mi câștigă sfânta. perseveranță. 
„Nimeni, din câţi au alergat la tine nu sa | 

osândit. "Pie mă dau cu totul, îndură-te spre 
mine. - _ 

 



Meditaţia XXVI. 
Pedepsele iadului. 

„Și vor merge aceștia în mun- . 
ca de veci.“ (at, 23, 16). 

| Buanot 1. , N 

“Două rele face păcătosul, când, păcătu- 
"_eşte. Lasă pe Dumnezeu, bunul cel mai înalt, 

şi se întoarce la făpturi : Două rele a fă- 
cut poporul meu : m “a părăsit pe mine, Îz- 
vorul apei vieţii, şi și-au săpat: șieşi fân- 
fâni surpate, cari nu vor puteă ținea. apa. 
(ler. 3, 13). Fiindcă așadară păcătosul se în- 
toarce "Ia creaturi . şi Vatămă pe Dumnezeu,. 

" „deaceea pe dreptul va fi chinuit în iad de 
aceleași făpturi: de'foc şi de diavoli; şi a- 
ceasta. e pedeapsa 'simţului. Dar dupăce vina, 

“lui cea mai mare stă în aceea, Ca întors spa- 
tele lui Dumnezeu — în ce conzistă păcatul: 
— deaceea şi pedeapsa lui cea mai mare 0. , 
formează. pedeapsa daunei, adecă pedeapsa, 

“că a pierdut pe Dumnezeu. 
- Să medităm în locul prim asupra p6- - 

depsei simțului. Credinţa ne spune, că este 
iad, care după mărturisirea unor sfinţi pă- Mai 
rinți - se “află în . mijlocul: pământului. “Iadul
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„e temniţa cea mai. înfiorățoare, unde vor - 
ajunge toţi aceia, cari se scoală împotriva lui 
Dumnezeu. „ladul e locul chinurilor,* astfel 
l-a numit bogatul din sf. Evangelie. E un loc 
de torturi, unde toate simțurile și facultăţile 
celui osândit îşi au chinurile lor: proprii.-Cu 

- cât cineva a vătămat mai mult pe Dumnezeu 
prin un simț oarecare, cu atât va fi torturat 
mai mult prin simţul acela: Prin 'cari /u- 

“ceruri păcătuește cineva, prin acelea se şi 
pedepsește. (Inţel. 11, 17). Câ£. întru de- 
sfătâri a fost, atâta chin şi plângere. dați 
ei. (Apoc. 18, 7). 

“Mai întâiu va .fi pedepsit ochiul cu 
întunerec, pentrucă iadul e :„o (ţară întune- 
coasă și acoperită cu vălul negru al morţii“ 
(lov. 10,22). Ce milă se “deşteaptă în noi, 
faţă de acel om. nenorocit, care a fost în: 
„chis într'o groapă întunecoasă, ca, acolo să-și 
petreacă toată vieața lui! Iadul încă- eo 
groapă închisă de toate părţile, unde nu în- 
tră niciodată rază de soare, sau de altă lu- 
mină: /n veac nu va vedeă lumină. (ps. 
4S, 20). Focul, care luminează pe pământ, în 
iad va fi întunecat cu totul: G/asu/ Domnu- 
Jui, celui ce taie para focului. (ps. 28, 7). 
Si. Vasile astfel tălmăceşte: vorbele acestea 
ale psalmistului: „Domnul va despărți lumi- 
na de ioc, deaceea un atare foc va arde nu- 

„ai, lumină însă nu va da.“ 'Tot așă zice și 
Albert Marele: Va despărți de căldură 1u-
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zmina focului. Imtunerecul acesta, despre care . 

zice sf. Iacob, că „orbește ochii osândiţilor,“ 

ine dela fumul, ce iasă din foc: Pentru cari. 

în veci va fi ținută furtuna întunerecului.. 

Sf. 'Poma, obsearvă, că „osândiţii numai atâta 

“Jumină au, câtă e de ajuns să-i chinuească.“ În 

lumina acea slabă vor vedea :uriciunea celo- ... 

ralalți osândiţi și a diavolilor, cari vor luă . -. 

forme înfricoșate, ca cu atât mai -tare să-i 
- înspăimânte. 

Va fi torturat în locul al doilea miro- 

“Sul. Ce pedeapsă ar. fi aceea, să te afli în- 

chis într'o odaie, cu un cadavru puturos? - 
_ŞȘi cei râniți ai lor se vor lăpădă și cei. 

morți, și se va sui putoarea lor. (Is. 34, 3). 

Ceva fi însă de cel osândit, când va trebui 

să stea în mijlocul atâtor milioane de condam--" 

„naţi, cari sunt vii, numai întru cât se pedepsesc, 

iar încolo— pentru putoarea, ce o răspândese 

— sunt cadavre greţoase. „Dac'ar fi scos din 

iaâ. trupul unui osândit, ar fi de-ajuns să moa- 

ră de putoare toţi oamenii,“ zice sf. Bonaven- 

tura. Și totuși zic unii. nebuni: „Dacă mă 
duc în iad, nu voiu.fi singur.“ .0 nefericiţi- 

lor, cu cât veți fi mai mulți în iad, cu atât 

veţi suferi mai mult! „Mulțimea nefericiţilor,“ - 

zice st. Toma, nu. va împuţină nefericirea . 

voastră, ci o va mări; Din contră, vor suferi - 

foarte mult din cauza putoarei, a, strigătelor 

şi a strâmtorării, pentrucă în iad vor” fi.unul 

peste altul, ca oile adunate în timpul. verii:
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"- Ca nişte oi în iad sau pus. - (ps. 48, 15). 
„Vor fi ca strugurii storși sub teascul măniei 
„lui Dumnezeu: £/ ca/că feascul vinului iu- 
țimii - şi mânia atotțiitorului Dumnezeu. - 
(Apoc. 19, 15). De aici va urmă pedeapsa 

"aceea; că nu se vor puteă mișcă dintr'un loc 
“ într'altul. Astfel condamnatul va trebui să 
rămână în iad așă cum a'căzut în ziua din 
urmă, fără de-aș mai schimbă locul și fără 
deaș-puteă mișcă mai mult vreun picior sau 
vreo mână, până: când Dumnezeu va fi Du- 

„mnezeu., .... i 
„Va fi torturat auzul de sberetele con- 

tinue şi de plânsul desnădăjduit al celor ne- 
"fericiţi; „va, fi chinuit de sgomotul înfricoșat, 
și nesfârşit:al diavolilor. Ce pedeapsă e pe 
noi, când auzim pe un morbos,: că geme În* . 

" “truna,.ori pe un: câne, ce latră “Mereu, sat 
_pe un copil, care plânge chiar:când vrem să 

„ durmim ?: Sărmanii osândiţi, ei în veci trebue . 
„ saudă svârcolirile şi strigătele- celor ce se 
chinuesc! .,. i | 

Va, fi torturat grumazul cu .foame: Şi 
„Dor. flămânzi, ca un câne (ps. 58, 17), și 
nu va aveă nici măcar o bucăţică de pâne 

* niciodată. Ii va fi apoi așă de sete, încâs 
„spre a-și stâmpără, setea, nu i-ar fi de ajunt 
toată apa din mare, cu toate acestea nu va - 
aveă, nici barem un picur de apă. O picătu- . 
ră a cerut bogatul, dar nu i s'a dat pănă 
acum, și nu i-se va da niciodată, niciodată.
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Afecte și rusăciuni. » 

“Ah, Dumnezeul meu! Tată la picioarele a 
“tale pe acela, care atât de puţin a băgat în 
seamă graţia ta şi pedepsele tale! Ar fi'vai de 
mine, dacă tu, Isuse al meu, nu te-ai fi îndurat 

spre mine! Oare de câţi ani așfi în acel cuptor. - 
puturos, unde ard dejă atâţia nefericiţi, ase- - 
'menea mie!.Ah, Răscumpărătorul meu, cum 
să nu ard de iubirea ta, dacă mă gândesc se- 
rios la aceasta, și cum voiu puteă să te va- 

““tăm din nou pe viitor? Nu fie aceasta nicio-. 
dată, o Isuse al meu; fă, să mor mai bine de 
o mie de ori. Odată, ce-ai început lucrul bun 
"cu mine, îndeplineşte-l. 'Tu m'ai scos din no- 
roiul atâtor păcate și cu atâta dragoste mai . . - 
„chemat : să te iubesc; îă, ca timpul acesta, .. 
ce ni-l dai acum, să-l: folosesc tot pentru ti 
ne.- 0, cum ar dori osândiţii o zi,0 oră mă- , - 
<ar din timpul, ce mi-l dai mie! Și ce voiu face 

„eu?. Voiu petrece şi mai departe în lucruri, . --- 
ce te supără ? Nu, Isuse al meu, pentru vred- -. 

. nicia acelui sânge, care m'a; scăpat pănă a-.: 
cum de iad, nu permite aceasta. 'Te “iubesc, . 
0 bunul meu cel mai înalt, și fiindcă te iu-- 
„besc: îmi .pare rău, că te-am vătămat. Nu 
Yoesc să te: vatăm mai -mult,.ci vreau.să te 
ipbesc pururea. — "Marie, regina şi mama - 

mea, roagă pe Isus pentru mine, şi-mi câști- 

gă darul statorniciei. în bine şi al sfintei.
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- Punct 2. 

- Pedeapsa cea mai înfiorătoare pentru 
„cel osândit e însă focul cel veşnic al iadului: 
Jzbânda celui necredincios foc şi : vierme 

„este. (Eccl. 7, 18).. Pentru aceea Domnul 
mai. vârtos pedeapsa, aceasta o rostește a 

„judecată: Duceţi-vă dela mine blestemaţi- 
for în focul de veci. (Dat. 25,41). Pedeapsa - 
focului chiar și aici pe pământ e cea mai 
înfiorătoare dintre toate pedepsele; dar între 

focul: de aici şi între cel din iad o deosebire 
atât. de mare, încât zice sf. Augustin, că 

- „focul. nostru e numai: chipul celui din iad“, 
pentrucă. dupăcum observă sf. Vincențiu Fer- 

Li 
„Teri „focul de: pe pământ e făcut pentru 
folosul nostru; focul iadului însă e făcut de 
Dumnezeu anume, ca “să chinuească“, „Altul 

„e tocul, care serveşte oamenilor“, zice 'Ter- 
tullian,- „și altul e cel, care serveşte dreptă- - 
ţii lui Dumnezeu. Insași mănia lui Dumnezeu 
aprinde acest foc răsbunătore. * - 

Osânditul va fi aruncat nu cătră foc, 
ci în loc: Ducefi-vă  blestemaților în focul 
de veci. Astfel păcătosul va fi încunjurat 

„ de «toate părţile cu foc, asemenea unui lemn 
în cuptor. Se va:află osânditul cu o văpaie 
de foc dedesubt, cu una deasupra și alta jur 

„. împrejur. Dacă pipăie, sau caută, în jurul său, 
„Ori dacă răsuflă, nu pipăie, nu află, nici nu 

respiră altceva, decât foc... Va fi în foc, ca 
4
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peştele în apă. Dar focul acesta nu va, în-- 
cunjură numai trupul celui osândit, ci va 

întră și înlăuntrul măruntăilor lui, ca să-l 

chinuească.. “Trupul” lui va deveni tot foc, așă, - 

„că.vor arde măruntăile în pântece, ininia în 
piept, creierii în cap, sângele în vine şi chiar 

şi măduva în oase. Fiecare va deveni un- 

“cuptor de foc: Va furbură pe-ei şi-i va 

“'mâncă pe ei focul. (ps. 33, 14).. a 
Unii nu pot umblă pe cale, când arde puţin -. 

soarele, alţii nu pot stă într'o odaie închisă, 
„lângă cuptorul roşă de căldură, ori nu pot; 

- suferi o scânteie, ce sare din foc — şi to- 

tuşi nu se tem de focul acela, care pre-- 

'cum zice Isaia, nimicește toate: Care. din- 
tre voi va'puteă locui. cu focul mistuitor? 

- (Isa. 33, 14). Precum fiara sălbatică sfăşie 

„un ied, asttel -prăpădește: şi focul iadului pe: 

- cel osândit; îl sfășie, dar nu-l omoară. „Con- 
“tinuă nebunule“, zice sf. Petru. Dămian celui 

- mecinstit, „continuă numai a îndestulă pofta. 

trupului tău. Veni-va b zi sau o noapte, când - 

polita se va, preface în rășină, când un foc, ce 

arde pururea va, f-nutrit în măruntăile tale“. 

a Sf. Ieronim adauge următoarele, zicând, 

„că focul acesta:va ăduce cu sine toate chi-: 

nurile, și durerile, ce se pot suferi pe acest. 
pământ: dureri de oase, de cap, de pânte- 

ce, de nervi: „Păcătoșii în iad vor simţi în-“ 
tr'un singur foc toate: pedepsele“. In tocul 

acesta va fi și pedeapsa frigului : „Din apele
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„reci ca ghiaţa, să treacă lao căldură peste 
“: măsură -mare?*. (lov 24, 10). Dar trebue să. 

1. ne gândim'totdeauna la aceea, că toate pe- 
„+2 depsele de pe acest pământ sunt numai o um- 

bră, față de pedepsele iadului, zice sf. Ioan. 
“Gură. de aur: „Pune focul, pune fierul; ce: 
“sunt, dacă nu o umbră chinurile acestea,7* 
„„. Facultăţile încă-şi vor aveă chinul lor 

„propriu. Afemoria osânditului va, fi torturată 
„cu aducerea aminte de timpul, ce l-a avut 
„în vieață spre a se mântui, dar pe care ea 
l-a folosit spre a se osândi; apoi de ajutoa- 

„rele nenumărate, ce le-a primit dela Dumne- 
"Zeu, de -cari ea însă n'a voit să se folosească. 

Va fi torturață minfea, cână se va cugetă la 
- “binele nespus de mare, ce l-a pierdut : ceriu 

„-. i Dumnezeu, pentru dobândirea cărora -nu 
„mai este nici o nădejde. Chinuită va fi voiața, 

„când va vedeă că i-se deneagă totdeauna, orice. 
dorință a, ei: Poffa păcătoșilor va pieri..(ps. 
1111,-9). Sărmanul, nu va.aveă niciodată ni- 

„mic din ceeace doreşte; va aveă însă: puru- 
2 : Tea.de. ce să se: îngreţoşeze, adecă-pedepsele 

veșnice. Ar voi să scape de chinuri, şi să. . 
aibă pace; dar.pururea,. va. fi: chinuit și pace. - 
nu va aveă, niciodată. e o 

_- Afecte şi rugăciuni.. . 

0, Isuse al.meu! Sângele tău și moar: 
„tea ta sunt nădejdea, mea. Tu ai murit, ca
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să mă scapi de moartea, veşnică. O Doamne, | 
cine a luat mai multă parte din meritele pa- 

timilor tale, decât, ticălosul' de mine; care de. 

atâtea ori m'am făcut vrednic de iad?.0, nu 

mă: lăsă: să mai fiu nemulțămitor pentru ată-. . 
tea daruri, ce mi le-ai dat! Tu m'ai scăpat: 
de focul iadului, pentrucă nu vrei. să ard: 

în acel foc chinuitor; ci să ard de focul: 

„_cel dulce al iubirii tale. Ajută-mi , aşadar, 

să pot împlini dorinţa ta. Dacaș fi în iad. 
eu nu te-aș mai puteă iubi; după-ce însă. 

acum te pot iubi, vreau să.te iubesc. Te iu- 

besc, bunătate infinită! Te iubesc. Răscum- 

- părătorul meu, care atât de mult m'ai iubit. 

Cum am putut trăi atâta vreme departe de 

“tine! Iţi mulțămesc, că nu m'ai părăsit. Dacă. 
te-ai îi uitat la nerecunoștinţa, mea, acum, ori 

"aş fi în iad, ori n'aș aveă durere pentru -pă- 

„„catele mele. Durerea, ce-o simt în inima mea. * 

pentrucă te-am vătămat, dorința, ce-o arm de: 

a te iubi foarte, sunt daruri ale graţiei tale, 

cari îmi stau într'ajutor. Iţi mulțămesc, Isu- - 
“seal meu. Sper, că celalalt timp al vieţii. 

mele îl voiu dărui ţie. Abzic de toate. Vreau 
„să cuget numai la aceea, ca să-ţi servesc 
ție şi să-ţi fac. totdeauna voia ta. -Adă-mi 

-. aminte pururea, de iad, de care -m'am' făcut: 
vrednic și de. ajutoarele, ce mi. le-ai dat;nu -. 

îngădui să-ţi întore. iarăși spatele și să mă 
"” osândese însumi la groapa aceea de chinuri. 

22%
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—-0 mamă a lui Dumnezeu, roagă-te pentru 
mine păcătosul! Intrepunerea ta m'a scăpat 
de iad; scapă-mă cu aceasta și de păcat, care 
singur. "mă poate osândi din nou la iad. 

Paact a: 

Dar toate pedepsele acestea sunt nimi- 
-ca faţă de. pierderea” lui Dumnezeu. Iadul 

„mul face întunerecul, nici putoarea, strigăte- 
le sau focul; pedeapsa, care face iadul să fie 
iad. este durerea, că a pierdut pe Dumnezeu. 

“Sfântul Bruno zice: Să ți se îngrămâdească 
chinuri peste chinuri, numai să nu fii lip- 
sit de Dumnezeu. lar:st. Hrisostom zice: 
Dac'ai înșiră o mie de pedepse de ale ia- 

„dului, totuși, nu. vei puteă află. nici una 
asemenea durerii acesteia. „Dacă osânâiţii 
"Sar puteă bucură de vederea lui Dumnezeu“ , 
zice sf. Augustin, „ei ar mai simţi nici o. 
pedeapsă Şi însuș iadul ar fi.un raiu pentru 
ei“. Ca să înțelegem ceva din pedeapsa, acea: 
sta, să zicem, că pierde cineva, o piatră scum- 
pă în preţ de 300 de galbini. Aceluia desi- 
pur îi va -părei, rău pentru o astfel de. 
pierdere, Dacă preţueşte 500 va simţi.o du: 
rere mai mare, dacă 900, :0 durere şi mai 
mare. Pe scurt, cu cât creşte: valoarea lu- 

" crului pierdut, cu atât creşte: şi supărarea. 
„Şi ce îel de bine a pierdut osânditul? — 

» Pe Dumnezeu un bine nemărginit. Deaceea, 

N
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zice sf. Toma, că: „Pedeapsa celui . osândit. - 

e nemărginifă, pentrucă e vorbă: de pierde- 

rea unui bine nemărginit“. A : 
„Pedeapsa aceasta, o cunose acum nt- 

mai sufletele curate şi sfinte; păcătoşilor, cari 

. despreţuesce. pe Dumnezeu le e necunoscu- 

tă“, zice sf. Augustin. Iar sf. Ignaţiu de Lo- 

jola strigă: „Doamne, rabd orice pedeapsă; 

_acea însă de a fi lipsit de tine n'o suier“. 

Durerea, aceasta n'o simt păcătoşii, cari tră- 

esc cu lunile şi anii fără de Dumnezeu, d8- 

oarece ei nefericiții trăesc în întunerec, La 

moarte însă vor cunoaște ;și ei bunul acela 

mare, ce l-au pierdut. „Sufletul despărţindu- - 

se de trup“, zice sf. Antoniu, recunoaşte pe 

Dumnezeu, ca-pe bunul său cel mai înalt şi 

înţelege, că e făcut pentru Dumnezeu“. Deaceea 

Saruncă înainte, ca să se împreune cu bu- 

nul său cel mai înalt; dacă-i însă în păcate, va, 

fi lăpădat de Dumnezeu... Un' câne de vânat, 

când vede iepurele şi nu poate îugi după el, 

- Aiîndeă-i legat, câtă putere nu "foloseşte, ca 

să rupă. lanţul şi s'apuce prada? Când su- 

„fletul se desparte de. trup firea-l . îndreaptă 

la “Dumnezeu, păcatul însă îl depărtează dela 

Dumnezeu. şi-l aruncă în iad: Păcatele voa- 

stre fac osebire între voi şi între Dumnezeu. 

(Isa. 59,.2). Aşadară tot iadul stă in cuvân- 

tul acesta: „Mergeţi dela “mine. blestemaţi- 

lor“. Duceţi-vă, nu vreau să mal vedeţi faţa 

"mea, va zice Hristos. Sfântul Hrisostom zice: .
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= „De-ai numiră o mie de pedepse de ale ia- 
dului p'ai află nici una 'așă de mare, cași 
aceasta, de-a fi urit de Hristos“. Când a pe- 
depsit David pe fiul său cu aceea, ca nicio- 

“dată să nu mai dea faţă cu el, lui Absolon 
„pedeapsa aceasta i se păru atât de mare, în- : 
cât zise: sSpuneți-tatălui meu, că ori să 
“mă lase să-i văd iarăşi faţa Iui, ori să mă 
omoară. (II. ]mp..14, 32). Filip: II. văzând, 
că un mare boier din împărăţia, lui, stă în 
biserică fără cinstea cuvenită, îi zise: „Nici : 
odată să nu mai vii înaintea mea. Cuvin- 
tele acestea în așă, măsură -l-au întristat. pe 
boierul. acela, încât merse acasă, și muri de: 
supărare. Ce va fi însă atunci, când Dumnezeu 

„Ya zice păcătosului: „Du-te dela mine, nu 

, 

vreau să te văd mai mult!“: Și voiu întoar- 
ce fața mea de câtră el], — şi-l vor află 
rele multe. (Deut. 31, 17): Voi nu vă mai 
ţineţi de mine, va zice Domnul cătră cei o- 
sândiți în ziua cea de apoi, și eu nu sunt 
mai mult al vostru: Chjamă numele. lui, nu Ș 
poporul meu, căci voi nu sunteți poporul 
Meu şi eu nu sunt Dumnezeul „Dostru“.. 

(05. 1,9). ! 
Cechin e pentru un băiat să zică, la moar- 

„„ tea tatălui său, şi pentru o muiere să zică, la 
”. moartea, bărbatului ei, „Tatăl meu, soţul meu, 

nu te voiu vedeă mai mult!“ — O, dac'am auzi o 
noi acum un suflet: condamnat plângând, și 
l-am întrebă :-„De ce plângi aşă tare?“ el
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„"Me-ar da “singur răspunsul acesta: „Plâng,. 
„ „pentrucă ani pierdut pe Dumnezeu şi nu-l voiu 
"vedea mai mult“. O de-ar puteă sărmanul să . :: 

" iubească în iad câtuş de puţin pe Dumne -: 
zeu și să se lase-în voia lui! Dar nu, căci: 
dacă s'ar puteă aceasta, iadul atunci nar- 
mai fi iad. Cel nefericit nu se mai poatelăsă.- 

„în voia lui Dumnezeu, fiindcă el sa făcut . : 
vrăjmaș voinţei dumnezeești. El nu mai poate 
iubi pe Dumnezeul . său; el îl urăște și-l: va - 

-uriî pentru totdeauna, şi acesta va fi iadul: 
lui: Să cunoască pe Dumnezeu, ca pe bunul 

„ său cel mai înalt, şi cu toate acestea să se a 

“vadă silit a-l urî chiar în timpul acela, când - 
îl recunoaşte vrednic de o iubire -nemărgiz 

nită. Intrebând odată sf. Catarina de Genua . “ | 
pe diavolul, cine -este” el, primi răspunsul 

acesta: Eu sunt Dlestematul cel lipsit de. .. 
iubirea dumnezeească. Osânditul va, uri și 
blestemă pe Dumnezeu și prin aceasta: va - 
blestemă şi binefacerile primitedela Dumne- 

_.- zeu, cum sunt: creaţiunea, răscumpărarea, sf. 

” taine, cu:deosebire sf. botez şi sf. penitinţă, 

şi peste toate acestea cel'mai sfânt sacra-.. 

ment, sf. Eucharistie. Va uri pe toţi îngerii . 

_şi sfinţii, mai ales pe îngerul său apărător, 

pe sfinţii săi mijlocitori, dâr mai cu seamă 

pe mama, lui. Dumnezâu ;. dintre toate însă | 

pe celea trei persoane dumnezeeșii Și “între 

"acestea cu deosebire pe Fiul lui Dumnezeu, - -
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care a murit odată pentru mântuirea lui; va: 
blestemă ranele lui, sângele, patimile și moar- 
tea lui pe cruce. | 

Afecte și rugăciuni, 

O Dumnezeul meu, tu ești bunul meu cel 
-mai înalt, bunul meu nemărginit, pe care eu 
cu voia de atâtea ori l-am pierdut! Am știut, 
că prin păcatele mele îţi voiu cauză mari ne- 
plăceri și -voiu pierde graţia ta; și cu toate 

„acestea. am păcătuit ! O, iul lui Dumnezeu, 
dacă nu te-aș vedeă murind pe. cruce, stră- 
“puns cu lancea pentru mine, eu n'aş aveă cu- 
raj să cer şi şă aştept iertare dela tine! E- 
terne Părinte, nu privi la mine, priveşte la 
acest Iiu iubit al tău,. care cere dela tine 
îndurare, pentru toţi; ascultă-l. pe el și iar-. 
tă-mă. Intr'adevăr de mult trebuiă să fiu în 
iad, fără nădejdea de-a te mai putei iubi, și 
de-a mai câștigă vreodată darul pierdut! Du- 
mnezeul meu! Imi pare rău de supărarea,. ce 
ţi-am făcut-o, despreţnind -prietinia ta Și lă- 
pădând iubirea ta, pentru o plăcere mizera- 
bilă pământească. O, de-aș fi murit iai bine . 
de o mie de ori! Cum am putut fi eu atât . 
de orb și nebun! Iţi mulțămese Dumnezeul 
meu, că-mi dai vreme să-mi, îndrept- păcatele 
din trecut. Dupăce din iîndurarea -ta mă aflu 
dejă afară de iad şi încă te mai pot iubi,0 
Dumnezeul meu, vreau să te iubesc. Nu voese 

x
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să întârziu mai mult a mă întoarce cu totul 

la tine. Te iubesc, o bunul meu nemărginit! 

Te iubesc pe tine vieaţa mea. comoara mea, 

dragostea mea, ; te iubesc pe tine, totul. meu. - 

Adu-mi aminte, o Doamne, totdeauna de iubi- 

„_zea,ce-ai arătat-o faţă de mine şi de iad, unde 

__artrebui să fiu, ca cugetul acesta.să mă în- . 

demne a mă deprinde în iubirea faţă de tine, 

şi astfel să strig cătră.-tine: Te “iubesc, te 

iubesc, te iubesc! — Marie, doamna mea, 

nădejdea. şi mama mea, dac'aș îi în iad,naș 

puteă să te iubes6 mai mult nici pe tine. 'Te 

iubesc, da, te iubese mama, mea; în tine “mă, 

încred şi. sper, că nu.voiu încetă' mal mult 

să te iubesc. pe tine şi pe Dumnezeul „meu. 

Ajută-mi, și 'roagă pe Isus pentru mine. 

7 .



m Meditaţia XXVII, 
- Despre veşnicia iadului. . .. 

Și vor merge aceștia în mun 
Mi „ca de veci.“ (Mat. 25, 46). 

| i Ă , Punct I. 

„Dacă, iadul n'ar fi veşnic, atunci n'ar fi 
„iad. Suferinţa, care nu “ţine multă vreme, nu 

„e suferință mare.. Dacă tăiem unui bolnav 0. 
"rană, sau ardem altuia racul, durerea, ce 'o-: 

„.„-Ya simți, va fi ce e: drept-.mare, dar. fiindcă . 
înceată curând, deaceea nici tortura nu e _ 
“prea mare. Însă ce dureros âr fi, când tăi6- 
rea, sau arderea aceasta ar ţineă o. săptămă- 

„Dă san o lună întreagă! Dacă durerea ar 
„ “ţineă multă vreme, atunci chiar dacar f încă 

„.*- pe'atât de neînsemnată, precum e de ex. o mică. 
durere de ochi, sau o durere de dinţi, totuşi . 

„devine insuportabilă. Dar ce vorbesc de du- 
rere ? - Chiar şi O privelişte frumoasă sau o! 
piesă: muzicală, veselă, dac ar țineă vreme 

„îndelungată sau și numai o zi întreagă, te-ar 
„.,. disgustă şi ar fi de "nesuferit. ȘI - ce-ar fi a 

tunci, când ar ţincă o lună sau un an? Cu- 
getă, dar, cum va fi în iad, unde nu vei ve- 
deă aceea. priveliște încântătoare,. nici - vei
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“auzi muzica, acea frumoasă, unde'nu te va 
"tortură singur numai o durere” de ochi sau: 

de dinţi, unde nu vei simți “numai durerea 
“unei. tăieturi sau arsuri, ci unde toate chinu- 
rile şi toate durerile năvălesc deodată asupra, 
celor osândiţi? Și cât timp?: — Pentru toată 
veșnicia: Si. se' vor chinui ziua şi noaptea 
în vecii vecilor. (Apoc: 20, 10). 

| *Veşnicia aceasta e un. adevăr de cre-: 
dinţă; nu e numai ceva părere, ci un adevăr 
arătat nouă de cătră Dumnezeu în foarte. 
multe locuri ale scripturii: Duceţi-vă dela 

“mine blestemaţilor, "în focul ' de veci. Și 
vor merge. aceştia în munca de geci. (Mat. 
25. 41), Cari vor luă muncă, pierirea cea - 
veșnică... (Il. 'Tes.:1, 9). Zof cu foc se va 
sără. (Mat. 9, 48). Precum sarea conservă | 
obiectele, tocmai. așă, și focul iadului îndepli- 
nește slujba sării, chinuind pe cei osândiţi 
şi ținându-i i totodată, în vieaţă: „Acolo mi- 
“stue tocul, zice st. Bernard, „ca să țină pu-" 
rurea“. Oare nu se poate chemă nebun acela, 
care pentru 0 plăcere de o zi se lasă să “fe 
judecat la 20—30 ani de temniţă? Dacă ia- 
dul ar ţineă“o sută de ani numai, dar ce zic 

-" 0 sută; dac ar dură numai 2—3 ani, chiar, 
şi atunci ar fi cea mai mare nebunie, să te 
lași să fii osândit la doi sau trei ani de îoc, 

pentru o plăcere îoarte. mică. Aici însă nu 
- vorbim de treizeci sau o' sută de ani, nici. 
chiar de o mio, sau zeci, de nii, ci e vorbă 

. . Ă . 1, 4 * . Ă 
x, 1 

ă - 1
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de o veșnicie; că adecă, să suferi pentru tot- 
deauna chinurile acelea, înfiorătoare, cari nici 
când nu se gată, cari nici barem peun moment 
nu se împuţinează. Drept aveau deci sfinții, cari 
până erau în vieață, și prin urmare .până 
erau în primejdia de a fi osândiţi tremurau 
şi plângeau. Fericitul emerit Isaia cu toate” 
că trăiă cu post și rugăciune într'o pustie, 
totuşi strigă “adeseori cu “lacrimile ?n ochi: 
»Vai mie nefericitului, încă nici acum nu sunt 

“sigur, că voiu fi scăpat de focul iadului! 

Afecte şi rusăciuni. 

| O, Dumnezeul meu! Dacă mai îi arun- 
cat în iad, precum adeseori am. meritat, și 
dacă din îndurarea ta iar m'ai fi scos dea- 

„colo, cu ce.mulțămită : mare ţi-aș fi dator! - 
Ce vieață sfântă ar trebui să încep! Şi acum 
dupăce tu, cu o mai mare îndurare m'ai pă- 

„Zit să nu cad acolo, ce voiu face? Oare din 
nou să te vatăm. şi să te aţâţ la mânie,-ca- 
așă chiar. tu să.m'arunci în prinsoarea aceea, 
unde ard cei: răsvrătiţi, şi unde atât de mulți 
ard pentru mai puține şi.mai .mici păcate, ca 
celea ce le-am făcut eu? O, Răscumpărăto- 
rul meu,.aşă am făcut eu mai înâinte. Vre- 
mea, ce mi-ai dat-o, în loc s'o întrebuințez 
spre deplângerea păcatelor miele, am folosit-o, 
ca, să te amăresc. Mulţămese bunătăţii tale 
nemărginite, că m'a-suferit atâta. Dacă nar.
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fi fără margini, cum m'ar fi putut răbdă atâ- 
-tavreme? Iţi mulțămesc, pentrucă m'ai aștep- 

tat până acum cu atâta paciinţă. Mai yâr- 
"tos îți mulțămesc pentra lumina, ce mi-o dai 
acum, ca să-mi cunosc nebunia și fărădele- 
gile, ce ţi le-am făcut, vătămându-te cu atâ- 
tea păcate. Isuse al-meu, le blestem şi-mi 
pare rău de acelea din toată inima; iartă-mă.. 
pentru suferinţele. tale şi ajută-mi cu grația. 
ta să nu te vatăm mai mult! Mă cutremur 
înainte, când mă -cuget, că tu, îndată ce eu 
săvârșesc un păcat, de moarte, ar trebui să 
mă părăseşti. . O Doamne, Dumnezeul ' meu, .. 
ție mă rog, pătrunde-mă . cu îrica ta, cu de- 

" osebire atunci, când vrăjmașul din nou. vrea. 
'să mă ispitească. Dumnezeul meu te iubesc, - 
şi nu vreau să te mai pierd; ajută-mă cu da- ! 
rul tău. — Vino şi tu preasfântă Fecioară. 
Marie, într'ajutorul. meu; fă, s'alerg totdeauna. 
la, tine în ispitele, ce vin asupra mea, ca să. 

nu pierd mai: mult pe Dumnezeu. Marie, tu 
ești nănejdea mea. ÎN . - 

| n Punct 2. 

„Cine ajunge. odată în iad, nu va mai 
“ieși deacolo în veci. Odată ce osânditul a. 

alunecat în: adâncimea, torturilor, se va închi- 

de întrarea şi nu se va mai deschide nici 

“odată. In iad spre întrare se află o poartă, 

spre ieşire însă nici barem 0 ușă. „Inlăuntru . - 

se vor pogori ușor, afară de loc“, zice Euse-
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„biu de Emessa. Câtă vreme păcătosul trăeşte 
încă tot mai poate speră mântuire, însă dacă 
întinat fiind cu vreun păcat, e răpit de moar- 
te, i se va stinge orice nădejde: Sfârșindu- 
se omul drept, nu-i piere nădejdea, iar 
Jautia necredincioșilor va pieri. (Pild. 11, 7.) 
i O, de sar putea amăgi condamnaţi cel 
puțin cu o nădejde închipuită, ca astfel în 

" desperarea, lor să afle: o oarecare uşurare! 
Unul greu bolnav, deși doftorii, ce-i stau în. 
jarul patului au abzis dejă de mult de însă- 
nătoșarea, lui, totuși, se amăgește pe patul de - 
suferințe și se mângăie cu vorbele: „Cine. 

„ştie, poate se va află vreun medic sau 'vreo 
doftorie, care să mă vindece.“ Un criminal, 

- “osândit la, galere pe vieață, o: asemenea spe- 
ranță. aveă,. zicând: Cine ştie, ce-se va în- 

„tâmplă şi ce mă va scăpă din cătuşele ace- 
“- stea. O de-ar puteă şi cel osândit să zică așă: 
„Cine știe, oare nu voiu scăpă odată din tem- 
mița aceasta“. Atunci. cel puţin sar mângăiă 
cu nădejdea aceasta falză.: Dar nu, în iad nu 

“se dă nici o nădejde, nici adevărată, nici: 
falză, și nici măcar uz:poafe : Și voiu pune 
înaintea feței tale păcatele tale. (ps. 49,22). 
Celui nefericit îi va fi pururea, înaintea ochi- 
lor. sentința de condamnare, care-l sileşte să 
se valere totdeauna .în prăpastia aceasta a 
chinurilor: anii se -vor sculă Ja vieață veş- - 
nică, alții. la ocară şi ruşine veşnică. (Dan. . 
12, 2). Pentrn aceea coudamnatului îi va pă-
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reă rău nu numai de aceta, “ce-l doare i în toată, 
„clipita, ci-l va mai tortură și cugetul la veş- 
nicie, că adecă aceea ce sufere el acum, va 
trebui să sufere totdeauna: „Ei: sunt încăr- . 
cați cu sarcina veşniciei“, zic6 'Tertullian.. E 

Să ne rugăm așadar. lui Dumnezeu cu. 
sf. Augustin: Aici arde:mă, aici taie-mă, 
aici nu mă. cruță, ca să mă. cruți în Deș- 

"nicie. Suferințele. vieţii acesteia trec; dar su- 
"ferințele vieţii celeialalte nicicând nu se vor 
sfârși. De aceste suferiaţe să ne temem; să. 

- ne temem de glasul tunetului osândirii veş- 
nice, care va Tăsună dih gura Judecătorului 

„aţă de cei blestemaţi: Duceţi-vă dela mine. Ş 
blestemaților în focul cel de veci! — Să." DI 
gețile tale“trec, glasul tunetului tău în -- : 
roată. (ps. 76, 17). „Roata“ e chipul veșni- 

„ciei, care n'are nici un sfârşit: Zu Domnul . 
am scos sabia mea din teacă şi mai mult." 

„Du se. va întoarce. (Ezech. 21,5). — Mare. . . 
„va fi pedeapsa, iadului, dar aceea ce. trebue. -. - 
să ne înfioare mai mult e, că pedeapsa acea- 

sta e nestrămutată. . Na 
„Dar cum? va întrebă. necredinciosul, 

-cuni se poate, ca un păcat -de o clipită să 
fie pedepsit cu o tortură. veşnică? Răspund:- 
cum poate indrăzni un păcătos să vateme pe: | 
Dumnezeu, cel de'o domnie nemărginită, pen- ! 
tru 6 ticăloasă plăcere trecătoare? Chiar şi 

“ înaintea, tribunalului lumesc, observă, sf. To- 
ma, pedeapsa, nu șe măsură după durată, ci.
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după feliul păcatului: „Omorul nu pentrucă - 
„se comite întrun moment se pedepsește cn 

-. pedeapsă: momentană“. Pentru un păcat de 
moarte e puţin un iad. Cauza e, că vătăma- 
rea. unei Maiestăţi infiinite merită o pedea: 
psă infinită, zice sf. Bernardin de Siena: „Prin 

" “fiecare păcat de moarte“, zice el, „s'adauge 
bi ? o 

lui Dumnezeu o vătămare nemărginită: o vă- 
tămare infinită însă . merită o pedeapsă ne- 
mărginită“. Dar dupăce făptura nu poate su- 
feri o pedeupsă infinită în ce privește inten- 

» zitatea, sau tăria ei, deaceea Dumnezeu lucră 
- foarte înţelepțeşte, întrucât. face, ca, pedeapsa 
aceluia să fie de-o durată nesfârşită, să țină 
în vecii vecilor. E: 

Pedeapsa, trebue să fie veșnică, și din 
pricina, că osânditul: nu mai poate face de- 
stul pentru vina lui. Iu vieaţa, aceasta păcă- 
tosul 'poate face destul prin pocăință, într'a- 
cât adecă se face, părtaș meritelor lui Isus 
Hristos. Insă dela ineritele acestea e eschis 
cel condamnat, fiindcă el nu mai poate îm- 
păcă pe Dumnezeu, şi deci, păcatul lui ră- 

- mâne în veci, astfel şi pedeapsa, lui încă tre- 
bue să.rămână în veci. Muz va da lui Du- 
mnezeu îmblânzire, şi de s'ar osteni, și. 
«de-ar fi. viu, pănă'n. sfârşit. (ps. 48, 8). Din 
“pricina, aceasta Vincențiu de Beauvais zice: 
„Păcatul se va puteă pedepsi acolo totdea- 
una, însă niciodată nu se va mai puteă espiă“, 
fiindcă păcătosului nu-i poate părea rău . 

i 

N
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acolo, zice sf.. Augustin. Deaceea şi -mănia, 
lui Dumnezeu va rămâneă totdeauna asupra 

lui: Vorodu/ peste care s'a întins Domnul 
“până în veac. (Aalah. 1, 4). Pe lângă aceea, 
chiar dacă am presupune, că Dumnezeu ar 

vreă să-l ierte, totuşi, păcătosul nu cere ier- 

tare; pentrucă voinţa lui e împietrită şi co- 
pleșită de ură asupra, lui Dumnezeu. Inocen-. 
țiu al III-lea zice: „Cei condamnaţi .nu se 

vor umili, ci răsbunarea urii li se va împie- 

tri.“ lar sf. Ieronim zice: „Ei sunt nesăţioși 

“în dorinţa de-a păcătui.* Deaceca și rana, 

osânditului va fi incurabilă, pentrucă el în-. 

'suș nu vreă să se însănătoșeze de loc: 72a- 

na mea este tare, de unde 'mă voiu vin- 

decă. (ler. 15, 18).  - | 

Afecte şi rugăciuni. 

0, Mântuitorul meu! Dac' aș îi în iad, 
în clipita aceasta, precum adeseori am merl-. 

"tat, acum. aş fi împietrit în ură faţă de tine. 

— 0 Dumnezeul meu, care ai murit pentru 

mirie! O Dumnezeule, ce iad ar fi acesta pen- 

tru mine, să te- urăsc pe tine, care m'ai iubit 

atâta şi care însuţi eşti o frumseță nemăr- 

ginită, o bunătate 'nestârșită, vrednică de o 

iubire nemărginită! Dacă aș îi acum în iad, 

m'aș află în o așă stare nefericită, încât n'aș 

puteă cere iertarea, ce mi-o dai acum din în- 

durare. O Isuse, îți mulțămesc pentru această 

! „23 
D 4.
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îndurare nemeritată. Dar după-ce, acum pot 
primi iertare și'ncă te mai pot iubi, vreau să 
te rog de iertare, vreau să 'te inbesc. Tu-mi 

„făgăduești iertare, te rog deci pentru ea; și 
sper, că pentru meritele tale o voiu şi primi. 
Imi pare. rău pentru toate vătămările, ce ți 
le-am făcut, d bunătate infinită, și am nădej- 
dea, că tu mă vei iertă. 'To iubesc din toa- 
tă inima. O Dumnezeule, ce râu mi-ai făcut, 
ca să, te urăsc pentru totdeauna, ca! pe un 
“dușman ? Șintradevăr, o Isuse, ce prietin mai 
“bun am avut eu vreodată, care să fi făcut și 

„„ Suferit aceea, ce tu ai făcut şi suferit pentru 
mine ?: 0, nu mă mai lăsă să cad în disgra-. 

„ţia ta, și să pierd, iubirea 'ta; lasă-mă să mor 
„mai bine inainte de ce nar ajunge neferici- 
Tea aceasta atât de mare!— O Marie, ia-mă 
sub scutul tău, și nu mă lăsă să mă, mai de- 
spart de tine, ca să nu mă scol iarăşi împotri- 
va lui Dumnezeu și în contra ta. 

Punct 8, 
ai E N - Păcătoșii în vieața aceasta de nimic nu ! 

șe tem așă de mult, ca de moarte; în iad însă 
- moartea le va fi dorința, cea . mai - fierbinte: 
n 'zilele acelea vor câută oamenii moar- 

"dea și nu o vor află; și bor porti să moară 
şi moartea va fugi dela ei. (Apoc. 9, 6). Privitor la aceasta serie sfânt.. Ieronim: „O “moarte, ce dulce le-ai: fi acelora, cărora le-ai 

. 2
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fost atât de amară.“ Iar David zice: Modr-. 

fea îi va paşte pe dânşii. (ps. 48, 15). Si. 

Bernard explicând 'cuvintele acestea zice: 

„Precum animalele la pășune mâncă frunzele 

şi lasă rădăcinile, tocmai așă va paşte în iad 

moârtea, pe cei osândiţi“. Îi torturează în fie- . 

care moment, dar le lasă. vieața, ca. înconti- 

nuu să-i chinuească cu suferințe veșnice. —.. 

Prin urmare zice sf. Gregoriu: osânditul moa- 

re în toată clipita, fără de-a fiymort însă 

-yre-odată: dat f/acărilor. răsbunătoare pu-: 

„rurea-va tot "muri. Ă i 

Fiecare privește cu milă la cel ce. moa- 

re între - dureri cumplite. O, de-ar aveă și 

osânditul numai pe unul, căruia să-i fie milă 

de el! -Dar nu, nefericitul moare în toată - 

„clipita de durere, şi n'are pe nime, și Du va . 

află nici pe unul, căruia să-i fie milă de el: 

Regele Zeno, închis fiind într'un mormânt de 

dușmanii săi, strigă mereu: Deschideţi, în- 

durați-vă spre mine. Dar nime nu-l auzi, şi. . 

“muri în desperare, căci i-au aflat chiar și 

carnea de pe mâni sfăşiată cu dinţii. „Osân- 

„diţii strigă mereu .din fundul iadului,“ zice 

sf. Ciril din Alexandria, nu-i aude însă ni- 

meni:. „se vaietă şi nimeni nu-i mântueşte, 

plâng și nime nu-i compătimeşte.“ 

ȘI oare. până când va ţineă nefericirea. 

aceasta 'a lor? “Totdeauna și n etern. In de- 

“ prinderile sufletești ale păr. Segneri cel tinăr, 
23* 

1355.



..356 

scrise de Muratori, se povestesc - următoa- 
rele: Lu Roma a fost. întrebat, odată, diavo-: 
lul, ce se află în trupul unui om îndrăcit, că 
oare cât de mult trebue să -stea în iad. Fu- i 
rios răspunse atunci necuratul, şi lovi cu mâ- 

"- ma omului un scaun, zicând: toideauna, fot- 
“:deauna. Spaima, celor, de iaţă atât a fost de 

- mare, încât mulți: tineri din seminarul TOman, 
"cari erau prezenți au făcut o mărturisire ge 

- nerală, şi în urma, acestei predici îatricoșate, 
de două cuvinte au pus 1nceputul unei. vieţi 

pline de zel: Sărmanul Iuda, sunt mai mult 
de nouăsprezece veacuri, de când arde în iad 
și totuşi numai acum i se începe iadul. Ne: 
fericitul Cain, pătimește. mai . mult - de cinci 
mii nouă sute de ani, și totuși acum i se în- 
cepe iadul. Un alt diavol a fost întrebat: 
câtă vreme este dela, căderea lui în ind? 2e 
ieri. — Cum, de iâri? Fu întrebat iarăși, cum 
se .poate așă ceva, doar tu eşti osândit de mai 

* bine de cinci mii opt, sute de ani? El însă 
“din” nou replică: de eri, „O de a-ţi şti, ce- 
înseamnă cuvântul „Veșniciă, “ atunci aţi pri- 
cepe, că o sută -de ani în asemănare cu aceea, 
nu sunt mai mult ca o nimica.“ 
„î Da ar- zice un înger, -unui osândit: 
Tu vei ieși din iad după ce vor trece atâtea 
sute de ani, câţi picuri sunt în apa mării,. 
câte frunze! sunt pe. arbori, și câte fire de 
năsip sunt în mare, atunci. condamnatul ar 
aveă mai mare bucurie, decât un biet cerși-
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tor la vestea, că a fost ales rege. Şi 'ntr'ade- 

„văr, toate sutele acestea de ani vor trece și 
iarăşi. se. vor. repeţi de nenumărate-ori, şi ia- 

dul se va începe tot ca mai "nainte. Fiecare 

osândit ar face bucuros cu Dumnezeu învoe- . 

“ala .aceasta : Doamne, mărește-mi suferinţa 

cât vrei, ţină cât îţi place, numai hotăreşte-i 

“un sfârşit şi cu sunt mulțămit. Capătul ace- 

sta însă nu va. veni nici odată. Trâmbiţa 

dreptăţii dumnezeești în iad nu va sună alt- 

cum, decât: Zoâdeauna, niciodată, fotdea- 

uha, niciodată ! ae DI 

Osândiţii vor întrebă-pe diavolul: „Cât 

“de târziu e păzitorule, pe ce. vreme suntem. - 

în moapte?* (Isa. 21, 11). „Când se vor gătă, 

“toate acestea? Când vor încetă în fine aceste 

_Duciumări, aceste „strigăte, această putoare, “ 

aceste flacări şi.aceste torturi? Şi i se va, 

răspunde: Wiciodată, niciodată ! Şi cât timp - 
“vor ţinea? Vofdeauna, totdeauna! O Doamne, 

Tuminează pe atâţia orbi: cari în chip: neso- 

<otit răspund acelora, ce-i roagă să nu se con- 

“ damne ei pe ei, zicând: „În urmă dacă ajung 

„în iad, voiu suferi.“ — O Dumnezeule, ei, cari 

nu pot îndură, o mică răceală, cari nu pot 

petrece multă vreme în.0 chilie caldă, cari 

“la fiecare lovire, fie cât de mică își pierd. 

răbdarea, aceştia vreau să sufere, şi să pe- 

treacă în o mare de foc, să fie “călcaţi în 

picioare de diavoli, și să, fie părăsiți de Du- . 

mnezeu, și de toţi! — în toată veşnicia!
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_ Afecte şi rugăciuni: 

O Părinte al îndurării! 7u, n'ai pă-. 
„răsit pe cei ce fe caută pe tine Doamne.. 

(ps. 9, 12). Eu înainte de aceasta, ţi-am în- 
tors de atâtea-ori spatele și tu, totuși nu m'ai 

„părăsit, nu mă părăsi nici acum, când. te. 
;, „caut. Îmi pare rău, o bunătate infinită, că: 
„am prețuit aşă de puţin ajutorul tin, cât 

l-am nesocotit pentru 'o plăcere deșartă. -Pri: 
veşte la ranele Fiului tău, ascultă glasul lui, 

"care. te roagă de -iertare și iartă-mă, Iar tu, 
Mântuitorul meu, adă-mi încontinuu aminte 
de suterințele, ce le-ai îndurat pentru mine, 
de iubirea, ce ai avut-o față de mine, și de.- 
nemulțămirea, .cu care eu ţi-am răsplătit şi 
prin care m'am -făcut vrednic de. iad, ca, să. 
plâng nedreptatea, ce. ţi-am făcut-o şi să tră- 
esc totdeauna plin de iubire față de tine. Q 

„Isuse, cum să nu fiu aprins de iubire faţă de. 
- tine, când mă gândesc, că deji, de'atâţia ani 

Şi apoi o veşnicie “întreagă ar trebui: să ard. 
„în iad, când mă cuget la iubirea, cu care tu 
„mai păzit până acum și că ai murit chiar, 
numai să mă scapi de acela. Dac'aş fi acum 

-. în iad 'te-aş uri, și ar trebui să te urăsc pe: 
-Yecl; acum însă te iubesc și. vreau să te iu- 
besc pentru totdeauna. Aceasta -o nădăjduesc 
dela tine pentru sângele, ce l-ai vârsat pen- 

„tru mine. Tu mă iubeşti, eu încă te iubesc.: 
„Du mereu mă vei iubi, dacă „eu: nu te.voiu: 

"
A
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-. părăsi. O, Mântuitorul meu, fereşte-mă de pri- 
mejdia, de-a te părăsi din nou, şi apoi îă cu. 
mine, ce yrei. Sunt vrednic de orice pedeapsă, 
şi o primesc, numai de pedeapsa de a fi lip- 
sit de iubirea - ta păzeşte-mă, — "O Marie, 
scăperea, Mea, de câte-ori m'am osândit eu 

“ însumi. și tu m'ai mântuit! O Maica, :mea, 
desleagă-mă: 'de.păcat, care singur mă. poate 
lipsi de darul lui Dumnezeu, și mă poate a- 
-runcă în' iad. | va 

4 .. , 
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2 Meditaţia XXVIIL 
E Mustrările de conştiinţă ale: osândiţilor. 

>>Viermele lor nu doarme,“ . 

„(Mare 9, 47). > 

Punct 1. ” 

„Sub „viermele acesta; care: nu moare — 
după tălmăcirea sf. Toma — se 'nțeleg mus- 
trările de conștiință; de cari osânditul va fi 

" torturat “pururea în iad. . Feliurite  mustrări 
vor roade conștiința şi inima celui răr, dar. 

"cu deosebire trei îl vor chinui mai tare: 1) 
Cugetul, că pentru o plăcere neînsemnată s'a 
osândit pentru totdeauna ; 2) Cugetul, că pe 
lângă o osteneală foarte mică ar-fi putut fi 
fericit; 3) In urmă cugetul,. că pierzând pe : 
Dumnezeu, Bunul cel mai. înalt, a pierâut 
totul. * | a | 

Prima mustrare de conştiinţă a osân- 
ditului va, fi aşadară cugetul la aceea plăcere 
“ticăloasă și de nimica, pentru care e osândit; 
Ezau, dupăce a mâncat blidul de linte, pen-. . 
tru care şi-a vândut dreptul de întâia naștere, 

„_— zice st. Scriptură — începi să se bocească 
de durerea, și căința, ce-l cuprinse: fdcniă 
şi strigă. tare, (Fac. 27, 37). O, în ce urlete 

o
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și vaete grozave se va “svârcoli osânditul, 
când se va cugetă, că pentru mulțămiri de câ- 
teva clipite şi plăceri înveninate a pierduto 
„împărăție . veșnică de bucurii, când va trebui 
să se vadă, osândit lao moarte continuă! Va, 

- plânge atunci cu mult mai amar, de cum a 
plâns Ionatan, care a fost, osândit la .moarte . 
de Saul, tatăl său, pentrucă a mâncat puţină 
miere: Gustând. am gustat cu vârful fo-' 
iagului puțintea miere şi iată mor. (Imp. * 
14, 1 

ditul, când va, vedeă cauza osândirii sale! 
Cum ni se pare acum vieaţa, noastră trecută? 

Ca o elipită, ca un vis. Şi cum i-se vor pă- 
reă netericitului, care arde în iad acei. cinci- .: 

„Zeci de ani, cât a trăit pe pământ, când în 
“ fundul iadului. -va, şti, că după-ce vor fi trecut . 

şi o sută de mii de "milioane de ani, totuși . 
pentru el veșnicia numai atunci se va începe. 

“ Dar ce zic cincizeci ani de vieață? Doar au 
fost aceşti cincizeci de ani toţi numai plă- 
ceri şi desfătări ? - Cum? Oare. poate, aveă 

„păcătosul: fără de Dumnezeu o bucurie sta- 
"tornică, trăind în păcatele sale? Câtă vreme 
ţin bucuriile păcătosului ? "Câteva, momente, 
iar. celalalt timp întreg. e pentru cel ce tră- 

"eşte î în ură cu Dumnezeu un timp de tortură 
și de chin.: Cum. i se vor păreă .acum bietu- 
lui osândit clipele acelea ?. Şi mai ales, cum 
i se va păreă acest unic şi cel din urmă pă- 

4 

O, ce învinuiri amare își va face osân- - -



„cat; ce l-a făcut și pentru care.s'a osândit? 
Pentru 0 plăcere. "netrebnică. şi dobitocească, 
care: a ținut un: moment numai, şi care abiă 

, gustând: :0 a, dispărut ca un vânt, va trebui 
- să ard în focul acesta — va zice el— părăsit 

de toţi și plin de desnădejde, până-ce Dum- 
| nezeu. va fi Dumnezeu în toată veşnicia. 

" Afecte şi rusăciuni. 

Doamne, luminează- „mă, ca să cunose 
nedreptatea, ce ţi-am făcut-o precum şi pe- 
deapsa. veşnică, de care- m'am făcut vrednice 

"prin păcatele înele. Dumnezeul meu, mă doa- . 
re foarte: tare, că te-am vătămat, totuşi du- - 
„erea aceasta mă mângăie; dacă m'ai fi arun- 

„cat în iad, după cum eram vrednic, atunci: 
- mustrările acestea . de conştiinţă ar fi iadul 

iadului meu, cugetând, pentru ce lucru de ni- 
mica "m'am osândit! Acum 'însă mustrările 

„ acestea mă mângăie, și-mi dau curaj să spe- 
-rez dela tine iertare, fiindcă tu ai promis 
iertare celui ce-i - pare rău din - inimă. Da, 
Dumnezeul meu, îmi pare rău, că te-am vă- 
tămat, primesc această dulce durere, ba încă 
te rog să.o măreşti, şi să mi-o lași” până la. 
moarte, ca încontinuu s să deplâng “amar n6- 
dreptatea, ce ţi-am făcut-o. O,.Isuse, iartă- mă! - 
Mântuitorul meu, “care casă te poţi îndură. 

„Spre mine, nu te-ai cruțat pe tine,.ci însuţi | 
| te ai osândit la moar re, spre a mă scăpă de
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iad, îndură-te deci spre mine. Fă, ca mustră. 
rile de conştiinţă pentru păcatele mele să mă . 
tortureze încontinuu, și 'n acelaș timp să mă . 
aprindă cu totul de iubirea ta, care atât de. 

„mult m'ai iubit, şi cu atâta răbdare m'ai su- 
ferit; Și acum chiar, î în loc să mă pedepsești 

- mă încarci “cu daruri și binecuvântări. De. 
aceea, îți-mulțămesc - Isuse, şi te iubesc; te 
iubesc mai mult 'decât pe mine. însumi, te 
iubesc din toată inima. "Tu nu poţi despreţui 
pe acela, care te iubeşte. Te iubesc, pentru 
aceea nu mă 'lăpădă dela faţa ta. Primeșie- 
mă iar în prietinia ta și, nu. mă lăsă să te 

- “pierd mai mult. — Marie, mama mea, prime- “: 
„ şte-mă de servul tău, și mă împreună cu Isus 

Fiul tău. Roagă-l să mă. ierte, şi să-mi dăru- 
cască iubirea, Tai Și „statotnicie n bine până 
în capăt. . - | e 

Punet 2. 

Sfântul “Toma învaţă, că „Celor osândiţi - 
le va pricinui durere cu deosebire aceea, că 
au fost osândiți pentru 0 plăcere de nimica, 
Și că ar fi putut ajunge la vieaţa, de veci cu 
atâta ușurință.“ A doua mustrare do conşti- 
ință va fi aşadară cugetul, că tare. ușor Sar 
fi putut mâutii. Sfântului Hambert i-se arătă 
un osândit și-i zise, că durerea lui cea mai 
mare, carea-l torturează în iad, 'e' cugetul 'la 

„paţinul, pentru care -a, fost osândit, Și da puţi- 
nul, cear fi avut să-l facă, pentru ce casă fie fericit.
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Nenorocitul osândit va zice aşadară: „De 
"mi-aş fi întors privireă dela obiectul acesta, 
de-aș fi învins această frică omenească, de-aș 
fi fugit de prilegiul. acesta. de soţii aceştia, 
de această, conversare, acum naș "fi osândit. 
De m'așş fi spovedit în toată săptâmâna, da- 
că aș fi cercetat, cu sârguință sfintele slujbe, 
dac'aș “fi cetit în fiecare zi vre-o carte mo- 
rală, dacă. m'aș fi încredințat lui Isus Hri- 
stos şi Mariei: acum n'aș fi căzut de nou. 
Cât de adese ori mi-am pus în gând so face 
aceasta, dar nam făcut-o, sau' dacă am în- 
ceput a o face, mai târziu 'am întrelăsat- -0, 

- deaceea.sunt osândit acum, | 
- 'Torturile acestor mustrări i. se vor mări 
prin aducerea aminte de pildele, ce în conti- 
nuu le-a văzut la tovarășii şi prietinii buni, și 

:. mai mult prin aducerea, aminte de darurile, ce 
ile-a dat Dumnezeu pentru fericirea lui, pre- - 
cum. sunt darurile naturale: sănătate, “bani, 
avere şi: talente ca să le folosească bine, 
şi să fie fericit; ori darurile - supranaturale 
cum sunt atâtea graţii. îndemnuri, încurajări, 
și. atâţia ani dăruiţi pentru pocăință şi pen- 
tru îndreptarea vieții. Acum însă trebue să 
vază, că i cu neputinţă să se ridice din sta- 
rea ticăloasă în care a ajuns. Va trebui s'a- 
udă, ceeace strigă îngerul Domnului, întă- 
“rind cu jurământ: ȘI îngerul pe care lan? 
văzut stând pe mare și. pe uscat, şi-a ri- 
dicat mâna sa „spre ceriu : Şi s'a. jurat pe 

o
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cel viu în vecii vecilor, cel ce a făcut ce-- 
riul şi pământul şi cele ce sunt întrânsul 
și marea şi cele ce sunt într'ânsa. (Apor. 
10,5).:0, cum îi vor săgetă inima, ca niște - 

- lovituri de pumnale, toate grațiile: acestea, 

când va vedeă, că a trecut să-şi mai poată 

“ajută, să scape din osânda de veci. Gemând 

se va tângui împreună cu ceialalţi soţi des- - 
nădăjduiţi. Petrecutu-s'a vara, frecut-a se- 

cerea şi noi nu ne-am mântuit. (ler. S, 

20)..0, de m'aş fi ostenit nnmai atâta pen- 

tru Dumnezeu, cât m'am ostenit pentru ca să 

fiu osândit, — va, zice el atunci — aș fi de- 

venit un mare sfânt. De aici însă nam acum 

nimica decât. mustrări de conștiință și o tor-.: 
tură, care mă va, munci în vecii vecilor. — 

Acest cuget va totură pe. cel osândit mai. 
“mult decât focul și decât toate celelalte chi- - 

nuri 'ale iadului, deoarece -va trebui să-şi 

zică: Eu aș fi putut fi fericit pentru totdea- 
una, și acum sunt nefericit pentru totdeauna. 

Afecte şi rugăciuni, - - : „ 

O Isuse, cum m'ai' putut suferi atâta 

vreme ? Eu de atâtea ori ţi-am întors spatele, 

tu însă z'ai încetat a mă căută. Eu adese- 

ori te-am vătămat, și tu m'ai iertat. O, lasă- 

mă să iau parte la durerea, ce tu ai suferi- 

to. în grădina Getsimani, pentru păcatele 

mele, cari.te-au făcut atunci să asuzi. Sudori 
de sânge. Imi pare rău 0,-dulcele meu Mân- 

7 
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- în ispitele mele. — O Marie, nădejdea mea! 
“Tu, care toate le mijlocești. dela. Dumnezeu, 
fă să fin statornic în bine, şi-mi cere darul 

-să nu mă, „despart. mai _ mult de iubirea lui 

7 în . 
, 
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- tuitor, că. într Un chip aşă.de nevreânic am. 
răsplătit iubirea -ta. O plăceri blestemate, Ivă 
urăsc, și vă blestem, căci m'aţi lipsit. de! în- 
durarea; lui Dumnezeu. O iubitul meu Isus, 
acum te iubesc mai presus de toate, abzie de 

- toate plăcerile neiertate, şi “mai bine XTeau 
să mor, decât să te vatăm din nou. O, pen- 
tru iubirea mate, cu care m'ai iubit pe cru- 
ce și ţi-ai jertiit, vieața ta, dumnezecască 
pentru mine, dă-mi lumină, şi putere să stau 
impotriva, amăgirilor ŞI să “caut ajutorul tău, 

sfântă. 
z 

| Puazet a. 

A treia remușcare de conştiinţă a osân- 
ditului va fi aducerea aminte de bunul acela 
nare, ce l-a -pierdut. St. Ioan Gurădeaur zice, 
că pe cel osândit mai mult îl va tortură cu- 

- getul, că a pierdut ceriul, decât celea mai 
înfiorătoare chinuri ale iadului. 

Pe cel condamnat la munca veșnică Îl 
va întristă mai mult “gândul, că a pierdut ce . 
riul şi pe Dumnezeu, bunul cel mai înalt, nu 
"doară în urma vreunei întâmplări nenorocite 
"Sau din răutatea altora, ci Singur. din vina 
“sa, „proprie. Va vedea, că ela fost creat -pen- 
tru ceriu; va cunoaște, că Dumnezeu l-a, lă- 

a
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sat aleagă “între vieaţa . veșnică şi. între 
moartea! veşnică:. /naintea oamenilor. este . 

„vieața 'şi moartea, şi oricare-i va plăccă 
se va da lui. (s. Sir. 15, 18). Va vedeă, aşa- 
dară, că, l-a -stat în putere s'aleagă vieaţa, Și 

să-fie pentru totdeauna fericit, şi va cunoa- 
şte totodită și aceea, că el cu voia sa arun- 

cat în nolanul acesta de chinuri, de unde nu 

- va, puteă ieși nici când, și din care nimenea. : 

nu va cerțpă să-l scoată. Va vedeă mai de- 

parte, cum atâţia tovarăși. de-ai lui, cari au 
fost, în aceleași primejdii de-a păcătui, ba poa-.- 

te şi mai mari, au ajuns totuşi la, - fericire, 

pentrucă au ştiut duce-cu ajutorul lui Damne- 

zen o vieală curată, sau și dacă au căzut 
„vreodată, iute au ştiut să se ridice, și să um- 

ble în voia, |lui Dumnezeu. Dar el nefericitul, 

ncvoind să pună capăt fărădelegilor a ajuns 

„în'iad, pentruca acolo să se cufunde într'o 

mare de chinuri, fără pici o nădejde de scă- 

pare. po e 

Frate|dragă, dacă şi tu cu puţin înain- 

te-de aceasta ai fost atât de nebun, încât 

tezai învoit, ca pentru o plăcere. deșartă să. 

pierzi raiul şi pe Dumnezeu, îndreaptă-ţi gre- 

-şeala acum îndată, până ai încă vreme. Nu 

mai umblă pe calea nebuniei, ci tremură, ca 

nu cumva să fii silit a-ţi plânge” nebunia în 

veșnicie. Cine: ştie, oare meditaţia aceasta, 

- carea-ai cetit-o acum, nu este cea din urmă 

chemare alui Dumnezeu? Dacă nu-ţi schimbi 

“+ 
7. 
7
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acum vieața, dacă vei mai face încă, un pă- 
cat de moarte, cine te asigură, că Dumnezeu 
nu te-va părăsi, şi nu te va aruncă în iad, - 

„ca acolo să suferi pentru totdeauna cu acea 
mulțime de nebuni, cari acum se află în iad 
şi-și recunosc rătăcirea: „așadar am rătă-, 
cit!“ dar. şi-o cunosc cu desnădejde,:de vare- 

"ce văd, că nu-și -mai pot  îndreptă “greșeala. 
- Dacă diavolul din nou te 'ndeamnă la păcat, 
adă-ţi aminte de iad, şi aleargă -la Dumne- 
zeu și Preasfânta Fecioară Maria; te gânde- 
ște cu totdeadinsul la.iad. Cugetul acesta te 

„va -păzi de iad: /dă-ți. aminte de celea mai 
de pe urmă ale tale, şi în veac nu vei 

_păcătui . (Is. Sir. 7, 38); căci gândul la iad 
te va îndemnă să ceri ajutorul lui Dumnezeu. 

Afecte și rigăciuni., * - 
O, bunul meu cel mai înalt,.de câteori 

te-am pierdut pentru o plăcere deşartă, și- 
am tost vrednic să te pierd pentru 'totdeauna! 
Mă mângăiam însă, auzind ce zice profetul 

„tău: Veso/ească-se inima celor..ce caută | 
pe Domnul! (ps. 104, 3). Așadară nu des- 
perez, căci iarăși te voiu află, Dumnezeul meu, - 
numai să te caut din inimă. Da, Dumnezeul 
meu, acum doresc ajutorul: tău mai mult, de-" 

"cât ori care alt bun. Mai bine vreau să pierd 
totul, chiar și vieaţă, decât să mă văd din non 

„lipsit de iubirea ta. Te iubese mai presus 
, , : . , 

ii 
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„* de toate, Creatorul meu, și chiar fiindcă te 

iubesc, mă doare, că te-am vătămat. O Du- 
mnezeul meu, pe care: te-am pierdut și te-am 

despreţuit, iartă-mă, și mă învredniceşște să 

te “aflu din nou, pentrucă mu -vreau să te 

mai pierd. niciodată. Dacă mă vei. primi din 

nou în amiciţia ta, le voiu părăsi toate, şi pe 

“tine singur. te voiu iubi; așă sperez eu în în: 

durarea ta. Eterne Părinte, ascultă-mă pen- 

tra iubirea lui Isus Hristosyeiartă-mă, şi-mi 

dă ajutor să nu mă mai despart de tine, căci 

dacă te voiu mai pierde încă odată din vina . 

mea, mă tem, să nu-mă părăseşti şi tu pen- - 

tru totdeauna. — O, Maric, mijlocitoarea pă- 

cătoşilor, fă să-mă împac'cu Dumnezeu, Şi 

apoi ia-mă sub scutul tău, ca să nu-l pierd 

mai. mult. - Si | 
« , -, 
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Meditaţia  XXIX. 
„Despre raiu. | 

" „dntristarea voastră se va în- 

oarece întru bucurie“. 

(Ioan 16, 20): . x 

Punct i, 

Să ne silim a îndură cu paciință amă-. 
răciunile_ vieţii, să le „oferim lui Durinezeu 
pentru chinurile, ce le-a răbdat Isas Hristos 
din iubire faţă de noi, și să us întărim su-. 
fetul cu nădejdea fericirii de veci. Toate. -: 
durerile, prigonirile și grijile noastre de acum 

- Vor aveă, un. sfârșit, şi dacă ne vom mântui - 
„vor fi pentru noi tot atâtea bucurii Și în- 
destuliri în împărăţia celor fericiţi. Astfel ne, 

“ încurajază și Domnul, zicându-ne: Jntrista- 
rea voastră se va întoarce întru bucurie. . 
(oan 16, 20). a 

Să medităm aşadară astăzi ceva despre 
raiu. Insă, ce vom puteă zice noi despre raiu, 
„Când. nici chiar sfinţii cei mai luminaţi n'au 
putu face să înțelegem bunătăţile, cele pă- - . 
strează Dumnezeu celor ce-i slujese cu cre- 
dinţă 2 David-n'a ştiut zice altceva despre . Li 
raiu, decât, că e bun preste măsură vrednic - 

m
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de dorit: Cât sunt de iubite corturile tale, 

Doame al puterilor. (ps. 88. 1). Dar cel . 

puţin tu, sfinte Paule spune-ne ceva din ce-ai - 

văzut, când ai avut fericirea să, fii răpit la 

“ceriu şi să vezi raiul, „spune-ne ceva numai, 

din ceeace-ai văzut. Nu pot, zice apostolul, 

e cu neputinţă să spun ce am văzut. „Des-: 

„fătările raiului sunt cuvinte ascunse, cari nu 

este slobob “omului ale grăi“. (Cor. II. .- 

19, 14). Așă sunt de. sublime acelea, cât nu 

se pot spune, ci numai gustă se pot. Numai 

atâta vă pot spune, zice apostolul: Ochiul - 

n'a văzut și'urechea n'a auzit și la inima 

omului nu s'a suit, care a gătit Dumne- 

Zeu celor, ce-l iubesc pe dânsul. (L Cor. 

2, 9). E : a 

Acum nu putem cuprinde . cu - mintea 

noastră bunurile acelea cereşti, fiindcă n'a-. 

„xem nici o idee despre ele, ci nuraai despre - 

bunurile lumii acesteia. Dacar puteă .. vorbi 

caii și dac'ar- ști, că stăpânul lor din prile- 

jul cununiei sale a, pregătit un “ospăț, mare, 

de bună scamă ar crede, că prânzul acela. 

mar puteă constă din altceva, decât din fân, 

ovăs, orz. bun, deoarece caii despre alt. nu- 

tremânt man fnici o idee. Tot astfel cugetăm 

și noi despre bunurile „raiului. E frumos 

„ceriul înstelat în: o noapte da vară; e 0 

“adevărată plăcere să fii pe țărmurele unel. 

mări primăvara, când marea e liniștită, Şi să. 

„priveşti în adâncul ci la stâncile îmbrăcate 

7. - , 
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în verdeață, și la peştii, ce sar sprinten în- 
coace și 'ncolo; încântătoare e o grădină îm- 
podobită cu tot feliul 'de pomi şi fiori, și prin 
mijlocul căreia un izvor cristalin trece sbur- 

- dalnic, în vreme ce păsări drăgălaşe te 'nalţă. 
și delectează cu cântecul lor vesel!. Iată un 
raiu, va zice cineva. O ce raiu! Dar'uu. Ca 
totul altcum sunt bunurile ceriului. Cel ce 

- vrea să-și facă o palidă idee despre raiu, în- 
chipuească-și că raiul e locuinţa unui Du- 
mnezeu. atotputernic, care vrea să, câştige 
bucurie sufictelor, pe cari le iubeşte. „Voești 
să ştii, ce se află în raiu?* — întreabă „sf, 

_ Bernard, — „nimic nu se “află, acolo ce să 
nu voești, toate sunt acolo, ce dorești“. 

O Dumnezeule, ce va zice sufletul, când 
va întră în această țară fericită? Să zicem, 
-Gar muri un tinăr sau 0 tinără, cari Sau | 
dedicat cu totul iubirii lui Isus Hristos. S0- 

„ Sind moartea părăsese lumea, - aceasta. Sufle- 
tul stă înaintea judecății. Judecătorul îl îm- 
brăţișează. şi-i spune dulce și . surâzător, că 
e fericit; Iată vine îngerul său apărător. plin 
de bucurie și desfătare; el îi mulțămește 
pentru ajutorul dat, iar îngerul îi: zice : bine, 
suflete curat, fii. întradevăr vesel, tu eşti fe- 
ricit acum pentru totdeauna; vino şi vezi 

. fața Domnului tău. Și iată sufletul acela dejă 
sboară printre nori și stele la ceriu. O Du- „mnezeule, ce va zice el, când va întră mai 
întâiu în această ţară fericită, și când va 

* 
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aruncă prima, privire spre această cetate pli- 

nă de desfătări ? Ingerii şi sfinţii îi vor eşi 

în cale și-l vor binecuvântă sărbătorindu-l; ce 

bucurie va simţi, când îl vor întâmpină sfin- 

ţii săi apărători şi rudeniile sale, “cari au 

venit: dejă, mai "nainte: în ceriu! El va voi să 

„cadă în genunchi .spre a, le da cinstea cuve- 

nită, dar sfinţii aceştiari. vor zice: „Vezi. să. 

nu faci lucrul acesta, căci dimpreună cu tine 

şi cu fraţii tăi și cu cei ce țin. cuvintele căr-: 

ţii acesteia slujitori suntem. (Apoc. 22, 9). 

„După aceasta-l vor duce să sărute, picioa- 

rele Preacuratei Fecioare Maria, ă reginei | 

ceriului. Ce simţire caldă, va străbate sufle- 

tal, când va vedeă primadată pe Mama lui 

Dumnezeu, care i-a dat. un: ajutor .atât de 

mare, numai ca să fie fericit! Atunci va Cu- 

noaște sufletul toate milele, ce i le-a dăruit. 

Maria, şi acum se va vedeă, cuprins în bra- 
Ș 

țele ei pline de iubire. Apoi. va fi condus su-- 

fletul de însâș regina ceriului la Isus, care-l 

va primi ca pe o mireasă, şi-i va zice: Vino: 

din Liban mireasă, vino, tu voi fi încoro- 

nată. (Cânt. 4, 8). Fii acum veselă - mireasa. 

mea, au trecut lacrămile, suferințele şi gri- 

jile; primeşte coroana veşnică, ce ţi-am câș- 

tigat-o prin sângele men. După . aceea îl 

va conduce chiar Isus la Părintele său du- . 

mnezeesc, ca, să-i dea, pinecuvântare.. Acela-i 

va îmbrăţișă, îl va binecuvântă, şi-i va zice: 

Intră întru bucuria. Domnului tău. (Mat..,



25, 21). ȘI-I va face apoi părtaș de fericirea, 
„ce însuși el o.gustă.. a | 

„ Afecte. și rusăciuni. 

Iată, o Dumnezeul meu, un. nerecuuos: 
-Cător la picioarele tale.. Tu l-ai creat, ce e. 
“drept pentru ceriu, dar el pentru niște plă-. 
ceri ticăloase ţi-sa . împotrivit adeseori. pe 

„+ faţă, voind*mai bine să fie osândit la iad. Nă- 
„-dăjduese însă, .că tu îmi vei iertat dejă 
toate vâtămările, ce ţi le-am tăcut, 'le deplânge 
încontinu, şi vreau să-le deplâng pănă la 
„moarte, -rugându-mă totdeauna să mi-le ierți 
din nou. Dar, o Dumnezeule, . chiar și dacă 
m'ai fi-iertat deja, totuși va rămânea totdea- 
una adevărat aceea că cu am: îndrăznit să 
te amăresc” pe tine Mântuitorul meu, care, 
i-ai jertfit vieața pentru mine, ca să. măpoţi. 
primi întru împărăţia ta. . Lăudată și” prea- 
mărită „fie îndurarea ta, 0 'Isuse, totdeauna, 
pentrucă mai suferit cu paciință nespus de 
mare,- şin loc să mă pedepsești, ţi-ai înmulţit 
încă ajutoarele, luminările și admonierile tale. 
Văd, iubitul meu Mântuitor, că tu vrei să „Mă faci cu adevărat fericit, și vrei să mă. 

-ai în patria ta, ca să'te iubesc în etern. Tu - însă vrei să te iubese nai întâiu în lumea . „aceasta. Așă să fie, deacum înainte vreau să „te iubesc. Chiar dacă m'ar Îi raiu, vreau să 
„te iubesc dir toate puterile, cât voiu mai tiăi. 
„Imi ajunge să știu, că tu, Dumnezeul meu, vrei 

. 
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să te iubesc. O dulce Isuse, nu mă părăsi, - 

ajută-mă cu graţia .ta! Sufletul meu e veşnic, 

deaceea sau te .voiu iubi în etern, sau te 

“ xoiu uri totdeauna. O, eu doresc a te iubi 

în toată veșnicia, şi- vreau să te inbesc Şi 

în vieaţa aceasta din inimă, ca. în cealaltă 

“să te iubesc şi mai mult. Dispune de mine 

cum Yrei,:numai nu mă lipsi de iubirea ta, 

și apoi fă cu mine ori ce-ţi place. O, dulce 

„.1suse, vredniciile tale sunt nădejdea mea. — . 

O'Marie, le las toate în grija ta.. Tu. mai 

mântuit de iad, când am fost în păcate, acum, . 

când mă întorc la Dumnezeu, cu atât mai. 

vârtos nădăjduesc ăjutorul-tău, care să mă. 

fericsască şi sfințească: pentru totdeauna: 
, 

. 

Punct £. | 

Dupăce sufletul a ajuns la. fericirea de: 

veci, nimic nu-l: va mai putea întristă și pe- 

linişti : Și.va șterge Dumnezeu toată *la-. 

crima. dela. ochii lor, şi moartea nu va 

- fi mai mult, nici plângere, nici „strigare, -. 

nici durere nu va fi mai mult, că celea 

: dintâi au trecut. Și a zis cel ce şedea pe 

“scaun : iată - toate le fac nouă. (Apoc. , 

21, 4 

morb, nici 0 “mizerie, nici un năcaz. Acolo 

nu se schimbă zi cu noapte, ger cu zădui, 

acolo-e o zi continuă și pururea senină, o' 

primăvară veșnică, şi plină de bucurii.” Acolo .. 

In ceriu nu există mai mult pici un
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n'au loc pisma si prigonirea; ; în împărăția 
„îmbirii toate se iubesc cn dragoste curată, şi . 
„fiecare se bucură de bunăstarea celuialalt, 
caşi cum ar fi a lui proprie: Nici o frică nu 

"ne stăpâneşte acolo; deoarece sufletul întărit 
- Drin grație nu mai poate  păcătui și . pierde. 

pe Dumnezeu niciodată: . „Iată - eu. toate le : 
fac nouă“. Totul e nou, totul ne înveselește 
şi ne îndestulește;, Acolo e tot, ce numai pu- 
tem dori. Vom .puteă privi după poita inimii 
noastre cetatea aceea întradevăr frumoasă: 

„Cetatea, cununa măririi“. (Plâng. 2, 15): 
„„. “Ce plăcut ar fi să vezi. o cetate cu pardo-" 

seala de . cristal, ale cărei palate de argint 
Sunt coperite cu aur şi împodobite toate cu 
cununi de fiori! O cât. mai : neasemănat de 

„frumoasă va fi cetatea ceriului! Ce vedere 
„minunată vei aveă înaintea, ochilor, privind. 
pe locuitorii acestei cetăţi, îmbrăcaţi toți în 
haine regeşti, pentrucă ei toți: sunt regi: 
„Câţi cetăţeni atâţia regi“, zice st. Augu: 
stin'! Cum va străluci Maria, cea mai .fru- 
moasă dintre toţi, câţi sunt în ceriu! Ce 
mândru va apăreă în fine Mielul lui Dum- 

„Mezeu, dulcele Isus! Sf. Terezia 'a văzut uu- 
mai o mână a lui.Isus . Hristos, și “'ndată a 
înmărmarit de o îrumseţe atât de mare. Mi- 
rosul va fi îndestulit prin miresme plăcute, 
cari întradevăr sunt cereşti întru a lor de- . 
stătare; auzul va fi încântat prin sunete ce- | xești armonioase. Sf. Francisc de Assisi a, 
.s 

2
9
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“auzit pe un înger. trăgând numai odată cu. 

arcul, şi eră mai să moară de bucurie; însă., 

ce mare mulțămire trebue să ai atunci,. când 
vei auzi pe toţi îngerii şi sfinţii cântând în . 
coruri mărirea lui Dumnezeu! „In vecii ve- 

cilor te vor -lăudă“. (ps. 83, 5). Cât doplă- 
cut va sună din gura plină de farmec a 

Mariei lauda lui Dumnezeu! Voacea Mariei, 

zice sf. Francisc Saleziu, răsună caşi cân-. 
tecul priveghitoarei în tufiș, care întrece cu.: 

cântecul ei-pe toate păsările celelalte.. Cu 
-un cuvânt acolo sunt toate desfătările, ce le 

“poate dori un om. i 

| - Dar bucuriile înşirate pănă aici sunt- 

“numai bunătăţile celea mai mici ale. raiului. . 
Bunul care face raiul .să fie raiu e Dumne- 

zeu, bunul cel mai înalt. „Tot ce “așteptăm... 

noi“, zice sf. Augustin: „constă din o singură - 

silabă“: Deus, adecă Dumnezeu. Răsplata, 

„-ce ne-o promite Domnul, “nu: stă numai în 

- frumseţile, armoniile şi celelalte bucurii ale 

acestei cetăţi fericite; răsplata cea, mai -mare 

"e însuș Dumnezeu, pe care-l vom iubi: şi ve- 

dei față la faţă: Fu însumi sunt plata ta 

cea mare. (Cart. Fac. .15,. 1). SE. -Augu- 

stin zice: „Dacă Dumnezeu ar lăsă pe. cei 

osândiţi, să-i vadă faţa, iadul însuș sar 

schimbă întrun raiu plăcut“. Zice mai departe, 

că dac'un suflet ar puteă, alege între a vedeă. 

pe Dumnezen, și a ăjunge în iad, şi între a. 

„nu-l vedeă şi-a, fi scăpat de iad, acela mai |
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bucuros : ar primi să vadă e Dumnezea, ȘI 
să rămână în chinurile înfricoșate ale iadului. 

- Bucuria aceasta de-a vedea pe Dumne- . 
zeu faţă la faţă, şi. de a-l iubi, no. putem 
cuprinde în viaţa aceasta, dar. ne -putem 
face totuşi o icoană despre ea din experienţă, 

“care ne- învaţă, că iubirea dumnezecască e! 
atât de dulce încă în vieaţa aceasta, cât nu: 
numai sufletele din lumea, aceasta, ci. chair 

“şi. trupurile lor le'ridică, deastpi ra pământu- 
- lui. Astfel a fost ridicat odată în acr sf. Fi- 

„ lip Neri, dimpreună cu scaunul pe-care șe-. 
"deă, Aserăenea a fost ridicat si. Petru de. 
Alcantara cu o putere atât. de mare, cât 

- -îmbrăţişând un: arbore l-a desrădăcinat; “și l-a 
„> tras cu sine. Știm apoi. :că sf. Mantiri încă 
„pe timpul, când erau chinuiţi, săltau de dul- 

“ceața iubirii dumnezeești. SE. "Augustin ne -*: 
„Spune, că în vremea ce: alții îl torturau pe 
si. Vincențiu, el vorbiă așă, cași ctim unul ar 
fi cel ce sufere, şi altul ar fi cei ce vorbeşte. 

„Sf. Laurenţiu, când a fost ars pe grătar, îşi, 
> băteă, „joc de tiran zicându-i: Intoarce- -mă și 
mă mâncă. „Nu-i nirare“, zice si. „Augustin, + = 

„:- „deoarece sf. Laurenţiu, cuprins de! iubirea... 
" dumnezeească . n'a simţit chiar nimic din:vă 
paia focului... Câtă dulceaţă * nu .simte un 
păcătos încă .aici pe" pământ, dacă îşi plân=. 
ge: păcatele cu adevărat! La, aceasta. ob-. 
servă, sf. Bernard : : „Dacă. eașă: de dulce să - 

în te plângi e tine, cum va â. odată! să te bu 

*. 
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“curi de tine?* Câtă bucurie nu simte un: d 

suflet, care de 'pe-o rază a bunătăţii dumne- 

-zeești, ce i-se arată în rugăciune, cunoâşte 

toată îndurarea și iubirea, ce o are :Isus. 
față de el! Atunci sufletul simte, că se to- 

„peşte în iubirea cea măre, şi-şi uită de sine! -.- 

“Si'încă noi în lumea aceasta, nu “vedem pe 

" Dumnezeu așă, cum este el întradevăr: cum 
îl vedem ca prin oglindă în gâcitură, iară 

aturici față cătră față. (|. Cor. 13, 12). . 

Acum avem la ochi'o legătură,.iar Dumne-. . : 

“zen “stă .după pârdeaua ; credinţii, deaceea.. . 

nu-l putem vedeă; cum va fi însă, când le- “ 

'gătura se va luă-de pă “ochii noștri, per- 

“ deaua va fi dată la o parte, şi-l vom vedeă 

pe" Dumnezeu față la faţă? Atunci vom ve- 

„. deă, cât e de frumos Dumnezeu, câte de . 

mare, 'cât e de drept, cât e de periect, cât. . 

e de vrednic și plin de iubire!, a 

Afecte şi rugăciuni. . 

„Ah, Bunul meu cel mai înalt, eu sunt: 

-“ticălosul acela, care ţi-a întors spatele, şi a 

răspins iubirea, ta. Nu sunt deci vrednic să. 

„te văd mai mult, ba nici să te iubesc. Tu 
„însă ești acela, care din milă față de mine: 

“-mu te-ai cruțat pe tine însuţi; murind în du- 

eri şi ocară pe lemnul rușinos al - Crucii. 

- Moartea, ta îmi dă aşadară nădejdea, că o- 

_“ dată'voiu vedea, faţa ta, mă voiu bucură de. 

a, și atunci te voiu iubi din toate puterile: 
A



Ei păcatele mele te-arii pierdut: dejă, ce să fac. 

> 

“le-am. făcut; mă căese foarte, că. te-am “vătă-. 
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mele. Acum însă, când î încă sunt în primejdia 
de-a te pierde pentru totdeauna, după-ce prin 

în restul vieţii mele? Să te vatăm mai de- 
parte? Nu, Isuse âl meu. Eu blestem și urăsc: 
din! adâncul inimii toate . vătămările, ce ți 

„mat, şi te iubesc din toată: inima, Lăpădă- 
„vei oare tu un suflet, care e plin. de căință,. 
și te iubește? Nici. decât, eu. bine știu, ce-ai 

„zis tu, Mântuitorul meu : Pe ce/ ce vine -la 
„mine, nu-l voiu,scoate afară deșert. (Ioan 
6, 37), Eu părăsesc toate Isuse al meu, și 
mă întore la tine, te: “îmbrățișez, Şi te strâng. 
la inima mea, îmbrăţişează-mă și mă, strân- 
ge și tu la inima ta. Inârăznesc s'o zic asta 
 deaceea, pentrucă vorbesc, şi mă port ca cu 
un bine nemărginit. Eu vorbesc cu Dumne-. 
Zeu, care a murit de bună voie, din iubire 
faţă: de mine. Scumpul meu Mântuitor, dă-mi 
statornicie în dragostea, faţă de tine. —- Prea 
dulcea, mea. maică, Marie, câștigă- -mi această 
statornicie: pentru. iubirea ta 'cătră, Isus :Hri- 
stos.. Aşă nădăjduesc, așă să fie. 

P-anet a. 

Aici pe. pământ cea mai mare întrista= - 
Te a unui suflet, care iubește pe Dumnezeu, 
Şi care cu. toate acestea se simte nemângă: 
iat, e. teama, că nu-l iubește cum trebue, şi 
că el nu e iubit de Dumnezeu : Faptele Jor 
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în mâna. lui Dumnezeu; și iubirea şi ura, 

nu este om, care să:le :ştie. (Eecl.. 9, 1). 
In ceriu însă sufletul e sigur, că iubeşte pe. 

Dumnezeu, şi e iubii de dânsul, vede, că e . 

„absorbit într'uu mod fericit în dragostea Do- - 

. mnului său, şi ca o fică drăgălaşă e îmbră- 

țişat de Domnul, fiind sigur, că legătura a- 

ceasta de iubire în. veci 'nu.se va desface. 
Iubirea aceasta, a, sufletului se aprinde și mai 
tare, cunoscând limpede marea dragoste alui 

Dumnezeu, care 'pentru.noi s'a, făcut om și a - 

“murit; cunoscând iubirea, ec-a arătat-o îaţă- 
de noi întemeiând taina sfintei Cuminecături, | 

“în care el se dă pe. sine hrană unui vierme! Va, 

cunoaşte apoi lămurit sufletul toate ajutoa- 

rele, ce i le-a dat Dumnezeu, scăpându-l de 

atâtea ispite și primejdii mari, va cunoașie, 
că acele morburi grele, acele prigoniri și 

pierderi, pe cari le socotea de nenorociri şi - 

„pedepse de ale. lui Dumnezeu, toate au fost; 

semne de ale iubirii și rânduelii dumnezeeşti, 
ca, să-l conducă la ceriu. Va admiră, mai ales 
îndelunga răbdare alui Dumnezeu, care pe 

lângă toate păcatele cu cari l-a vătămat, nu 
"la aruncat în iad, va admiră mai departe : 

şi îndurarea, ce-a, - arătat-o' față de el, dân- 

du-i atâta lumină, atâtea indemnuri şi mus- - 

trări binevoitoare. Din înălțimea aceea feri- 

cită va, vedea. multe suflete în iad, cari au 

fost. osândite pentru păcate mai puţine, decât 

„ale sale; în' vreme ce el saltând de bucurie
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so va, simţi mântuit, în. apropierea lui . Du- 
mnezeu, sigur fiind, că: nu va mai puteă, pier- 
de acest bine suprem în vecii vecilor. .. 

Aşadară cel fericit va gustă acolo ne- 
Sa întrerupt. fericirea, aceasta, care: în . fiecare: 

* clipă a, veșşnieiei îi va. fi tot nouă, cași când 
atunci ar gusta-o- mai întâiu. “Totdeauna va. 
Gori această bucurie, și totdeauna o va și aveă;. 
totdeauna. îndestulit, şi totdeauna însătând 
“după ea, va însătă totdeauna și “totdeauna va. 
fi îndestulit, pentrucă dorinţa în raiu nu pri 
cinueşte nici o durer re, şi de ceeace ne împărță=.. 
şim, du ne urim nici "odată. Cu “alte cuvinte, 
precum cei osândiţi sunt, vase pline de mă- 
nie, așă cei fericiţi” sunt vase pline de bucu- 

"ie, și încă așă, cât ei nu mai aunimice de 
dorit. St. Terezia zice: „Incă şi în lumea, a- 

- ceasta, dacă Dumnezeu duce .un suflet, în 
- pivnița cu vin, cu alte cuvinte, dacă îl duce. 

să. guste. din dragostea sa dumnezeească, îl. 
- îmbată, de fericire “în așă chip, cât el își 
pierde orice înclinare spre bucuriile pămân- : 
tești“. Dacă ajung apoi în raiu cei aleși, o 

"cu cât vor fi mai fericiţi, precum zice şi Da | 
vid: îmbăfa-se-vor de grăsimea casei tale. 
(ps. 35, 8): Atunci sufletul, văzând. pe- Bunul. 

„său cel mai înalt așă cum. estâ el, şi îmbră- 
ţişându-l într atâta va ameți de iubire, încât 
se va pierde într'un mod fericit în Dumne-: 
zeu, şi nu va, cugetă la nimic altceva, decât. 
la aceea, « cum ar puteă să-l iubească, să-l laude: 
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şi să-l mărească. după vroduicie Bunul acesta 
nemărginit, ce-l ar€. 

Daca ne apasă aşadară crucea, vieţii 
acesteia, să ne' încurajăm „cn nădejdea, la, ce- 

riu, ca să 0 purtăm cu răbdare. Când stare- 
„ţa Zosim, a întrebat pe “sf. Maria din. Egipt. 
„la capătul” vieţii sale, cum a putut trăi” atâţia 

ani în pustia aceasta, ea-i răspunse: Cu: nă-, ” 

„-dejdea, că voin ajunge în rai“. SE. Filip 

Neri, când i-sp, oferit demnitatea de cârdinal, 

a aruncat 'biretul în aer.şi a exclamat: O ! 

ceriule, o ceriule! Franciscanul Egidiu Şi nu-.- 

rai auzind rostidu-se cuvântul „ceriu“ eră .ri-"-! 

"dicat de bucurie în aer.. Dacă, suntem! înfri- 

„caţi de neajunsurile acestei, vieţi, să ne ridi- 
„Căm şi noi “ochii, la ceriu,. şi'n dorul fierbinte : 
"să ne -mângăem” cu cuvintele: „0 ceriule, o 
- ceriule!* Să. ne cugetăni la aceca, că rămâ: | 
nând credincioşi lui - Dumnezeu, durerile, ne. 

- "fericirile. și grijile acestea vor aveă odată-un 
sfârșit, şi noi vom fi -primiţi în patria celor - 

drepți, unde întradevăr von fi fericiţi: pentru. 

" totdeauna. Iată, ne așteaptă dejă! sfinţii, ne. 

„, așteaptă Maria și Isus cu coroana în mână, 

„ca să ne facă regi. ai acelei. împărăţii veşnice, ” 

- Afecte şi rusăciuni.. 

 Tabitul meu Mântuitor; th mai învăţat 

Să mă rog ':. Vină împărăția fa. Să. vină, Io- --: 

sute, împi ărăția, ta şi în sutietul meu, așă, € cât să 

Ra De Me 

 



_fie-cu totul 'al tău, şi să te aibă pe tine, o 
“Bunule cel niai înalt. O Isuse al meu, tu nai. 
întrelăsat nimic, ca să mă; mântueşti şi să 
câștigi iubirea mea; deaceea: fă-mă fericit. 
“Toată fericirea mea va sta în aceca: să te 
iubesc totdeauna :şi în. vieăţa aceasta și în 
cealaltă. Eu de atâtea-ori ţi-am întors - spa- 

“tele, şi tu, -cu toate: acestea îmi dai: să -înțe- 
leg, că tu mă vei încunjură cu o atare iubi- 
re în toată veșnicia, cași când eu nv te-aş : 
fi vătămat niciodată; și acum, dapăce ştiu: 

"aceasta, şi dupăce văd, că tu vrei să-mi dai 
" ceriul, deşi eu adeşe-ori mam făcut vrednic 
„de iad, puteă-voiu face: altceva, decât să. te 
“iubesc pe tine? — O Doamne, barem. de nu 
„te-aș fi vătămat niciodată! O, dacă m'aş mai 

Inzădar, ce a fost, afost. 7. 
Acum nu pot face “nimic altceva, decât 

să-mi. dedic ţie restul. vieții mele. Da, mă 
“dau cu totul în mânile “tale, cu totul mă în-- 
credințez iubirii tale. Ieșiţi din inima, mea, 
înclinări pământești, lăsaţi locul Dumnezeu: 
lui meu, fiindcă el îutreg. vrea, să-l cuprindă. 
Bine, socoteşte-mă dar de averea, ta, Mântui- 
torul meu, dragostea, mea. Dumnezeul meu! 
De acum înainte voiu griji numai deaceea, 
ca să-ţi plac ţie. Ajută-mi cu darul tău, a- 
ceasta, o aştept dela meritele tale. Inmulţe- 

„naște înc'odată, te-aș iubi în fiecare clipită! 

„Şte-mi dragostea faţă de tine şi dorinţa, ce- 

. . 

„e 

e.
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0 am, spre a-ţi plăcea ţie. O ceriu, o ceriu! 
Când te voiu vedeă faţă, la faţă, o Doamne, 
ȘI când mă voiu uni cu tine, fără teama de-a 
te mai pierde? O Dumnezeul meu, întinde 
mâna ta mântuitoare. peste mine, ca să nu 
te vatăm mai mult! — O Marie, când mă 
voiu vedeă în ceriu la picioarele tale? Ajută-mi 

„Maica mea; nu mă lăsă să mă osândesc, şi 
să stau departe de tine și de Fiul tău. E 

 



 Meditaţia” XXX, 
Despre rugăciune. : 

„Cereji și se va da vouă... . 
. | că tot cel ce cere va lua“. 

- „ao (Luca 11, 9—10] 

pf P-uanet d, 

Nu numai în. cuvintele acestea, ci și în 
alte mii de locuri de-ale vechiului. și noului 
Testament promite Dumnezeu, că va ascultă 
pe acela, care-l roagă. Strigă cătră mine; şi 
cu Îți voiu răspunde. (Ier. 30,-3). Și mă 
chiamă pe mine în ziua năcazului tău, și . 

fe: voiu scoate (ps. 49, 16), strigă la mine. 
şi eu te voiu mântui din năcaz. De veți cere 
ceva În numele: meu, eu voiu “face, (Loan . 
14, 144). Orice veți vrea, veți cere şi va fi 
Două. (loan 15,.7). Mai sunt şi alte multe 
locuri de acestea. Pentru aceea zice Teodo- 
ret, că: „Rugăciunea, deși e numai un mijloc, 
de mântuire, totuş ea ne poate câştigă toate 
bunurile, de cari avem lipsă.“ - „Dumnezeu,“ 
zice sf..Bernard, sau ne dă ceeace cerem, 
sau ceeace-i mai folositor pentru mântuirea 
sufietului nostru. — La rugăciune ne îndeam- 
nă și profetul, asigurându-ne, că Dumnezeu
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e plin de îndurare; Că 4 Doamne ești bun 
și blând şi mult îndurat tuturor, celor ce 
fe chiamă pe tine. (ps. 85, 5). Incă şi mai 
mult curaj ne inspiră sf. Iacob, când zice: 
De este cineva dintre voi lipsit de înțe- 
lepciune, să ceară dela: Dumnezeu, carele 
dă tuturor cu dreptul, şi nu înfruntă, şi 
se va da lui. Uac..1, 5). Acest apostol zice, 
că rugând noi pe Dumnezeu, el își întin- 
de mânile, şi ne dă mai mult, decât cerem. 

“EI nu ne înfruntă pentru nedreptăţile, ce i 
le-am făcut, ba dacă-l rugăm de ceva, se pare 
că uită toate vătămările, ce i le-am cauzat. 

__Sf Ioan Climac ne asigură, că: „Rugă- 

ciunea, evlavioasă face silă lui Dumnezeu.“ 

Numai cât: „Sila aceasta e plăcută lui Du- 

mnâzeu,* scrie 'Tertulian. Şi pe dreptul; de- 

oarece Dumnezeu zice sf. Augustin, Vrea. 

să-ți dăruească mai multe bunătăți, de câ: 
te ceri tu. Cauza e de-a se căută în Dumne: 

“zeu, care din firea lui e un bun nemărginit,“ 

„scrie sf. Leo, deaceea, el doreşte foarte mult, 
să ne facă părtași bunătăţii, sale. Aceasta 
dorință o avi înaintea ochilor sf. Maria Mag- 

.dalena de. Pazzis, când ziceă, că Dumnezeu e 

îndatorat să asculte sufletul, care se roagă, - 

pentrucă în chipul acesta î-se dă prilej să-și 

împlinească dorinţa, şi să-şi reverse darurile 
sale asupra noastră. David încă zice, că bu- 

„nătatea aceasta, în urna căreia Domnul ascul- 
Ă CE 25*
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„tă bucuros pe acela, care-l roagă, l-a făcut 
să recunoască, că el e Dumnezeul cel adevă- 
rat: Ori în ce zi fe voiu chemă, iată am. 
cunoscut, că Dumnezeul meu eşti tu. (ps. 
55, 9). SI. Bernard zice: A/u/ți se plâng, că 
Je lipseşte grația ; mai cu drept ar fi însă, 
dacă grația s'ar plânge, că ea Jipsește dela 
mulți, ceeace atâta înseamnă, că foarte mulţi 

“întârzie să ceară ajutorul lui Dumnezeu. ȘI 
Mântuitorul chiar pentru acest lucru sa plâns 
învăţăceilor săi, zicând: Până acum n'aţi 
cerut nimic întru numele meu; cereți şi 
veți luă, ca bucuria voastră să fie deplină. 

“(loan 16, 24). Pare că ne zice: „Nu vă plân- 
-geţi împotriva mea, dacă voi nu sunteți într'- 
adevăr fericiţi; plângeţi-vă mai bine împotri- 
va voastră înșivă, fiindcă n'aţi cernt ajutorul - 
meu ; cereţi-l de azi încolo, şi veţi fi îndestuliți. 

De aici scoteau călugării cei. vechi în- 
văţătura, că voind sajungi la, fericire, nu afli 
nici un mijloc mai. folositor, decât acela, de- 
a-te rugă totdeauna, şi a, zice: „ Dumnezeule, | 
spre ajutorul meu ia aminte ; Doamne, ca 
să-mi ajuţi mie, grăbeşte“ (ps. 69, 1). Vene- 
rabilul părinte Paul Segneri zice despre sine | 

, Însuși, că cl în meditaţiunile sale s'a ocupat 
mai întâiu cu aceea, ca să deștepte părere de 
Tău, când însă a cunoscut puterea cea mare 
a rugăciunii, a căutat să petreacă mai mult 
în rugăciune. -Să facem -și noi totdeauna așă;, oa arie mgaae Sau ant apei Ia avemeun Dumnezeu, câre “ne jubește "peste 

1
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măsură, și erijește de mântuirea noastră, şi 
deaceea totdeauna e gata să-l asculte pe acela, 
care se roagă. Principii” lumii acesteia, zice 
sf. Ioan Gurădeaur, ascultă numai pe puţini, 
Dumnezeu însă pe fiecare. ! 

Afecte și rugăciuni, 

Eterne Părinte, te ador, şi-ţi mulțămese 
pentru toate binefacerile, ce mi le-ai făcut. 
Mulţămescu-ţi că m'ai creat şi mai răscum- 
părat prin Isus Hristos; că tu mai chemat 
1a, creştinism și ai grijit de mine, când eram 
în păcate, și că atât de adeseori m'ai iertat. 
0 Dumnezeul meu, barăm. de .n'aș fi căzut 
nici odată, de nu te-aş fi vătămat, și de-aş 
fi alergat totdeauna la tine în vreme de ispi- 
tă. Îţi mulțămesc de lumina, cu care mă faci 
să cunosc, că toată mântuirea mea stă în a- 

ceea, să mă rog pentru ajutorul tău, și să te 
ador. Deaceea dar, în numele lui Isus Hris- 
tos iți cer durere fierbinte, pentru „păcatele 

mele, rogu-te pentru o ștatornicie sfântă în 

graţia ta, pentru o moarte fericită, ; te rog 

„pentru ceriu şi pentru cel mai mare dar din- 
tre toate, pentru iubirea faţă de tine, şi pen-. 

tru o supunere deplină voinţii tale preasfinte. 
Ştiu bine, că nu sunt vrednic de graţia acea- 

sta, tu însă ai promis, că o vei da celui. ce 
o-cere;-pentru: neritele-lui Isus Hristos; :iatiu 
Sub tepi pehtrurediiieiil6 "duelul CIS65
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sper, că o“voiu' primi. — O Marie,. rugăciu- 
nile tale. primesc tot aceea, ce cer, roagă-te 
deci pentru mine. - 

2 

Panet 2. 

„2. Să medităm mai departe asnpra dato- 
rinţei de-a ne rugă. Sf. Ioan Gurădeaur zice, 
că precum trupul e mort fără, de suflet, așă, 
Și sufletul fără, rugăciune mort este. San pe: 
cum e de lipsă pentru plante apa, ca să nu 
se uște, întocmai aşă ne e de lipsă și rugă- 

_ciunea, ca să nu cădem în prăpastie: „Nu mai 
puţină lipsă avem noi de rugăciune, ca pomii 
de apă.“ Dumnezeu vrea să ne facă pe toţi 
fericiți: Zabdă mult pentru noi, neorând 
"ca să piară cineva, ci toți să vie la po- 
căință. (1. Petru 3, 9). Vrea însă, ca grația, 
de care avem lipsă spre a fi fericiţi, să o ce- 
rem dela el, fiindcă noi deoparte nu putem 
ţinea poruncile dumnezecşti, şi fără ajutorul 
actual alui Dumnezeu nu putem fi fericiţi, 
iar de altă parte urmând el cursul ordinar 
al lucrurilor, numai atunci vrea. să ne-o deă, 
când o cerem. Deaceea zice conciliul 'Triden- | tin, că Dumnezea nu cere dela noi lucruri 
imposibile, -căci ori ne dă grația proximă şi 
actuală spre. a-le împlini, ori ne dă graţia, 
cu care să cerem ajutor spre a-le- putea is- 
prăvi: Dumnezeu nu demândă nimic im- Posibil, -ci prin poruncile sale te îndeamnă.
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să faci ce 'poți, să ceri-ceeace 'fu ni poţi, 
și eliîfi ajută, ca să poți. Cu toate acestea 

„ne învață sf. Augustin, că: Dumnezeu — cu. 
excepțiunea graţiilor prime, cum sunt: che- 
marea, la credință sau la pocăință — toate - 
celelalte: graţii şi cu deosebire a statorniciei 
în bine le dă numai aceluia, care se roagă - 
pentru ele. - i 

Deaceea teologii împreună cu sf. Vasile, 
si, Augustin, sf. loan Gurădeaur, Clemente 
Alexandrinul și alţii învață, că ragăciunea 
pentru adulţi e necesară, necesitate medii, așă 
cât fără de rugăciune e cu neputinţă pentru 
oricine să ajungă la fericire. Invăţătura acea- 
sta — zice eruditul bărbat Lessius — trebue să 

"o ţinem ca un adevăr de credință. Locurile 
„din sf. scriptură sunt foarte clare în privinţa 

aceasta. Se cade pururea a ne rugă și a 
nu încetă. (Luca 18, 1).: Rugaţi-vă, ca să . 
nu cădeți în ispită (Luc. 22, 40), Cereţi și, 
veți luă, (loan 16,24), Weiacetat vă rugați 

“(L. Tes. 5, 17). Cuvintele: se cade, ce- 

reți,  rugați-vă, —. după părerea, comună .a 
doctorilor bisericii şi a sf. Toma — exprimă 
0 poruncă, care obligă sub păcat de moarte, 
cu deosebire în trei cazuri: întâiu, când omul 
trăeşte în păcate de moarte; în locul al doi-. 
lea, când se află în primejdia morţii; și în 
locul al treilea, când se află în primejdie 
grea, de-a face vre-un păcat de moarte. Spun 
Şi aceea, că unul, care nu se roagă de loc 

- N
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într'o-lună ori două, acela face păcat de moar- 
te, pentrucă fără rugăciune nu putem “câştigă, 
ajutorul de lipsă pentru mântuirea noastră. 

“Cereți şi veţi luă. Cine cere, primește; 
“așadară cine nu se roagă, zice sf. Terezia, - 
acela, nu primește nimica. Aceeaș o zise și 

'sf., Iacob: Wu aveți, pentrucă nu cere. 
_-(acob 4, 2). Rugăciunea e neapărat de lipsă 
mai cu seamă pentru ca să.câştigi virtutea 
cumpătării: $7 ai cunoscut, că nu voiu fi 

„înfrânat în alt-chip, de nu-mi va da Du- 
mihezeu, şi m'am rugat Domnului. (Inţel. 
8, 21). De aici putem scoate urinătoarea, în- 
văţătură : Cine se roagă va fi de sigur feri- 
cit, iar cine nu se roagă de sigur. va fi osân- 
dit. "Toţi, câţi sunt fericiţi “acum, prin rugă- 
ciune au ajuns la fericire. Toţi, câți sunt 
osândiți, au fost osândiţi pentrucă nu Sau ru- 
gat; și aceasta - este şi va fi pentru ei cea 
mai mare tortură in iad, că adecă prin ru- 
găciune tare uşor ar fi putut ajunge la fe- 
Ticire, acum însă nu se mai poate, e prea 
târziu. - Ia | 

Afecte şi rugăciuni. 
Ah, Mântuitorul meu! Cum am pntut 

trăi până acum, fără să mă gândesc la tine? 
Tu erai gata să-mi dai tot feliul de ajutoare, 
numai să le fi cerut, ai așteptat numai ru- 
găciunea mea; eu: însă m'am cugetat numai 

.
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la îndestulirea simțurilor mele, în vreme-ce 
puţin îmi păsa de aceea, că eram lipsit de 
“iubirea şi grația ta. Uită Doamne, nerecu- 
noștința mea, şi 'ndură-te spre mine: iartă- 
mi toate vătămările, ce ţi le-am făcut, și dă- 
mi statornicie în bine; dă-mi graţie să te rog 
totdeauna, pentru ajutor, ca mai mult să nu 
te vatăm pe tine, Dumnezeul sufietului meu. 
Fă, ca de acum înainte să nu fiu așă negli-. 
gent, cum am fost până acum. Dă-mi lumină 
şi putere să mă las totdeauna în grija ta, cu 
deosebire, când mă ispiteşte vrăjmaşul, ca să 
te vatăm din nou. Dă-mi ajutorul. acesta, 
Dumnezeul meu, pentru vredniciile dulcelui 
Isus și pentru iubirea, ce o ai față de el. 
Te-am vătămat destul Dumnezeul meu, acem 
însă vreau să te iubesc în celalalt timp al 
vicii mele. Dă-mi iubirea ta sfântă; acea- 
sta 'mi va aduce aminte, să cer totdeauna, 
ajutorul tău, când mă yoiu:află în primejdia, 
de-a te pierde prin păcatele mele. — 
Marie, nădejdea mea, dela tine sper eu: 
ajutorul de-a mă. încredinţă . totdeauna ţie 
şi Fiului tău în ispitele mele. Ascultă-mă, 
Tegina mea, pentru iubirea ta, faţă. de Isus, 
ascultă-mă ! a 

Punct 3. 

In urmă să vedem, cum trebue să fie 
rugăciunea? Mulţi cer și nu pimesc, pentrucă
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nu se roagă cum trebue: Cereţi și nu /uaţi 
pentrucă rău cereți. (lacob 4, 3). Spre a te: 
rugă bine, în locul prim trebue săte umi- 
lești: Domnul celor mândri le “stă. împo- 
frivă, iar celor smeriți le dă dar.. (Iacob 
4, 6). Dumnezeu nu. ascultă rugăciunea celor 
sumeți, a celor. umiliți însă o uscultă totdea- 
ua: fugăciunile celui smerit norii va pă- 
„trunde și-nu se va mângăiă pănă nu se 
va apropiă. (Isus Sir. 35, 21). Aceasta se 
întâmplă și dacă el ar fi fost păcătos “până 
acum: /iimă înfrântă și umilită Dumnezeu 
nu va urgisi. (ps. 50). - 

In -locul al doilea rugăciunea trebue fă- 
„cută cu încredere: Cine a sperat. spre Do- 
mnul nu Sa ruşinăt. (Reel. 2, 11). Deaceea. 
ne-a învățat Isus Hristos, că noi, când cerem 
ajutor dela Domnul să nu-l nnmim altfel, de- 
cât tată: 7Zafăl nostru, ca noi să-l rugăm 
cu acea încredere, cu care se îndreaptă un co- 

„pil cătră tatăl său. Cine se roagă apoi cu 
încredere, - acela toate le primeşte: foafe câte 
cereți rugându-vă, să cereți, că veți luă 

-şi da fi vouă. (Marcu 11, 24). „Se teme 
poate cineva, zice si. Augustin, „tă va fi în- 
șelat, când îi promite ceva, Dumnezeu, însuşi 
adevărul ?* Dumnezeu nu e ca omul să se - 
mute, nici ca fiul oniului să se: schimbe; 
el a zis, au hu va face? (Num. 23, 19). 
Ș'apoi pentruce ne-ar fi îndemnat Domnul așă,
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de stăruitor, zice sf. Augustin, să ne rugăm 
pentru ajutor, dacă el n'ar vrea săni-l dea? 
Prin făgăduințele sale se obligă să. ne dea 
toate ajutoarele, pentru cari îl rugăm: prin 
promisiune s'a! făcut, pe sine datoriu. 

„Insă eu sunt păcătos“, va zice cineva, 
„Și nu sunt vrednic .să fiu ascultat“. Acestu- 
ia îi răspunde sf. Toma: „Rugăciunea nu 
se razimă pe meritele noastre când, e vorbă 
de dobândirea graţiei, ci pe îndurarea - du- 
mnezeească“. Zof cel ce cere, va lua, (Luca 
11, 10). Un si. părinte astfel explică locul 
acesta: Oricine primeşte, fie drept, fie păcă- 
tos. Insuș Mântuitorul ne-a scăpat de orice 
frică prin cuvintele: //min, ainin zic vouă; 
orice veţi cere dela Tatăl întru: numele 
meu da-va vouă. (loan 16, 43). caşi când 
ar zice: Păcătoșilor, dacă voi nu aveţi nici 
un merit, am eu la Tatăl meu; cereţi: dar 
îu numele meu, și eu vă promit vouă, că veţi 
luă atâta, cât cereţi. — Aici se subinţelege apoi 
că promisiunea, aceasta nu e dată pentru bu- 
nurile vremelnice, pentru sănătate, bani, ave: 
re și altele ca acestea, pentrucă Dumnezeu 
adeseori nu ne dă astiel de ajutoare, știind, 
că acelea ne. sunt stricăcioase pentru mân- 
tuirea, veșnică. Că de ce are lipsă bolnavul, . 
aceea mai bine o ştie doftorul, decât bolna- 

Yu; aşă se. exprimă sf. Augustin, și apol-con-- 
tinuă: „Dumnezeu subtrage unuia din îndu- 

Î. _ 
*
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rare -ce altuia-i dă din mănie“. Deaceea. 
noi bunurile temporale trebue să le cerem 
numai cu condiţia, dacă servesc spre mân- 
tuirea, sufletului nostru. Din contră bunu- 
rile spirituale, cum : sunt iertirea păcatelor, 
perseveranţa, iubirea, dumnezeească și alte de 
teliul. acesta trebue cerute cu cea mai mare 

- încredere. Dacă voi, fiind răi, — zice Isus 
Hristos — șfiți să dați daruri bune fiilor 
voştri cu cât mai vârtos, Tatăl vostru cel 

- din ceriuri va da spirit sfânt celor ce cer 
dela dânsul. (Luca 11,13). 

___ In rugăciune e de lipsă în sfârșit ca mai 
presus de toatesă fie statornicie. Corneliu a 
Lapide explicând cuvintele dela Luca (c.'11) 
zice: „Domnul vrea, să fim statornici în rugă- 
ciune“. Acecaș învățătură se cuprinde şi în 
cuvintele următoare: Se cade pururea a te 
rugă. (Luca. 18, 1). Priveghiaţi în toată vre- 
nea, rugându-vă. (Luca 21, 36). Veîncetat 
vă rugați.» (1. 'Tes. 5, 11). Cereţi şi se va da * 
Două; câutați și veți află, bateţi și se va de- 
schide vouă (Luca 11, 9). In ce privește po- 

: runca, ar: fi fost de-ajuns -să se zică: „ruga- 
ți-vă“; „Domnul însă a. voit, să înțelegem, că 
noi trebue s'o facem aceasta, întocmai ca cer- 
Șitorii, cari nu încetează a se rugă, a sta 
inaintea, ușei și a bate, pănă capătă ceva de 
pomană. " 

Aici e de observat, că perseveranța, fi- 
. 

+
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nală e un dar special, care se capătă numai 
prin rugăciune statornică. Perseveranţa acea- 
sta noi nu o putem merită. Jfcest dar alui 
Dumnezeu — zice sf. Augustin — se poa- 
te merită numai prin rugăciune, adecă ru- 
gându-ne îl putem dobândi. Să ne “rugăm 

- dar încontinuu, și să nu încetăm a ne rugă, 
dacă vrem să fim fericiţi. lar cine e confe- 
sar sau predicator,: acela întruna să 'nde-. 
mue la, rugăciune, dacă vrea, ca sufletele s'a- 
jungă la fericire. Să rugăm totdeauna, pe Prea- 
curata Marie pentru ajutorul ei, precum ne - 
'ndeamnă şi sf. Bernard, zicând : „Să cerem 
dar, și să-l cerem prin "Maria, pentrucă ce 
caută dânsa, află și nu se poate înșelâ“. 

Afecte și rugăciuni. 

Dumnezeul meu, sper, că mai iertat a- 

cum ; vrăjmașşii mei însă nu vor încetă să 

se lupte cu mine pănă 'la moarte; de nu-mi 

ajuţi tu iarăș cad în stricăciune. Ah, pen-: 
tru meritele lui Isus Hristos, fă-mă. te rog 

statornic în bine. Nu mă lăsă să fiu despăr- 

țit de tine. Acelaş dar îl «cer pentru. toţi, 

cari acum se află în graţia.ta. Eu mă încred 

pe deplin în făgăduinţa ta, și sunt sigur, că-ml 

vei da, statornicie în bine, dacă te voiu rugă 

„totdeauna pentra ea. De una însă: mă tem, 
că adecă voiu încetă s'alerg la tine in 1Spi- 

- >
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tele mele, şi aşă iarăș voiu cădeă. Deaceea 
te. rog, dă-mi graţie să nu încetez niciodată 
a mă rugă pentru ca. Fă să mă las tot- 
„deauna în grija ta, când voiu fi în primej- 
dia, de-a, recădeă în păcate, și totdeauna să 
chem într'ajutor sfântul- nume al lui Isus și 

„al Mariei. Dumnezeul meu, aceasta. mi-o pun 
înaintea ochilor, și sper, că o voiu şi face 
cu ajutorul tău. Ascultă-mă pentru iubirea 
lui Isus Hristos. — O Marie, maica mea, a: 
jută-mi s'alerg totdeauna la tine și la Fiul 

„tâu, când mă _voiu află în primejdia de-a 
pierde pe Dumnezeu. - 

 



Meditaţia XXXI. 
| Statornicia' în bine. | 

3 „Jar cel ce va răbda pănă *n 

"sfârşit acela se va mântui“; 

| (Mateiu 24, 13). 

Buancet 2. 

Sf. Ieronim zice: Mulţi încep bine, dar 

puţini şi sfârșesc aşă; a începe e lucrul mul- 

tora, a sfârşi însă al puţinora. Bine a înce- 

“put un Saul, un luda, un Tertullian, rău însă 

terminară, fiindcă n'au. rămas statornici în 

bine. Domnul — zice sfântul mai departe . 

— nu pofteşte numai începutul unei vieți bu- 

ne, ci și capătul: „Sfârşitul e acela, care va 
primi coroana“. Sf. Bonaventura zice, că nu- 

mai cel statornic în bine se încoronează. Sf. 

Laurenţiu - Iustinian numeşte .statornicia în 

bine „Poarta, ceriului“. Pentru aceea . nime 
nu poate întră în ceriu, dacă nu află poarta, 

prin care trebue să între. i 
Frate dragă, tu ai părăsit păcatele şi 

acuma sperezi iertarea. Tu așadar ești un prie- 

tin al lui Dumnezeu, să ştii totuș că nu ești 

încă sigur. Și oare când vei fi sigur? Cine 
rabdă pănă în stârșit acela se va mântui.
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Ai început dejă o vieață pie ? Acum dar mul- 
țămește lui Dumnezen; sf. Bernard însă te 
face atent, zicând: „Începătorilor li se pro- 
mite răsplata, dar se dă numai acelora, cari 

„rămân statornici în bine, până în sfârşit. Fu- 
ga spre țintă e bună, dar nu e de ajuns, ci 
trebue s'alergi atâta, până ce-o câștigi: „Așă, 
să alergaţi,. ca să luaţi,“ zice apostolul (1. 
Cor. 9, 24). _ | a 

Acum ţi-ai pus dejă mâna, pe plug, ai 
început să trăeşti bine; teme-te însă acum ȘI 
tremură mai mult ca ori și când: Cu frică 
și cu' cutremur lucraţi mântuirea poastră 
“(Filip 9, 12). Căci: dacă te întorci — de 
ceeace să te ferească “Dumnezeu — ȘI ae 
răși priveşti îndărăpt, spre a încejje din nou 
vieaţa ta cea rea, vei fi socotit ca, scos din 
ceriu. Dumnezeu însuș zice: Wimenea, puind 

„mâna sa pe plug şi căutând îndărâpt este 
„îndreptat întru împărăția lui Dumnezeu (Lu- 
ca 9, 62). Acum pria grațialui Dumnezeu poți 
îucunjură, ocaziunile rele ; primeşte mai des sa- 
cramentele, meditează în fiecare zi câte ceva. 
Ferice de tine, dacă așă vei continuă, și da- 
că astiel te va află lucrând Isus Hristos, 
când va veni să te judece: /ericită e slu- 
ga aceea, pe care venind Domnul lui o va 
arlă făcând aşă. (Dat. 24, 46). Dar să nu 
crezi, -că punându-te în Slujba lui Dumnezeu, 
au trecut toate ispitele, ori că n'ar mai fi 
rămas. niciuna; auzi, ce-ţi zice Spiritul sfânt:
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fiule, când vreai să fe: apropii să slujeşti 
Domnului Dumnezeu, găteşte-ți sufletul tău 
spre ispită..(s. Sir. >, 1). Să ştii, că acum 
ai să te pregătești la luptă mai mult ca de 
altădată, pentrucă vrăjmaşii tăi, lumea, dia- 
volul și carnea, acum se 'narmează mai mult, 
<a ori-și când, voind să te sdrobească și 
să-ți nimicească tot, ce-ai câștigat până acum 
luptând. Dionisiu Cartauzeanul zice: ;Cu cât 
cineva, își face mai multă silă, ca să servea- 

- scă luni Dumnezeu, cu atât se furie inimi: 
cui mai tare contra lui.“ Aceasta -e destul - 
de lămurit spusă în Evangelia sf. Luca, un-" 
de se zice: „Când iasă spiritul necurat din 
om, trece prin locuri fără de apă, căutând 
odihnă, și neaflând, zice: întoarcemă-voiu în 
casa. mea, de unde am ieşit. //funci. merge 
și ia alte șapte spirite, mai rele decât sine , 
și întrând viețuesc acolo, și cele. mai de pe 
urmă ale omului aceluia vor fi mai rele, 
decât celea dintâi. (Luca, 11, 24). Cugetă, 
aşadară, ce arme trebue să foloseşti, spre a 
te apără contra acestor inimici, şi spre a ră- 
mâneă în graţia lui Dumnezeu. 

Ca să nu fii cuprins de spiritul rău, nu e 
nici un alt mijloc de apărare, decât rugăciu- 
nea. Noi n'avem să ne luptăm-zice sf. Paul," 
în contra, oamenilor, cari stau din carne Și 
sânge, -cași noi, ci împotriva fruntașilor ia- 
dului: Că nu ne este nouă lupta împotri- 

| 26
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va trupului și a sângelui, ci împotriva că- 
peteniilor și domniilor. -(Etes. 6, 12); prin 
aceasta, vrea să ne facă - atenţi, că puterile 
noastre nu-s 'îndestulitoare spre a ne luptă 
cu atâţia dușmani, ci avem lipsă de ajutorul 
lui Dumnezeu. Zoafe Je pot în /Iristos, cel 
ce mă 'ntăreşte. (Filip. 5,13). Aşă vorbeşte 
dânsul și așă trebue să vorbească unul fie- 
care din noi. Totuș ajutorul acesta se dă 
numai aceluia, care-l. cere prin _rugăciune: 
Cereţi şi se va da vouă. Să nu ne încre: 
dem aşadară numai în propusurile noastre, 

“căci ni-se poate întâmplă ceva, rău, ci toată 
încrederea noastră s'o punem în Dumnezeu, 
dacă, vrem să scăpăm de diavolul, lăsându-ne 
cu totul în grija lui Isus Hristos şi a Prea: 
curatei Vergure Maria Aceasta trebue so 

„facem. mai ales, 'când suntem ispitiţi în con- 
“tra curăţeniei sfinte, pentrucă dintre toate ispi- 
tele aceasta, e cea mai înfiorătoare; cu ajutorul 
ei inimicul seceră învingerile celea mai dese. 
Noi nu suntem în stare să ne păstrăm curățe- 
nia; D-zeu trebue să ni-o dea: „Şi-am cuno- 

- scut — a zis Solomon — că nu voiu fi într- 
alt chip înfrânat, de nu-mi va da Dumnezen 
și m'am rugat Domnului“. (Inţel. Sol. 8, 21). 
În timpul acestei ispite trebue asadară saler- 
"găm fără zăbavă la Isus Hristos şi la Prea- 
sfânta sa Mamă și anume prin rostirea, deasă 
a preasfântului său nume. Cine-o face acea- 
sta va învinge; iar cine n'o va face va pieri.
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„Afecte şi rusăciuni. | 

Wu mă lăpădă dela fața fa! O Du- 
mnezeul meu, nu mă alungă dela faţa ta! 
Ştiu bine, că tu nu mă .vei părăsi niciodată, 
decumva nu te voiu părăsi eu mai întâiu; 
deaceea, tremur încă înainte, fiindcă îmi cu- 
nosc slăbiciunea mea. Doamne, tu însuți tre- 
bue să-mi dai puterea de lipsă împotriva ia- | 
dului, care vrea să mă aibă din nou sub.stă- 
pânirea, sa. In numele lui Isus Hristos te rog 
pentru aceea. Încheie, o Mântuitorul meu, 
între mine și între tine o pace durabilă, care. 
si nu se mai frângă în vecii vecilor. Pen- 
tru aceea dă-mi dragostea ta sfântă. „Cine 
nu te iubește pe tine, acela rămâne în moar- 
te“. De această moarte nefericită trebue să 
mă fereşti, o Dumnezeul sufletului meu. Eram 
dejă pierdut, tu o ştii bine aceasta. “Totul da- 
toresc singur bunătăţii. tale, căci am. ajuns 
iar în starea, aceasta, în care mă aflu, și sper 
că în ea voiu -rămâneă până în capăt. O Isu- 
se al meu, pentru moartea ta amară, ce-ai 
suferit-o pentru mine, fă, să nu se mai în- 
tâmple aceca, ca iar să mă osândesc la iad. 
'Te iubesc mai presus de toate. Sper, că voiu 
fi totdeauna, încătuşat de această. iubire sfân- 
tă, că voiu muri în cătușile acestea și că 
voiu trăi în etern. — O Marie, tu te numești 
mama, statorniciei în bine; acest mare dar 
se 'mparte prin tine. Dela  tine-l cer şi dela 

"tine-l şi sper. - Ă 26% 

.
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Puancet 2. 

Să vedem acum, în ce chip poate: în- 
vinge omul lumea. Diavolul e un mare duş- 
man, dar mai mare e lumea. Dacă necuratul 
nu sar folosi de lume şi de oamenii cei răi, 
— sub cari se înţelege lumea— el nici când 
par câștigă învingerile, de cari se bucură în 
timpul de faţă. Mântuitorul ne face atenţi să 
ne-ferim nu atât de diavolul, cât mai vârtos 
de lume:' Vă păziți de oameni. (Mat. 10, 
17). Oamenii adeseori sunt mai răi, decât dra- 

„cii, pentrucă diavolii fug de rugăciune precum 
la rostirea preasfântului nume al lui Isus şi al 
Mariei; când însă tovarășii cei răi îndeamnă 
pe unul la păcate, ei nu înceată, nici dacă 
le răspunde acela cu un cuvânt potrivit, ba 
cu atât mai tare-l ispitese şi batjocorese, nu: 

„mindu-l om de rând şi necult, care nu e bun 
de nimica, și dacă nu pot aduce chiar nimie 
contra lui, il numesc farizău, care numai s'a- 
rată evlavios, de fapt însă nu-i așă. Și sufle- 
tele debile, ca să 'ncunjure imputările și bat- 
jocurile acestea, sunt apoi destul de nefericite 
spre a-se însoți cu acești servitori ai Satanei, 

„şi spre a se întoarce la _vieaţa lor păcătoasă 
de mai "nainte. | | 

Frate dragă, înțelege odată, că vrând 
să trăeşti virtuos neincetat vei fi batjocorit 
Și despreţuit de dușmani: Urîfă e celui fâ- 
rădelege calea cea dreaptă. (Pilde 29, 28). 
Cine duce o vieață destrăbălată, nu poate
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suferi nici pe un moment privirea celui evla: 
vios, și oare pentru. ce? Pentrucă purtarea 
aceluia e o imputare continuă pentru el, de 
aceea ar vrea să se poarte toți ca el, nu- 
mai să mai scape de neliniștea, ce i-o prici- 
nuește purtarea bună a altora. Apostolul zice: 
Toţi, cari voesc cu bună credință a viețui 
în /sus, goniți vor fi. (II. Tim. 3, 12). Toţi 
sfinții au avut parte de suferințe. Şi cine e mai 
sfânt, ca Isus Hristos? Totuş în așă măsură 
l-a perzecutat lumea, cât muri pe cruce între 
cele mai crâncene dureri. 

Nici nu poate fi altfel,. pentrucă prin- 
cipiile lumii acesteia se lovesc în capete cu 
învățăturile lui Isus Hristos: /nfe/epciunea 
Jumii acesteia nebunie este la Dumnezeu - 

- AL Cor.3, 19). Lumea din contră ţine de nebu-: 
nie ceeace Isus socotește de preţios, cum. sunt 
crucea, durerile, umilirile: Că cuvântul cru- 
cii celor pieritori nebunie este. (L. Cor. 1, 
18). Astfel, când cei răi ne blestemă și de- 
faimă, noi să ne mângăiem cu gândul, că 
Dumnezeu ne binecuvântă și laudă: B/este- 
ma-vor ei şi tu vei binecuvântă. (ps. 108, 
18). Au doară nu-i destul, că ne laudă Du- 
mnezeu, Maria, toţi îngerii, toţi sfinţii și toţi 
oamenii cinstiţi? Să lăsăm pe: păcătoşi să 
vorbească, ce le place; iar noi, să continuăm 
a face și mai departe bucurie lui Dumnezeu, 
care-i foarte mulțămitor faţă de acela, care-i 
serveşte lui cu credință. Cu cât dăm de mai 

»
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multă împotrivire și greutate în deprinderea 
binelui, cu atât mai mare va fi plăcerea lui 
Dumnezeu și vrednicia noastră. Să ne închi- 
puim, că 'n lumea aceasta ar fi numai -Du- 
mnezeu şi noi.'Las' să ne batjocorească cei 
răi cât or vrea, noi să-i lăsăm în 'plata ceriu- 
lui, şi să mulțămim lui Dumnezeu pentru lumina, 
ce ne-o dă, şi de care pe cei răi îi lipseşte; să 

„continuăm drumul nostru liniștiți. Să nu ne 
Tușinăm a ne mărturisi de creștini, căci: 
Oricine se va rușină de mine şi de cuvin- 

"tele mele și Fiul omenesc se va rușină de 
acesta, când va veni. întru mărirea sa. . 
ALuca. 9, 26). - o 

Dacă vrem să fim fericiţi, trebue să fim 
gata la orice suferinţă, trebue să ne: facem 
“silă, și încă silă mare: Sfrâmtă e poarta, 
care duce la vieață (Aat. 7, 1-4). Împărăția 
ceriului se silește și cei ce se silesc o apu- 
Că pe ea. (Mat. 11, 12). Dacă vrem să de: 

- prindem binele nu e alt chip de-a purcede, 
decât să pornim la luptă contra firii noastre 
turburătoare de pace. Trebue să ne silim din - 
bună yreme să desrădăcinăm mai cu seamă 
obiceiurile cele rele, și să sădim cele bune; 
dacă odată binele ni s'a prefăcut în datină, 
atunci observarea. legii dumnezeești devine 
ușoară, ba e chiar plăcută. Domnul a, zis că- 
tră sfânta Brigitta, 'că cel ce în' deprinderea 
virtuţii sufere cu curaj primele împunsături
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de spini, aceluia chiar şi spinii i se preface 
în roze. 

Fii treaz iubite creștine ! Isus Hristos. | 
zice acum cătră tine, ce a zis cătră slăbănog: 
Iată te-ai făcut sănătos, de acum să nu 
mai păcătueşti, ca să nu Fie ție ceva mai 
rău (loan 5, 14). „Ascultă,“ zice. sf. Bernard, 
„0 cădere nu e așă de xea, ca o 'recădere.“ 
Vai de cei ce umblă-în calea Domnului şi 
apoi Se abat dela aceea: Vai vouă fii pă- 

 răsitori, zice Domnul, la Isaia, (30, 1). Aceştia 
vor fi pedepsiți ca -unii, cari se *mpotrivesc . 
luminii : „Ei au stat în contra luminii“. (lov 
24, 13). "Pedeapsa acestor răsvrătitori, că- 
rora Dumnezeu le-a dat o cunoștință bogată, 
şi cari dup'aceea îi sunt neeredincioși, stă în. 
aceea, că rămân “orbi, și-și sfârşese vieața, 

în păcate. De se va abate 'dreptul dela 
dreptatea sa și va-face nedreptate, toate - 
dreptățile. lui, cari le-a fost făcut nu se , 
vor pomeni, ci întru păcatele sale va muri. 
(Ezech, 18, 24). | . 

Afecie ; şi . rugăciuni. 

o Dumnezeul meu! De o atare pedea- 

- psă şi eu m'am făcut vrednic adeseori, căci . 

părăsind cu lumina, graţiei tale păcatele, jarăș 

m'am întors la ele. Mulţămesc îndurării tale 

- nemărginite, fiindcă nu m'a lăsat în orbia mea 

precum am meritat, Pentru aceea mă simt,
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îndatorat peste măsură, o Isuse al meu, și-aș 
fi foarte nemulțămitor, dacă iar ţi-aş întoarce 
spatele. Nu, Mântuitorul meu! Vreau să cânt 
“în veci lauda îndurării tale. Nădăjduesc, că 
în celalalt timp ai vieţii mele voiu cântă și 
lăudă. întru toţi .vecii mila ta, te voiu iubi 
totdeauna și nu mă voiu mai lipsi de ajuto- 

„rul tău. Blestem și arăse mai mult decât toa- 
te relele, nemulțămirea, mea de până acun, 
deaceea servească spre a-mi deplânge tot- 
deauna cu amar nedreptatea, ce ţi-am prici- 

- nuit-o; fie să mă aprind cu atât mai tare de 
dragostea ta, având pururea. înaintea ochilor 
ajutorul acela mare, ce tu mi l-ai dat, pe lân- 
gă toate vătămările, ce ţi le-am făcut. Da, 

_-te iubese Dumnezeule, care eşti vrednic de-o 
iubire nemărginită. De azi încolo să-mi fii uni- 
că iubire, singurul meu bun. O, eterne Pă- 

-rinte, pentru meritele lui Isus Hristos, fă, te 
Tog să rămân în graţia, şi dragostea ta până 
în capăt. Ştiu sigur, că tu mi-o dai totdea- 
una numai so cer. Pentru aceea, mă rog ţie 
Dumnezeul meu, îă, să cer totdeauna stator- 
nicie în bine şi ajutorul. tău. — O Marie, 
mijlocitoarea, scăparea şi nădejdea mea, câ- 
ştigă-mi tărie prin rugăciunea ta, ca să rog 
pe Dumnezeu totdeauna pentru statornicia în 
bine. Câştigă-mi-o, te.rog, pentru dragostea, 
ce-o ai faţă de. Isus Hristos.- pp
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Puanet 3. 

Acum ajungem la al treilea dușman, 
care e cel mai stricăcios dintre toți, şi ace- 
sta e carnea noastră. Să cercăm aşadară mij- 
locul, prin care ne putem scăpă de el. — 
Mai întâiu e rugăciunea, despre care am vor- 
bit mai sus. — În locul al doilea e încunju- 
rarea prilejului, de-a 'păcătui; despre. acesta 
vom medită acum. Sf. Bernardin -de Sienna. 
zice: „Unul, dintre 'celea mai însemnate sfa- 
turi ale lui Hristos și totodată temeiul reli- 
giunii e acesta: Încunjură prilejul, ce duce 
la: păcat“. Insuși diavolul, silit. fiind prin .exor- 
cismi (blestemuri) a recunoscut, că .predica. 
cea, mai neplăcută îi e cea despre încunju- 

„Tarea ocaziunii. Şi mtr'adevăr aşă este, pen- 
trucă diavolul se bucură de toate planurile : | 
şi promisiunile, ce le face un păcătos, care 
vrea să se pocăească, dacă acesta nu în- 

-cunjură şi prilejul de-a. păcătui. Ocaziunea. 
cu deosebire la plăcerile simțuale, e cași o 
legătură la, ochi, care nu lasă. pe om săvadă 
mai mult zici propusurile îăcute, nici inspi- 
rațiunile primite sau adevărurile veşnice; pe 
scurt, te face. să-ţi uiţi de toate şi să fii orb. 
Cauza primă a, căderii protopărinților noştrii 
a fost aceea, că.n'au îugit de ocaziunea, ce 
duce la păcat. Dumnezeu între. altele a po-" 
runcit să nu se atingă de pomul oprit: Du- 

„_mnezeu ne-a oprit să mâncăm dintrânsul, 
ori să ne atingem de el. (Fac. 3, 3). Dar .
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mesocotita Eva, văzu, luă și mâncă. Intâiu 
privi fructul mai deaproape, apoi îl luă în 
mână şi — muşcă din el. Cine se aruncă de 
bunăvoie în primejdie, acela în ea va pieri: 
Cel ce iubește primejdia va pieri . în . ea. 
(Ecel.. 3, 27). „Diavolul“ — zice sf. Petru — 
„umblă şi caută pe cine să înghită“. Ce face 
el aşadară, pentruca să. între iar întrun Su- 

“Het, din care a, fost alungat ? întreabă sf. Ci- 
prian. Umblă să vadă nu cumva este vre-o par- 

“te pe unde ar puteă să între.. Dacă sufletul 
„îngăduie să fie sedus la prilejuri păcătoase 
“fără ndoeală vrăjmaşul iarăş va întră în el 
şi-l va înghiţi. Egumenul Gueric vorbind de- 
spre învierea lui “Lazar obșervă, că Lazar a 
ieşit legat de mâni și de picioare; legat s'a scu: 
lat, şi a murit darăș. Vai celui ce învie din pă- 
cat — vrea să zică acest, scriitor — care îusă, 
învie legat cu prilejul de-a păcătui. Acesta, deși 
-se scoală, totuş va muri din nou. Cine aşadară a 
vrea să fie fericit trebue să părăsească nu nu- 
mai păcatele, ci şi prilejuile de a păcătui; tre- 

“bue să, încânjure spre ex. pe prietenii, casa, și 
schimbul de scrisori, cari l-ar amăgi la păcat. 

Cu toate acestea vei zice: „Acum mi-an 
schimbat vieaţa, și nu intenţionez nici un 
„Tău cu persoana “aceasta, ba nu mai simţ 
„nici măcar o ispită“. Eu însă- ţi răspund: în 
Mauritania snnt, după cum se spune, niște 
ursoici, cari vânează moimne; Acestea cât ce 
văd ursoicile, de loc sar pe arbori, ca să
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scape; dar ce -face ursoaica? Se lungește sub; 
arbore și se face moartă; văzând apoi, că sau 
scoborit moimele, se scoală inte, le prinde și 
le mâncă. Chiar așă stă luerul şi cu duşma- 
nul cel rău; ne face să credem, că a trecut, 
ispita ; dacă însă omul umblă după ocaziune, 

“atunci învie ispita și-l înghite. Oh, câte su- 
flete nenorocite se află,. cari adeseori sau ru- 

„gat, sau cuminecat,așă că se puteau numi chiar: 
sfinte, cari însă cu toate acestea, neîncunju-.- 
Tând prilejul de-a păcătui au căzut pradă ia- 
dului. In istoria bisericească ni s'a păstrat. 
“următoarea întâmplare: O femeie sfântă, care. 
ași eră de milostivă, cât îngropă martirii, 
a aflat odată pe unul, care nu eră chiar mort, 
l-a dus în casa ei, și acela s'a făcut sănătos. 
Dar ce sa întâmplat ? Aceşti doi sfinţi, cum. 
se.puteau numi, cu un prilej nefericit pier- 
dură mai întâiu graţia lui Dumnezeu, apoi și. 
credinţa. Na 

Sf. Ioan Gurădeaur zice: „Pune scântei 
de foc pe fân, şi-apoi cutează a zice, că îâ- 

„nul nu arde“. Asemenea zice sfântul Ciprian:: 
„E cu neputinţă să fii încunjurat de îlacări 
şi totuși să nu arzi“. Chiar așă zice și So-: 
lomon, că e nebun acela, care susține, că el 

poate trece prin foc, fără să-l ardă: Zu un-. 
bla-va cineva pe cârbuni de foc aprinși,. . 
şi nu-şi va arde picioarele sale? (Prov. - 
6, 27). Un atare nebun e cel ce nu se fere- 
ște de ocaziune în nădejdea, că nu va cădeă. 

7
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“Trebue să fugi, cași de un șarpe: Ca de fafa 
şarpelui fugi de păcat. (keel. 21, 2). Nu 
trebue să te temi nuinai de mușcătura șar- 
pelui, zice Gualfried, nu trebue să te temi 
numai așă, că nu-l atingi, fără nici sănu te 
apropii de el: /ncunjură atât atingerea cât 
și apropierea. "Tu însă vei răspunde: Cer- 

„_cetarea casei acesteia, pretinia cutare, îmi 
sunt de folos spre înaintare. Dar vezi tu bine 
«că aceea casă pentru tine e „drumul spre. 
iad“ : căile iadului e casa ei. (Pilde 7, 27), 

„-deaceea nu e nici o scăpare; trebue s'o pă- 
răsești de vrei să fii fericit. Chiar ochiul tău 
cel drept să fie, zice Domnul: Pe fe sau 
feşte, scoate-l pe el și-l lapădă dela tine. 
(Mat. 5, 29). Inseamnă-ţi bine cuvântul: de/a 
fine, va să zică nu aproape de tine să-l a- 
runci ci departe, ceeace atâta înseamnă, că 
trebue 'să te fereşti de orice prilej, ce duce 
la păcat. 

Inimicul cel rău, după sf. Francisc de 
Asissi, altcum ispitește pe aceia, cari duc o 
vieață bună, și cu totul altmintrelea pe aceia, 
cari duc o vieață rea. El nu cearcă să-i lege 
îndată la început cu funia, ci-i leagă nu: 
mai cu un fir de păr; apoi-cu un fir de aţă, 
după aceea cu 0 sfoară, în urmă cu o funie, 

i astfel îi trage cu sine în abizul păcatului. 
el ce vrea, așadară să fie scutit de atare 

primejâie,uîndatăsla “început sătitaierfirul! cer) 
1856 păr, să "ucunjutebăricăiprilej;ce dure 14?
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păcat : vizitele, darurile, biletele şi altele de 
feliul acesta. Iar ce priveşte cu deosebire 
păcatul necurăţiei, pentru cel ce a fost de 
dat cu el, nu-i destul să 'ncunjure ocaziunile 
celea mai apropiate, ci şi cele mai depărtate; 
dacă nu le încunjură şi pe acestea, atunci 
din nou va, cădea. | 

Cine vrea să fie într'adevăr fericit, tre- 
bue să ia hotărîrea tare, că nu se va mai de- 
părtă de Dumnezeu, şi aceasta s'o îunoeescă, 
tot intruna. Deaceea să repeţească adeseori 
bine sentința, sfinţilor : De /e-aș pierde toa- 
fe; numai pe Dumnezeu nu. "Totuşi nu-i 
destul să-ţi pui numai în gând, că nai să-l 
pierzi mai mult, ci trebue iolosite și mijloa- 
cele spre a nu-l pierde. , 

Cel dintâiu mijloc e încunjararea, ori- 
cărui prilej, despre care a fost vorbă mai sus. 

Al doilea, e primirea mai deasă a sfin- 
„telor sacramente: a pocăinţii şi euharistiei. 
Intr'o casă; unde se mătură adesea nu dom- 
neşte necurăţia. Prin mărturisire sufletul se . 
ţine curat, și se câștigă.nu numai iertarea, 
păcatelor, ci și ajutorul de lipsă ca să poți sta 
în contra ispitelor. Euharistia, apoi cu drept. 
se numește pânea cea, cerească ; deoarece pre- 
cum trupul nu poate trăi fără mâncare pă-- 
mântească, chiar așă de puţin poate trăi su- 
fletul, fâră aceasta mâncare cerească: De nu 

ASTIA 6 (rap bull» pRERERP pi 
2 Zeți bea Sângele liii, nu veli aveă viea
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întru voi. (loan 6,'53). Din contră, cine gu- 
stă adeseori din pânea aceasta, acela poate 
fi sigur că va trăi în etern: Ce/ce va mân- 
că pânea aceasta viu va fi în veac. (loan 
6, 58). Deaceea şi Conciliul Tridentin nu- 
mește sf. Cuminecătură, o medicină prin care: 
scăpăr de păcatele uşoare de peste zi, şi ne. 
asigură, contra celor de moarte. 

„Al treilea mijloc e meditaţiunea sau ru- 
găciunea mentală: /Zadâ-ţi aminte de celea 
mai de pe urmă ale tale, și în veac nu 

„vei păcătui. (Sir. 7, 38). Cine . are înaintea 
ochilor adevărurile veşnice, moartea, judecata, 
eternitatea, nu va cădeă în păcate. Dumne- 

„zeu ne luminează în meditaţie: JIpropiaţi- 
vă cătră dânsul, şi vă Juminaţi. (ps. 33, 5). 
In aceea ne vorbeşte Dumnezeu, Și ne dă să 
cunoaștem, ce trebue să facem, și de ce tre- 
bue să ne ferim: Și-o voiau duce în pustie 
şi voiu grăi după inima ei. (Os. 2, 14) Me- 
ditaţia, mai departe e acea, vatră binecu- 
vântată, de unde se aprinde iubirea dumne- 
zeescă, Tn urmă spre a rămâneă în graţia lui 

. Dumnezeu, până în-capăt e neîncunjurat de 
lipsă, precum adeseori am amintit, să ne ru- 
găimn, totdeauna şi să. cerem . dela Dumnezeu. 
ajutorul. trebuincios pentru aceea; fără oste- 
neală nimeni nu poate  remâneă în darul lui. 
Dumnezeu. Cine însă nu deprinde rugăciunea 

” internă, despre acela cu greu Sar puteă zice,
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că se roagă, iar cel ce nu se roagă, acela de 
Dună seamă se va osândi. . ” a 

Aşadară, spre a dobândi fericirea tre- 
“buc să folosim mijloacele -de lipsă, şi să du- 
cem o vieaţă regulață. Dimineaţa când te 
scoli deprinde virtuțile creştinești, ale mulță- 

-.mitei, iubirei, devotumentului şi. ale propusu- 
lui, dimpreună cu rugăciunea cătră. Isus și 
Maria, ca ei să te scutească de păcate în ziua 
aceasta. Apoi meditează și ascultă si. litur- 
gie. Peste. zi ceteşte din ceva, carte evlavioa: 

- să și adoară sf. Sacrament și.pe dumnezoea- 
„seca Mamă. Seara zi rugăciunile obişnuite, şi 
esaminează-ţi conștiința; în decursul săptă- 
-mânei împărtaşeşte-te cât mai des cu trupul 
şi sângele. Dlui Hristos; cu un cuvânt urmea- 
ză întru toate sfaturile Părintelui tău sufle- 
tesc. Foarte . folositor e și aceea, s'asculțiy 
odată pe an exerciţiile spirituale în vre:0 
mănăstire. 'Trebue să cinstești întrun chip 
deosebit şi pe Preacurata Vergură Maria, de 

"ex. prin post în fiecare Sâmbătă. „Ea se nu- 
miește mama, statorniciei în bine, ce-o dă ace- . 
luia, care-i serveşte cu credinţă: Cei „ce-şi 
pun nădejdea în mine, nu vor ' păcătui. 
(Ecel. 2+, 30). Inainte de toate trebue să ru- 
găm pe Dumnezeu pentru sfânta, perseveranţă, 
cu. deosebire în vreme de ispită, rostind ne- 
încetat sfântul nume alui Isus și al Mariei. 
Dacă faci acestea, vei fi de sigur fericit, da- 
că nu; de sigur vei fi condamnat.
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Afecte și rugăciuni. 

Scumpul meu Mântuitor! Iţi mulţămese 
pentru lumina ce mi-o dai și pentru mijloa- 
cele, ce tu îmi arăţi, ca să mă faci fericit. 
Iţi promiț, că le voiu împlini cu statornicie. 
Ajută- mi să rămân credincios. Știu că tu vrei 
să mă faci fericit, și eu deasemenea vreau să 
fiu fericit, cu deosebire pentru aceea, ca să ți 
împlinesc dorința inimii tale, care așă de fier- 
binte îmi doreşte fericirea mea. Nu, Dumne- : . 

„Zeul meu, nu vreau să mă mai împotrivesc . 
iubirei tale, cu care mă 'ncarei. Iubirea acea- 
sta te-a făcut să suferi cu atâta paciinţă, pe 
când eu te vătimam. 'Pu ceri în schimb dra- 
gostea, mea, și iată eu nu doresc altcâva, de- 
cât să te iubesc.. 'Te iubesc, o bunătate ne: 
mărginită, te iubesc mai presus de toate. 0, 
de ce nu te-am iubit sincer! Pentru meritele 
Ini Isus Hristos, fă, să nu-ţi mai fiu nemul- 
ţămitor; fă, ca sau. să încetez a- ţi mai fi 
nemulțămitor, sau să mor. Doamne, tu ai în- 
ceput lucrul cel bun, îndeplinește-l dar. Jn- 
tărește Dumnezeule ceeace ai produs în 
noi. Dă-mi lumină, dă-mi putere, dă-mi. iubire. 
— 0 Marie, care eşti păzitoarea comorii gra- 
ţiei, vină-mi într'ajutor ; alege-mă de servul 
tau, și roagă pe Isus pentru. mine. Fericirea 
nea, în locul. prim atârnă dela meritele lui 
Isus Hristos, apoi dela întrepunerea ta Că 
duroasă.



Meditaţia XXXII. 
increderea în scutul Preacuratei 

Vergure Maria. 
a 

„Cine mă află pe mine, ană 

vieața și va dobândi dela 

Doninul mântuirea“. | 
(Pilde 8, 335). 

Dancet î, | 

Cât de mult trebue să mulţimim noi 
îndurării nemărginite alui Dumnezeu, fiindcă 
ne-a dat de mijlocitoare pe Maria, care prin 
rugăciunile sale ne poate câștigă toate aju- 
toarele, de cari avem lipsă! „O bunăvoință 
întradevăr minunată a Dumnezeului nostru“ , 
exclamă sf. Bonaventura, „care te-a dat pe 
tine, Doamnă, de apărătoare vinovaţilor săi, 
ca prin ajutorul fău orice vom voi să pu- 

tem dobândi! O, fraţii mei păcătoşi, dacă 

ne aflăm vinovaţi înaintea, judecății dumne- 

zeeşti, și dacă prin păcatele noastre am fi-o- 

sândiți chiar la iad, cu toate acestea să nu 

" desnădăjduim, ci să alergăm la “Maria mama 

lui Dumnezeu, să-i cerem scutul ci şi ea ne 

va mântui! Spre a ne schimbă vieaţa ne tre- 

bue numai o voinţă tare. şi o încredere mare 

în Maria, și atunci “va fi sigură mântuirea
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noastră. Și oare :pentru ce? Pentrucă Maria 
e mijlocitoarea noastră, și încă o mijlocitoare 
puternică și îndurătoare, - care pe toţi vrea 
să-i fericească. | 

Mai întâiu vom socoti aşadară pe Ma- 
via, ca pe o mijlocitoare puternică, care toate . 
le poate înaintea Judecătorului. „Acesta e 
un dar deosebit“, zice sf. Bonaventura, „ce 
isa dat chiar de cătră Fiul ei, Judecătorul 
cel veşnic“. lar Gerson zice, că Preacurata 
Vergură "primeşte. dela, Dumnezeu orice lucru, 
pentru care se roagă, și asemenea unci: regi- 
ne îşi trimite îngerul să lumineze pe şerbi- 
torii ei, să-i facă curaţi şi plini de înțelep- 
ciune. Deaceea biserica ne îndeamnă să a- 
“lergăm totdeauna la, această mijlocitoare pu: 
ternică, și s'o rugăm astfel: „Fecioară puter- 
nică, roagă-te pentru noi“. 

Oare pentru ce e așă de puternic scu- 
tul Mariei? Pentrucă e maica, lui Damnezeu: 
„Rugăciunea Născătoarei de Dumnezeu“, zice 
Sf. Antoniu, „poruncește oarecum lui Isus 
Hristos ; deaceea e cu neputinţă: să nu fie 
ascultată“. Iar sit. Gregoriu, arhiepiscopul 
din Nicomedia zice: „Fiul tău îţi ascultă ru- 
găciunile tale, pentrucă e îndatorit la acea: 
sta în urma naturii omenești, ce-a luat-o din 
tine“. Tot astfel cetim şi în scrierile stân- 
tului Teofil, episcopul din 'Alexandria: „Fiul 
vrea să-i deu tot ce cere, pentru ca să-i ră- 

» splătească, în chipul acesta binele, cei l-a fă-
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mai ție“. 
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cut, dându-i trup 'omenesc“. Deaceea strigă sf. 
martir Metodiu: „Bucură-te, o Marie, pen- 
trucă ai dator pe Fiul tău; noi toţi suntem 
datori lui Dumnezeu, el însă: îţi e dator nu- 

“Cosma din Ierusalim ziceă, că ajutorul 
Mariei e atotputernic: „Atotputernic e aju- 
torul tău o Marie“. Tar Richard. de sf. Lau- 
renţiu voind să arete pentru .ce e atotputer- 
nică Maria, zice 'astfel: „Dupăce puterea 

„Fiului şi a mamei e aceeaş, astfel și mama 
e atotputernică prin puterea Fiului“. Fiul 
e atotputernic după natură, iar mamă din 
îndurare; ceeace inseamnă, că dânsa atâta 
primeşte în rugăciunile sale, cât cere, amă- 
surat următoarelor cuvinte: Quod Deus im- . . 
perio, tu prece, Virgo potes, adecă: Ce poate 
Dumnezeu prin porunca sa, aceea Și “tu o poţi, 
Fecioară, prin rugăciunile tale.“ 

Chiar aceasta i sa descoperit şi sfintei - 
Brigitta. Intro zi sfânta auzi grăind pe Isus 
cu Maria și-i zise: Cere dela, mine orice vrei, 
pentrucă nicio rugăciune a ta nu: poate fi. 
zadarnică“. Dup'aceea îi spuse şi cauza, pen- 
tru care'trebue să i dea tot ce cere: „Fiindcă 
tu mi-ai. împlinit toate pe pământ, astfel vreau: 
să-ţi împlinesc și eu toate în ceriu“, 

- Pe scurt, nu e nici un păcătos, fie acela 

ori cât de înglodat, în fărădelegi, pe care 

să nu-l poată “mântui Vergura ÎMaria, prin 

27*
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rugăciunile sale; „Tu ai o putere neajunsă“, 
zice sf. Gregoriu din Nicomedia, o așă putere, 
cât nici chiar mulţimea păcatelor nu întrece 
darul tău. — O mama lui Dumnezeu! Nimic 
nu poate sta în contra, puterii tale, pentrucă 
Yăcăturul tău, cinstea, ce se dă ţie, o soco- 
tește de-a lui.“ Nimic nu-ţi este cu neputin- 
ță, zice sf. Petru Damian cătră  Preacurata 
Fecioară, pentrucă tu chiar şi pe cei desnă- 

- dăjduiţi îi poţi întoarce la nădejdea fericirii. 

Afecte și rugăciuni. 

| Marie, mama şi stăpâna mea iubită; 
vreau să te agrăesc cu sf. German: „Tu eşti 
atotputernică, spre a le câştigă celor păcă- 
toşi fericirea, şi nu ai lipsă de nici 0 reco- 
mandare înaintea lui Dumnezeu, fiinăcă ești 
maica vieţii celei adevărate.“ Scap aşadară 
la tine, o Doamna mea, și atunci toate păca- 
tele mele nu-mi pot luă nădejdea dela ceriu. 
Tu primeşti în rugăciunile tale, atâta cât vrei; 
roagă-te deci pentru mine, ca să fiu pururea 
iericit. Roagă-te pentru mine ticălosul, o Mai- 
ca marelui Dumnezeu. Îţi voiu zice împreu- 
nă cu sf. Bernard: „Roagă-te pentru mine, 
0 Doamna mea, pentrucă Fiul tău te ascultă, 
Și-ți dă tot ce doreşti. E adevărat, că sunt 
păcătos, numai cât vreau să.mă îndrept; îni- 
ma mea se va umplea de bucurie, dacă voiu 
puteă fi unul dintre şerbitorii tăi aleşi. Sunt,
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ce drept, nevrednic de scutul tău, dar știu, 

că tu nu laşi fără ajutor nici pe unul, care-și 

pune încrederea în tine. Tu poţi şi vrei să 

mă mântuești, deaceea mă încred în tine.- 

Când eu te nesocotiam, şi eram dejă pierdut, 

tu gândindu-te la mine, mi-ai câștigat darul - 

trebuincios, spre a mă îndreptă;, cu cât mai 

mult trebue să nădăjduesc acuma, când îţi 

servesc ţie, și când sper şi mă încred în tine. 

Roagă-te pentru mine, o Marie, și mă sfinţe- 

şte. Câştigă-mi sfânta statornicie, cere-mi o 

dragoste fierbinte față de Fiul tău și faţă de 

tine, maica mea, cea vrednică de iubit. Te: 

iubesc, o doamna mea, și am nădejde, că te 

voiu iubi totdeauna. Iubește-mă şi tu, şi fă-mă 

cu iubirea ta din păcătos un sfânt. 
1 

- : Punct 2. 

În locul al doilea vom socoti pe Maria, 

"<a pe o mijlocitoare, care pe cât e de puter- 

nică, pe atât e de îndurătoare, și chiar pentru 

aceea nu poate lipsi de ajutorul ci pe cel ce 

aleargă la dânsa. Ochii Domnului, zice Da- 

vid, sunt spre cei drepți, (ps. 33, 16); dar 

mama aceasta îndurătoare, precum. ne spune 

Richard din st. Laurenţiu, îşi îndreaptă ochii 

săi „deopotrivă spre cei drepți caşi spre cel 

păcătoşi, asemenea unei mame bune, care 

grijeşte de fiul ei să:nu cadă, iar dacă a că- 

zut. cumva, să-l 'ridice.“ „Intradevăr, o Doam-
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nă,“ zice sfântul Bonaventura, «când privese: 
la tine, eu nu văd altceva, decât îndurare.“ 
Sfântul Bernard apoi ne îndeamnă să aler- 
găm la această mijlociioare puternică în toa- 
te năcazurile noastre cu încredere deplină, | 
zicând: „Pentru ce să se teamă slăbiciunea 

„omenească a alergă la Maria? : În ea.nu se 
„află nimie aspru, nimic înfiorător; e cu totul 
“ plină de dulceaţă. Deaceea se numește Ma- 

ria: „un arbore de oleu frumos pe câmp“ (Sir. - 
24, 19). Precum din arborele de oleu nu curge 

“altceva, decât oleu — semnul îndurării — toc- 
mai așă din mânile Mariei nu izvorește alt- 
ceva, decât milă şi îndurare, cari le împarte 
tuturor, celor ce aleargă sub scutul ei. Pen- 
ru aceea pe dreptul o numeşte Dioniziu Car- 
tauzianul: „AMijlocitoarea tuturor păcătoşilor, 
cari caută ajutorul tău,“ O, Dumnezeule, ce 
durere va simți sufietul în iad, când se va. 

„gândi la aceea, cât de ușor s'ar fi putut mân- 
tui, dacă până ce-a fost în vieaţă ar fi aler- 
gat la ajutorul acestei mame îndurătoare ; 
aceasta însă na făcut-o, și acum nu mai e 

- vreme s'o facă. Ă 
Preafericita Vergură zise odată cătră 

sf. Brigitta: „Mama îndurării.e numele mea, 
ŞI aceea şi sunt, deoarece îndurarea, lui Du-:: 
mnezeu m'a făcut îndurătoare.“ Şi întradevăr, 
ce altceva ne-a dat nouă mijlocitoarea acea- 

„sta pentru apărarea noastră, dacă nu: îndu- 
rarea lui Dumnezeu, fiindcă vrea să ne facă
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fericiţi. Nefericit va fi aşadară pentru tot- 
deauna acela, : încheie Fecioara Maria,. care 
deși în vieața aceasta se poate lăsă în grija 
mea, fiindcă, sunt atât de miloasă, și îndură- 
toare Și faţă de oricare om, totuşi nu caută 
ajutorul meu în nefericirea lui, și astfel se 
osândește. * ” 

Au“doară ne temem, întreabă sf. Bona: 
ventura, că cerând ajutorul Mariei nu ni-l 
"dă? „Nu,“ răspunde sfântul, „pentrucă ea nu 
poate fi fără milă, şi nu poate lăsă nici când. 
fără ajutor pe săraci.“ Şi oare pentru ce? 
Fiindcă ne-a dat-o Dumnezeu, ne-a dat-o ca 
pe o Stăpână - și Mamă a îndurării. Ca, stă- 
până şi mamă -a, îndurării e datoare. să. gri: 
Jească de săraci: „Tu ești Stăpâna îndură 
rii, o agrăcște așă de irumos. sf. Bernard, 
şi „apoi o întreabă astfel: „Cari sunt supușii 
tăi, dacă nu chiar toţi nefericiţii 2* Dup'aceea 
sfântul mai adauge ceva cu umilință, zicând: 
„Tu eşti Regina îndurării, și eu sunt cel mai 
ticălos dintre păcătoşi, cel din urmă dintre 
supușii tăi; aşadară, fii: îndurătoare față de 

„mine ; îngrijeşte- -te de mine, o Regină a în-" 
durării. Mai “departe ca mamă a îndură- 
rii, continuă: sfântul, trebue să porţi grijă 
şi să scapi de moarte pe copii, tăi bolnavi, 
cărora te faci mamă numai prin îndurarea, 
ta.“ Deaaceea o numește sf. Vasile un spital 
public. Spitalele publice “sunt făcute numai 
pentru bolnavii săraci, și cu cât cineva e mai
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sărac, cu atât are mai mult drept să fie pri- 
mit acolo, tot astfel și Maria — după părerea 

. Vasile — cu mai multă bunăvoință şi lu- 
A aminte trebue să primească pe păcătoşii 
mari, căâri scapă la dânsa. 

Să nu nendoim niciodată despre îndu- 
'rarea Mariei. Odinioară sf. Brigitta auzi pe 
Mântuitorul, grăind astiel cătră: Maria:. „Tu, 
chiar şi faţă de diavolul ai Â îndurătoare, 
dacă te-ar rugă cu umilință.“ Dacă neterici- 
tul sar smeri înaintea acestei mame dunine- 
zeeşti, şi-ar ruga-o de ajutor, -atunci Maria, 
prin. mijlocirea” ci, l-ar scăpă de iad. Dar Lu: 
cifer, cel îngâmfat nu 0 va face aceasta nici- 
odată. Isus Hristos. a voit să ne facă să în- 

“țelegem ceeace însași Maria a zis cătră si. 
Brigitta: „Păcătuească cineva oricât de mult 
și ori cât de greu, dacă se întoarce la mine 
cu adevărată părere de rău şi cu o dorință 
fierbinte de-a se îndreptă, sunt gata să-l pri- 
mese numai decât, și nu iau în socctință nici 
mărimea, nici milțimea păcatelor lui, ci numai 
gândul, cu care se întoarce la mine. „Nu mă 
voiu teme să ung ranele lui, şi săi le vindec, 
pentrucă mă numesc și sunt mama îndurării.“ 

SE: Bonaventura, astfel încurajază pe cei 
păcătoşi; „Suspinaţi după dânsa, voi păcătoşi 
pierduţi, şi ea vă va scăpă din primejdii.“ 

“Nu desnădăjduiţi, păcătoşilor, ridicaţi ochii vo- 
ştrii spre Maria, Și rugaţi- -o “plini de încre- 
dere pentru îndurare! “Bine zice aşadară sf.
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Bernard: „Să cercăm acuma după dar, și să-l 
căutăm prin nijlocirea Mariei.“ Maria, zice 
Richard din Sân-Laurenţiu, ne-a aflat iarăș 
darul, ce l-am pierdut, deaceea: „vrând să aflăm 
darul, să-l căutăm la Xaria, care l-a aflat.“ 
Când arhaughelul Gavril a vestit . Preacura- 
tei Fecioare, că ea va fi mama lui Dumne- 
Zeu, între altele îi zise şi următoarele vorbe: 
Wu te teme Warie, că ai aflat dar, (mea 
1, 30). Maria însă nici când n'a fost lipsită 
de dar, ea totdeauna a fost plină de “dar; 

i 

cum poate deci arhanghelul să-i zică, ai-aflat 
dar? La asta răspunde cardinalul Hugo: 
-„Maria nu l-a aflat pentru sine, deoarece dân- 
sa totdeauna se bucură de el, ci pentru noi; 
dupăce noi l-am pierdut.“ Deaceea ne strigă 
el: S'alerge. deci păcătoşii Ja Fecioara; 
da, la dânsa să alerge toți aceia, cari au 
pierdut darul prin păcate şi să zică: dă-ne 

aflat 

Afecte şi rugăciuni. 

Iată, o Maică, preamărită alui Dumne- 

zeu, pe un .păcătos nefericit Ia picioarele tale, 

care nu odată, ci de mai multe ori a pierdut 

darul dumnezeese, ce i l-a câștigat Fiul tău 

prin moartea lui. O mama îudurării, eu viu 

la tine cu o inimă rănită şi plină de sânge! - 

Ah, nu mă alungă, ci cu atât mai tare fieţi
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milă de. mine, şi-mi ajută. Caută la încrederea, 
cu care mă apropiu de tine, și nu mă părăsi. - 
Nu te rog pentru bunuri pământeşti, nu, ci 
pentru îndurarea lui Dumnezeu şi pentru iu- 
birea; Fiului tău, Maica: mea, roagă-te și nu 
încetă, să te rogi pentru mine. Meritele lui 
Isus Hristos și mijlocirea ta. mă vor mântui. 
“Tu, ca mijlocitoarea noastră; eşti îndatorată 

„Să ajuţi pe cei păcătoşi; împlinește-ţi așadară, 
slujba, ce-o ai. Voiu zice dar cu.sf. Toma 
din Villanova:. „Implineşte-ţi diregătoria ta. 

-de povăţuitoare, încredinţându-mă lui Dumne- 
zeu și mă scuteşte. Nu e cauză, oricât de 
desnădăjduită, care să'se piardă, când o aperi 
tu. Tu ești nădejdea celor păcătoşi, tu eşti” 
încrederea mea, o Marie! Nu voiu încetă să 
te iubesc, să-ți slujesc. și. să scap totdeauna. _ 
la tine, dar nici tu nu încetă, să-mi ajuţi, cv 
deosebire, când mă aflu în primejdie de-a 
pierde din nou darul lui Dumnezeu. — O 
Marie, o maică preamărită alui Dumnezeu, 
îndură-te spre mine. : 

Punct a. 

În locul al treilea să socotim pe Maria, 
ca pe o mijlocitoare atât de îndurătoare, cât 
nu ajută numai celui ce aleargă la dânsa, ci: 
caută și pe cel nefericit şi năpăstuit, spre 

__arl scuti și mântui. Maria, pe toţi ne chiamă. 
„la sine, şi ne încurajază să sperăm tot binele, 

4 

N
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dacă ne întoarcem la dânsa: La mine. 6 
footă nădejdea vieţii şi a făriei. Veniţi 
foți la mine. (Sirach- 24, 26). Privitor la l0-: 

"cul acesta, zice evlaviosul Pelbart: „Pe toți 
Îi chiamă la sine, şi pe cei drepţi şi pe cei 
păcătoşi.“ „Diavolul mereu umblă, încoace şi - 
încolo, zice sf. Petru, şi caută pe cine să 

“ înghiţă.“ Dar mama lui Dumnezeu după Ber- 
nardin de Bustis, umblă mereu împrejur și 
caută pe cine să-l fericească. Maria e mama 
"ndurării, pentrucă mila ei față pe noi o face,. . 
să se 'ndure spre noi, şi mereu e îngrijită de 
mântuirea noastră, asemenea unei mame bune; 
care nu poate răbdă să vadă pe conii ei în 
primejdie și să-i lase fără ajutor. După Isus 
Hristos, zice sf. German, oare cine se îngri- 
jeşte mai mult de mântuirea noastră, dacă 
nu tu, o mamă a îndurării: „Cine după Fiul 
“tău e mai îngrijat de neamul omenesc, ca ti- 
ne?“ Si. Bonaventura adauge la aceasta ur- 
mătoarele, zicând, că Maria atât e de îngri- 

"Jată pentru cei nefericiţi, cât se pare, că nu 
dorește „altceva, decât să-i ajute: »Aşă eşti 
de îngrijată pentru cei sărmani, cât pare, că 
unica ta dorinţă e, să te înduri. 
“De bună seamă ea ne va ajută, dacă 

ne îndreptăm spre dânsa: „Atât e de mare. 
bunătatea ei,? zice Idiota, >încât nu va fi 
alungat nimenea, fără ajutor.« Totuş cu acea- 
sta nu se îndestulește. inima. miloasă a Ma- 
„Tiei: >Mai inte ne ajută mila ei, decum 0 ru-
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găm noi, zice Richard de Sân-Victor, și e 
gata să ne ajute înainte, de ce am ruga-o 
noi. Acelaş scriitor zice mai departe, că Ma- 
ria atât'e de milostivă, cât privind la starea 
noastră cea ticăloasă, numai decât ne ajută: 
„Fu, atât ești. de îndurătoare, cât văzând 
ticăloşia unui om verşi laptele îndurării pe- 
ste el, şi nu poţi trece cu vederea nici un 

i nefericit, fără să mângăi.* Aşă a făcut ea, 
câtă vreme a trăit pe pământ, precum putem 
„vedeă din celea întâmplate la nunta din Ca- 
na Galileii. Văzând Maria, că se gată vinul, 

„ma așteptat să fie rugată, ci făcându-i se mi- 
lă de întristarea mirilor, rugă pe Fiul ci, să-i 
scape din. necaz. Deaceea zice Maria cătră 
Isus: „Vin nu au.“ și. atunci Isus prin omi- 
nune schimbă apa în „vin. Dacă îndurarea 

„Mariei a fost aşă de mare faţă de cei întri- 
staţi, când trăia încă pe pământ, acum, când 
e în ceriu, de unde cunoaște mai bine lipsu- 
rile noastre, desigur cu mult mai marei va 
fi griju, ce-o poartă faţă de noi. Iar Novarin 
spune următoarele: „Dac ă nerugată ne vine în 

"ajutor, ce va face atunci, când. o vom rugă?“ 
Să nu încetăm așadară nici odată, să 

„alergttm în lipsarile noastre, la. aceasta .ma-. 
să alui Dumnezeu, care totdeauna stă gata 
să ajute pe ce-l ce-o roagă. „Totdeauna. o 
afli gata Să-ţi ajute,“ zice Richard. Iar Ber- 

„nardin. de Bustis susține că: „Dorinţa Mariei 
de a-ţi face bine Și de-a te încărca cu daruri,
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e mai mare ca dorința, ce-o ai tu de-a primi 
darurile acostea.* Deaceea zice el: „Dacă 
alergăm la dânsa îi vom află totdeauna mâ- 
nile pline de daruri și îndurări. „Cu alte cu- 
vinte, aşă e de învăpăiată dorința Mariei de a. 
ne face bine şi de-a ne vedeă fericiţi, încât 
se simte vătămată nu numai de acela, care-i 
face vre-o neplăcere, ci şi de acela, care nu-i 
cere ajutorul: „Impotriva ta păcătuesc, o Stă- 

până, și aceia, cari nu cer nimic dela tine.“ 

In schimb, cel ce o chiamă întrajutor cu do- 
rința de-a se îndreptă .acela dejă e fericit;. 
„pentru aceea strigă sf. Bonaventura: „O mân- 

“tuirea celor ce te: chiamă pe tine!“ Să ne în- 

toareem deci .cătră. aceasta mamă dumne- 

zeească, şi să-i zicem aşă totdeauna: „In tine 

am nădăjduit eu, o Stăpână, şi nu mă voiu 

 ruşină de tine în veci.“ 0, Doamnă, o Ma: 
rie, mama lui Dumnezeu, nu, cu nu voiu fi 

- Afecte şi rugăciuni. | 

_O Marie! Iată un nefericit rob al ia- 

“dului la picioarele tale, care te roagă pentru 

îndurare. Intwadevăr nu sunt vrednic de nici 

„un bine. Tu însă ești maica mdurării şi eşti . 

milostivă, și faţă de cel nevrednic. Poată lu- 

"- mea te numeşte scăparea și mântuirea. păcă- 

toșilor, fii și'scutul și nădejdea mea. Eu sunt 
. . - a Pi A e - 

o oaie pierdută; însă cuvântul veșnic sa sco
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borit din ceriu și s'a făcut. Fiul tău, ca să 
mântuească oile celea, pierdute și el vrea, să 
mă” îndrept la tine și tu să-mi ajuţi prin mij- 
locirea ta. Preasfântă Marie, mama lui Du- 
mnezeu, roagă-te. pentru. noi păcătoşii! O 
puternică mamă aui Dumnezeu! Tu pentru 
toţi te rogi, oh, roagă-te şi pentru mine Fiu- 
lui tău. Spuneii, că eu te cinstesc, și că tu 
ești scutul meu. Spune-i, că toată nădejdea 
mi-am pus-o în tine. Spune-i, să mă ierte și 
că-mi pare rău de toate vătămările, ce i le- 
am făcut. Spune-i, că pentru îndurarea lui 
mi-ar puteă da sfânta, perseveranţă. O, roagă- 
te să-mi dea dar, ca să-l pot iubi din toată 
inima. In -scurt spune-i, că tu vrei să mă : 
Vezi fericit; el împlinește ceeace tu ceri de 

„la dânsul. — O, Marie, nădejdea mea, în tine 
mă încred-eu, : îndură-te spre mine.. 
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Meditaţia XXXIIL. 
Despre iubirea lui Dumnezeu. 

„Noi îl iubim pe el, că el mai 
intâiu ne-a iubit pe noi“. 

(1. loa. 4, 19), 

Punet 1. 

__- Cugetăste, că Dumnezeu e vrednic să-l iu- 

bești, pentrucă el te-a iubit mai "nainte de 

ce tu l-ai fi iubit, şi el între toți-a fost cel 
dintâiu care te-a iubit: Cu jubire veșnică 

te-am iubit pe tine. (ler. 31, 3). Cei dintâi, 

cari te-au iubit în lumea asta au fost părin-. 

ţii tăi; ei însă te-au iubit, numai după-ce 

te-au născut; dar-mai "nainte de ce erai 

tu, te-a iubit Dumnezeu. Nici tatăl tău, nici 

mamă-ta, nu erau pe lume şi Dumnezeu te-a 

iubit dejă,; ba nici lumea nu eră făcută şi 

Dumnezei te iubiă. Şi cu cât mai 'nainte de 

- "facerea, lumii te-a iubit Dumnezeu ?. Cu o mie 

de ani, sau cu o mie de veacuri ? Nu numără 

anii şi veacurile, ci să ştii că Dumnezeu din 

veci tea iubit pe tine: „Cu iubire veșnică te-am 

iubit de tine, deaceea, te-am tras la mine din 

îndurare“. Cu un cuvânt, de când e Dumne- 

zeu, pururea, te-a iubit pe tine; de când sa
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„iubit pe sine, te iuboşte și pe-tine. Pe drep- 
tul ziceă sf. Agneta, 0 tinără vergură: „Am 
dejă un alt iubit“. Când făpturile-i cereau 
iubirea, le răspundeă: Nu tu lume şi voi 
făpturi! Eu nn.vă pot da iubirea mea; 
Dumnezeu m'a iubit mai întâiu; se cade aşa- 
dară, ca toată iubirea. mea. s'o încredinţez 
Dumnezeului meu, 

“Frate dragă, Dumnezeu te iubeşte din 
veci, şi numai din iubire to-a ales el din mul- 
țimea atâtor o oameni, pe cari îi puteă zidi, 
ţi- -a dat vieață şi te-a așezat în lumea acea- 
sta. Din iubire față de tine a zidit el alte 
multe fiinţe, ca, ele. să ţi servească şi sărți 
aducă aminte de iubire ea, ce-o are el “faţă de 
tine, și cu. care ești dator. Ceriul și pămân- 
tul, zice si. Augustin, şi foate ființele îmi 
strigă să fe iubesc. Privind acel sfânt soa- 

rele, luna, stelele, munţii, râurile, i sau pă- 
rut cași cum toate i-ar strigă: Iubeşte pe 
Dumnezeu, Augustine, căci ventru tine ne-a 
făcut el ca să-l iubeşti. Când egumenul Ransă, 
întemeietorul călugărilor trapiști, priveă dea-" 

„urile, izvoarele, florile, ziceă, că toate făp- 
tarile acestea îi aduc aminte de iubirea, ce-o 
poartă Dumiezeu faţă de el. Sf. Terezia dea- 
semenca ziceă, că îăpturile îi bagă vină, pen- 
tru nemulțămirile ci faţă de Dumnezeu. Când 
sf. Maria Magdalena de Pazzis ţineă o floare 
frumoasă -sau ceva îruct în mână: îşi simţiă 
inima rănită de „iubirea lui Dumnezeu, ca de



  

  

L
I
 

433 

„9 săgeată și ziceă în sine: Așă a socotit Du- 

mnezen din veci, ca floarea aceasta, fructul 

“acesta să le facă pentru mine, ca eu să-l 

iubesc, 
Gândeşte-te apoi la „iubirea aceea mi- 

nunată, ce-o are Dumnezeu faţă de tine, în 

urma căreia te ai născut într'o țară creştină 
șin siuul bisericii adevărate. Câţi nu se nasc 
între cei ce se închină idolilor: Iudei, AMo- 

hamedani, sau între eretici, și se prăpădese 

întrun mod nenorocit. Numai puţini au feri: 

cirea de-a se naşte acolo, unde domneşte cre- 

dinţa cea. adevărată, și între aceşti puțini şi pe 

tine te-a ales Domnul! O,.ce dar nemăsurat 

e acel dar al credinței! Câte milioane sunt 

lipsite de sf. taine, de predici, de pildele bu- 

ne ale deaproapelui și de toate mijloacele, 

cari în biserica noastră adevărată - sunt la 

“ îndemână pentru asigurarea mântuirii veşni- 

ce! Și Dumiezeu a voit, ca mijloacele aces- 

stea, mari să le întoareă spre folosul tău, fără 

„să-ţi ieie în socotinţă vreduicia ta; chiar şi 

atuni, când a văzut înainte, că tu eşti vred- 

„nic de pedeapsă; deoarece atunci, când a ho- 

târât să te facă și să-ţi dea daruri, încă a- 

tunci a văzut el vătămările, ce ile vei face. 

Afecte şi rugăciuni. 

O,. Doamne al. ceriului şi al pământu- 

“ui; Majestate infinită și bunătate nemărgi- 
28
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nită! Al, pe lângă nespusa ta iubire faţă de 
oameni, totuș ești tare. despreţuit de ei. Şi 
dintre acești oameni cu. deosebire pe mine 
m'ai iubit, Dumnezeul meu; dându-mi numai 
mie un dar cu totului deosebit, de care pe 
mulţi i-ai lipsit; și eu — vai, eu te-am des-. 

„prețuit încă mai mult decât alții. -O Isuse, 
Mântuitorul meu, cad la picioarele tale; nu 
mă lăpădă pe mine dela faţa, ta. Pentru ne- 
mulțămirea mea cea mare aș fi vrednic să fiu 
lăpădat dela tine, dar tu ai zis: Pe ce/ ce 
vine ja mine nu-l voiu scoate afară. (loan 
6, 37). Isuse.al meu, îmi pare rău, că te-am 
vătămat. Până acum nu te am cunoscut, acum - 
însă te recunosc ca Domnul și Mântuitorul 
meu, care ai murit pentru mine, ca să mă, 
faci fericit, şi să fii iubit de mine. O, Isuse 
al meu, când voiu încetă să nu-ţi mai fiu ne- 
mulțumitor ? Când voiu începe să te iubesc 
cu adevărat? Iată în momentul acesta vreau 
să încep a te iubi din toată inima numai pe 
tine. O bunătate infinită, eu terog și te iu- 

„besc pentru toți aceia, cari nu te iubesc. Eu. 
“cred în tine, nădăjduesc și te iubesc; în 'eri- | 
ja ta mă las cu totul. Ajută-mi cu darul tău, 
căci tu îmi cunoști slăbiciunea, mea. Tu mi- 
ai ajutat încă atunci, când eu nu te iuibiam Și 
nici nu doriam să te iubesc, cu cât mai mult 
mă pot încrede în îndurarea, ta. acum, când 
te iubesc, și nu doresc a iubi altceva, decât 
pe tine? Doamne, dă-mi iubirea ta, insă o iu=
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Vire fierbinte, care să mă facă să-mi uit de 
toate făpturile; o iubire tare, caremi dă 
putere să înving toate greutăţile, o iubire 
statornică, ce pururea, să, fie între mine şi. 
între tine. Toate le aştept dela meritele tale, 
o [suse al meu, şi acestea le nădăjduesc prin 
mijlocirea ta, o Marie, mama mea! ! 

7 a 

Punct 2, 

Dumnezeu ne-a dăruit cu . foarte multe. 

„«reaturi frumoase, dar nu s'a îndestulit numai 

„<u atâta, „ci ne-a iubit pe noi și sa dat pe 
sine pentru noi“. (Efez. 5, 2)- Păcatul bleste- . 

mat ne-a despoiat de graţia divină şi de raiu, 

făcându-ne robi iadului, dar Fiul lui: Dumne- 

zeu spre uimirea ceriului şi a naturii a voit - 

să vină pe pământ să se facă .om, să ne sca- 

pe de moartea, cea, veşnică, şi să ne câştige 

iarăşi graţia şi raiul pierdut. Ce minune de 

necrezut ar fi aceea, când un împărat din 

iubire faţă, de viermi sar face vierme ! Cu 

atât mai mult trebue să ne mirăm, când ve- 

dem, că un Dumnezeu din iubire faţă de oa- 
meni, se face om! „S'a micşorat pe sine, chi- 

pul servulni luând, întru asemănare omenea- 

scă făcându-se și cu închipuire aflându-se, ca 

* omul“. (Filip 2, 7). Un Dumnezeu întrupat! 

„„Și cuvântul trup s'a făcut. (loa. 1, 14)- 

Dar mirarea noastră: creşte, dacă luăm 

în socotinţă tot, ce a făcut și -răbăat acest. 

o ” 28
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„Fiu alui Dumnezeu, din iubire față de noi. 
Ar fi fost destul și numai un picur din 
sângele -său, ca să ne mântucască, o sin- 
gură lacrimă, o simplă - rugăciune, căci fiind 
rugăciunea, lui, rugăciunea unei persoane du- 
mnezeeşti, ar fi de un preţ, nemărginit, şi deci 

-ar fi în stare să. mântuească, toată lumea, 
precum și alte lumi nenumărate. „Dar nu“, 
zice sf. Hrisostom, „ceeace eră destul pentru 
răscumpărare, nu eră deajuns pentru drago- 
stea lui nemărginită, ce-o avea faţă de noi 
oameni“. El nu voia să ne mântuească numai, 
ci pentrucă ne iubiă foarte, 'voiă, caşi noi: 
să-l iubim din inimă. Pentru aceea şi-a ales 
o vieaţă plină de patimi şi. disprețuri, și o 
moarte: mai amară decât toate morţile, arătân- 
du-ne prin acestea iubirea nemărginită, ce-o 

„aveă, faţă de noi: „Smeritu-s'a pe sine, ascul- 
tător făcându-se pănă la, moarte, iară. moar- 

„tea crucii“. (Filip 2, 8). - 
O, culme: a. iubirii dumnezecşti, “care 

întreci toată priceperea, oamenilor şi a înge- 
rilor! „Culme“, zic; pentrucă așă te-au nu- 
mit și Moise și Ilie pe muntele 'Tavorului, 

„Când vorbiau: despre patimile lui Isus Hri- 
stos. (Luca 9, 31). „Culmea durerii, culmea 
iubirii“, zice st. Bonaventura. Dacă Mântui-. 
torul war fi fost Dumnezeu, ci numai unal 
din prictinii sau rudeniile noastre, oâre ne-ar 

“fî putut da un semn mai nare despre dra- 
gostea lui, decât acela, că a murit pe cruce?
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_Afai mare dragoste, decât aceasta nimeni 

nu are, ca să-și pue cineva sufletul său 

pentru prietinii săi. (oa.. 15, 13). Dacar 
fi trebuit Isus Hristos să fericească pe Pă- 

rintele său, ce-ar fi putut face mai mult din 

dragoste-pentru el? Dacă tu, îrate dragă, ai 

fi fost Dumnezeu şi născătorul lui Isus Hri- 

stos, ce-ar fi putut face el altceva mai mult 

pentru tine, decât să-și dea sufletul  într'o 

mare de dureri şi batjocuri? Dacă- cel mai 

neînsemnat om din lume ar fi făcut pentru 

tine, ceeace a. făcut Isus Iristos, putere-ai 

trăi fără să-l iubeşti? | 
Ce zici la toate acestea? Crezi tu în 

întruparea şi moartea lui Isus Hristos? Crezi 

şi nu-l iubeşti ? 'Te poţi gândi la aceea să, 

iubeşti altceva, decât pe Isus? Doar to 'ndo-. 

iești, că el te-a iubit? SE. Augustin  zice:. 
„Pentru aceea a venit Hristos în lume, ca 

să cunoască omul, cât de mult îl iubeşte 

Dumnezeu pe cl. Inainte de întrupare se mat 

putea îndoi omul de. aceea, că oare iubeşte-l 

Dumnezeu într'adevăr, ori nu?. După întru- 

pate însă și după moartea lui Isus Hristos 

mai poate-se îndoi cineva în dragostea lui 

Isus? Intradâvăr nu-ne-a putut arătă nici 

un alt semn. al dragostii lui celei muri, de- 

cât să-şi jertfească vieaţa lui dumnezeească 

pentru noi. Numai cât urechea noastră ede- 

dată să asculte vorbindu-se despre facere, 

răscumpărare, despre un Dumnezeu pe cruce,
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„Şi tocmai fiindcă suntem. dedaţi cu astfel de vorbe — rămânem răci şi nepăsători. O sfântă credinţă, luminează-ne ! 

Afecte și rugăciuni. 

O Isuse al men, văd, că n'ai avut ce 
face mai mult, pentru ca să mă constrângi 
să te iubesc, şi văd bine, că prin nerecung- 
Ştința, mea, te silesc să te depărtezi dela ni- 
ne. In veci fie binecuvântată răbdarea, ta, care atâta m'a așteptat. Eu m'am făcut vred- 
nic dun iad, anume pentru mine, dar moar- 
tea ta îmi dă nădejde. O fă-mă să cu- 

- Dosc, bunătate neajunsă; vrednicia ta de-a fi iubit, precum și datorinţa mea, de-a, te iubi. 
Eu bine am ştiut, Isuse al meu, că tu ai mu- 
Tit pentru mine şi apoi cum am patut, o Du- “mnezeule, trăi atâția, ani şi să-mi nit de tine. 
O, dacă aș putea trăi din nou anii pierduţi, 
acum pe toți, Domnul meu, ţi i-aș dărui ție. Dar anii trecuți odată nu se mai întorc; de 
aceea, dă-mi, ca, măcar celalalt timp al vieții 

„mele, să-l petrec în. inbirea, ta, și să fac pu- Turea voia ţa. Scumpul meu Răscumpărător 
te iubesc din toată inima, tu însă îumulțe- 
Şte-mi iubirea, aceasta; adă-mi aminte totdea- 
una, de ceeace ai făcut peutra mine, și nu mă lăsă să-ți fiu mai mult -nerecunoscător. Nu, nu vreau să mă împotrivese mai mult luminii, „Ce mi-ai dat-o. Tu vrei să fii iubit de mine, . 

a
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și eu vreau să te iubesc pe tine. Și pe cine . 
altul să iubesc, dacă nu pe Dumnezeu, care-i . 
de-o îrumseţe şi bunătate neţărmurită? Pe 
un Dumnezeu, care a murit pentru mine! Pe 
un Dumnezeu, care m'a răbdat atâta, care în 
loe să mă pedepsească după vrednicie, mi-a. 
schimbat pedepsele în daruri şi binecuvântări? 
Te iubesc o Dumnezeule, care eşti vrednic 
de o iubire nemărginită ! Nu suspin, nici nu 
doreşe altceva, decât să trăese stăpânit cu 
totul de iubirea ta, şi că nu-mi aduc aminte 
de nimic, afară de tine. O iubire infinită a 
Domnului meu, ajută unui suflet, ce vrea să 
fie întreg al tău. — Ajută-mi, o Marie, mama. 
lui Dumnezeu prin mijlocirea ta, şi roagă pe 

- Isus să mă îacă de tot al său. -: 

Piuanct 3. 

Uimirea noastră creşte, dacă vom socoti. . 

dorința, ce-o aveă Isus Hristos de-a pătimi. 

şi muri pentru noi: Cu up botez am să mă 
botez, şi cum: mă strâmtoresc . până când 

se va săvârși. (Luca 12, 50). Eu trebue să. 

mă botez cu botezul sângelui meu propriu, ȘI 
mai mor de dorul după patimile și moartea. 

mea, pentru ca, iute să cunoască omul dra- 

gostea, ce-o port faţă de'el. Deaceea, și zise . 

în noaptea, dinaintea, patimilor sale: Ca dor 
an dorit să mânânc aceste sf. paști Cu Do0!. 

(Luca 22, 15). „Se pare,“ zice sf. Vasile din -
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Seleucia, că „Dumnezeu nu se poate sătură 
„de iubirea, ce o are față de oameni.“ 

. 

Oh, Isuse al meu! Oamenii nu te in- 
besc, fiindcă nu se cugetă la iubirea, ce ai 
purtat-o faţă de ci. O Dumnezeule, oare cum 
se poate, că un suflet, care se gândește, că 
Dumnezeu a, murit din iubire faţă de el, şi 
încă cu aşă mare dorinţă a murit, ca să-și 
arete dragostea lui, față de el; cum poate să 
trăească fără de a-l iubi? Dragostea /ui 
Jsus ne strânge pe noi. (IL. Co. 5, 14). 
Si. Paul zice, că nu atât aceea, cea făcut și 
pătimit Isus Hristos, ci mai vârtos iubirea, 
cu care a suferit, ne sileşte să-l iubim. Ace- 
stea socotindu-le, zice st. Laurențiu Iustiniaui: 
„Noi vedem pe cel înțelept nebun, pentru dra- 
gostea lui cea mare“. Noi vedem peun Dum- 
nezeu, care din iubire prea mare faţă de noi 
a murit cași un nebun. Și cine ar puteă 
crede, un atare lucru, dacă nu ne-ar spune cre- 
dinţa, 'că ziditorul a voit să : moară pentru 
făptura sa! Sf. Maria Magdalena de Piazzi 
într'o vedenie ce-o avii ţinând crucea în mână, 
deasemenea numi pe Isus nebun de iubire: „O 
Isuse, tu într'adevâr ești nebun de iubire“. 
Tot astfel ziceau și păgânii, când li-se pre- 
dică despre moartea lui Isus Hristos; ei o 
socotiau de-o nebunie, ce nu se poate crede, 
precum ne spune Apostolul: „A/o/ propovă- 
“duim. pe 'Ilristos “cel răstignit, Jidovilor



  

JL 

adecă sminteali, iar Elinilor nebunie. (I. 

Cor. 1, 23). Cum se poate, ziceau ei, ca un 
Dumnezeu, care în sine şi prin sine e prea- 
fericit, şi nu are lipsă de nici un om, pentru 
care să se pogoare în lume, cum poate să se 
facă om şi să moară din iubire, faţă de oameni 
fapturile sale? Aceasta, ar fi chiar atâta, cași 
când ai crede, că un Dumnezeu a încbunit 
din dragoste față de oameni. Și totuși e așă; 
e un ce dovedit mai prosus de toate, că Isus 
Hristos, adevăratul Fiu alui Dumuezeu, din 
imbire faţă de noi sa dat morţii: £7 pe-a 
“iubit pe noi și s'a dat pe sine pentru noi. Ș Z 
(Efez 5, 2). 

Şi oare pentruce a făcut-o el aceasta? 
llristos pentru toţi a murit, ca cei ce via- 
ză să nu mai vieze şieşi, ci celui ce a mu- 
rit pentru ci. (II. Cor. 5, 15). A făcut-o 
aceasta, ca prin iubirea, ce-a arătat-o faţă 
de noi să câştige toate înciinațiunile inimei 
noastre:-,Că pentru aceasta a murit Hristos, 
ca să stăpânească şi pe cei vii și pe cel 
morți. (Rom, 1+, 3). Din care: cauză sfinții, 
cugetându-se la mortea, lui Isus Hristos, ţi- 
neau de un_ce neînsemnat a-și da vieaţa din 
dragoste faţa de un Dumnezeu așă de iubi- 
tor. Câţi nobili, câți principi nu şi-au pără- 
sit neamurile, patria, bogăţiile şi regatele 
chiar, și închizându-se în vre-o mănăstire, au 
trăit singuri pentru dragostea lui Isus Hri-
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stos! Câţi martiri-nu și-au jertfit vieaţa! Câte 
vergure alese n'au renunțat la legătura cu 
„cei mai de frunte bărbaţi, şi au mers voioase 
Și saltând de bucurie la moarte, pentru ca 

„ Să răsplătească cel puţin în parte iubirea 
unui Dumnezeu, care :a murit pentru ele! 

Și tu, frate dragă, ce-ai făcut. pentru 
iubirea lui Isus Hristos? Precum-a murit el 
pentru sfinţi, pentru sf. Laurenţiu, sf. Lucia, 
sk. Agneta, întocmai așă a murit şi pentru 

„tine. Ce vrei să faci în celalalt timp al vieţii 
tale, pe care Dumnezeu numai pentru aceea, 
ţi-l lasă, ca tu să-l iubeşti? Priveşte cel pu- 
țin de azi înainte la, crucea Mântuitorului și 
aducându-ți aminte de iubirea, ceza avut-o €l 
faţă de tine zi în sufletul tău:.„Aşadară tu, 
Dumnezeul meu, ai murit pentru mine?* Fă 
măcar, aceasta și fă o adese-ori, căci de-o vei 
face, te vei simţi oarecum silit să iubeşti pe 
un Dumnezeu, care așă de mult te-a iubit. 

Afecte şi rusăciuni: 

O iubitul meu Răscumpărător! E drept 
că nu te-am iubit, deoarece nu m'am gânâit 
la iubirea ceai avut-o față -de mine! Ah, 
Isuse al meu, am fost nerecunoscător îaţă de 
tine! Tu ţi-ai dat vieaţa pentru mine, gu- 
stând o moarte mai amară, decât toate mor- 
țile, şi eu am putut fi aşă de nemulțănitor, 
cât nici măcar. odată nu voiam să mă cuget
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la aceea? Iartă-mă! Îţi făgăduesc Iubirea. 
mea, răstignită, că de acum înainte tu vei fi. 
singurul obiect al gândurilor şi simţeminte- 

-Jor mele. Dacă lumea ori diavolul îmi îmbie, 
un măr oprit, adă-mi atunci aminte, iubitul 
meu Mântuitor, de patimile, ce tu le-ai sufe-- 
rit din iubire faţă de mine, ca eu să nu în-. 
cetez a te iubi și să nu te vatăm mai mult.. - 
O, dacă un serv al meu ar fi făcut pentru 

mine ceeace tu ai făcut, naș aveă curaj 

să-l vatăm. Şi euaşă de adese-ori am îndrăz-. - 

nit să-ţi întorc spatele, ţie, care ai murit pen- 

tru mine? O frumoase flacări de iubire, cari 

pe un Dumnezeu “l-aţi înduplecat să-și deă. 

vieaţa pentru mine, veniţi şi la mine, aprin- 
deţi; umpleţi toată. inima mea și striviţi în - 
mine toate înclinațiunile cătră lucrurile lumii 

acesteia ! O iubitul meu Răscumpărător, cum 

se poate să te văd în ieslea din Vitleem, sau. 

pe crucea, Calvarului ori în sf. Sacrament pe 

altar, şi să nu te iubesc mai presus de toate? 

Isuse al meu, te iubesc din tot sufletul! Pâ- 

nă ce voiu mai trăi, tu să-mi fii singurul meu. 

bun, singura, mea, iubire. Mi-s : de-ajuns anii 

„ mefericiţi, cari i-am petrecut într'un mod ti- 

călos, uitându-mi de patimile şi iubirea ta..- 

Cu totul mă dau ţie, și fiindcă nu ştiu bine, 

cum să mă dau ţie, deaceea primeşte-mă și 

stăpânește întreagă inima mea. Vină Împă- 

răția ta. De-acum. înainte să nu servească. 

N
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inima mea altuia, decât ţie; să nu vorbească 
„despre nimic, să nu cugete la nimic altceva, 
să nu suspine după nimic, decât după iubi- 
rea şi bunătatea ta. Ajută-mi pururea cu da- 
rul tău, ca să-ţi fiu credincios. In. meritele 

"tale mă încred, Isuseal meu. — O.mama fru- 
moasei iubiri, fă-mă, să iubesc cu adevărat 
pe acest Tin al tău, care e aşă de vrednic 
de iubire, și care m'a iubit atât de mult. 

 



-“ Meditaţia XXXIV. 

"Împărtăşirea cu sf. Cuminecătură. 

„Luaţi, mâncaţi, acesta este 

trupul meu.“ (Alat. 26, 26). 

P-uanot 4, 

„Să ne gândim numai, ce mare dar e 

preastântul Sacrament de pe altar; câtă dra- 

goste a arătat Isus faţă de noi prin acest 

dar; şi cât de mult doreşte, “ca noi să ne 

împărtăşim adeseori şi bine cu acest dar iz- 

vorit din dragostea lui. N 

Mai întâiu vom socoti, ce mare dar ne-a 

făcut Isus Hristos, dându-se pe sine întreg 

spre mâncare în sf. Cuminecătură. St. Augu: 

stin zice, că „deşi Isus e Dumnezeu atotpu-. 

ternic, totuși mai mult nu ne puteâ. da. Şi 

oare, putere-ar primi sau dori un suflet o mai 

mare' comoară,“ întreabă sf. Bernardin de 

Siena, „decât preasfântul corp alui Hristos?“ 

Profetul Isaia strigă: „Vestiţi între neamuri 

măririle lui.“ (Isa. 12, 4). Spuneţi, o oame- 

nilor, invențiile celea pline de iubire ale 

Dunului Dumnezeu. Intradevăr chiar numai 

Mântuitorul nostru ar fi putut inventă darul.
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“acesta, şi nime altul. Căci cine dintre noi, 
întreb eu, arfi putut cere lucrul acesta? Cine 
ar îi îndrăznit să-i zică: Doamne, dacă vrei 
să cunoaștem dragostea, ce-o ai față de noi, 
ascunde-te atunci “sub forma, pânii, te dă apoi - 
nouă, spre nutrire? „Nu se pare că-i nebunie, 
întreabă sf. Augustin, a zice: mâncaţi-mi cor- 
pul meu, .beți-mi sângele meu? Când Isus - 
vorbi cu învăţăceii săi despre acest dar plin 
de taine, ce voiă să ni-l-lase ca. moștenire, 
așă de tare le întrecu atunci misteriul. ace- 
sta credința, lor, încât mulţi -l-au părăsit pe 
Mântuitorul, zicând: „Cum poate acesta să-şi 
dea nouă trupul, să-l mâncăm?* Aceasta e 
o vorbă grea, cine poate să o asculte ?: (Ioan 
6, 53). Dar ce oamenii n'au fost în stare nici 
să-şi închipuească aceea, inarea dragoste alui 
Isus Hristos a: iscodit-o, și a îndeplinit; 0. 

St Bernardin zice că: „Acest sacra- 
- ment e semnul amintirii de dragostea, ce Do- 
mnul a arătat-o față de noi prin suferinţele 
sale“. Inţelesul acestor cuvinte se apropie de 
ceeace ne-a lăsat Domnul Hristos la sf. Lu- 
ca: /ceasfa să o faceți întru pomenirea: 
mea. (Luca 22, 19). Sf. Bernardin zice mai 
departe, că: „Iubirea Mântuitorului nostra. 
nu s'a îndestulit numai cu aceea,'că şi-a jert- 
fit vieaţa pentru noi, fără iubirea aceasta îl. 
sileă pe Domnul Hristos, ca înainte de moar- 
te să ne dea cel mai mare dar, ceni l-a fă- 
cut el vreodată, dându: -se pe sine Însuș spre
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mâncare.“ Călugărul Gueric ne spune, că: 

„Isus în acest sacrament şi-a vărsat toată pu- 

terea iubirii sale peste prietinii săi. Dar cu 

mult mai limpede se exprimă conciliul Tri- 

dentin, când zice, că: „Isusînsi. Euharistie 

şi-a vărsat toată bogăţia iubirii. sale peztru 
oameni.“ 

_- Ce iubire înduioşătoare ar fi aceeă, zice 

st. Francisc de Sales, când un principe, o 

parte din hrana de pe masa lui ar. trimite o 

unui sărac. Ce ar fi dacă i-ar trimite acestuia, 

toață mâncarea ?. Dar Isus în sf. sacrament 

mu ne dă numai o parte din prânzul său, ci 

ne'dă întreg trupul lui, zicând: „Luaţi, mân- 

caţi, acesta este corpul meu.“ Şi 'mproună cu 

trupul: său ne dă şi sufletul și - Dumnezeirea 

sa. „Pe scurt,“ zice sf. loan Gurădeaur, că 

„Isus Hristos în sf. Cuminecătură îţi dă tot, 

şi nimic nu ţine pentru el“. Sf.Moma de Aqui- 

no, zice la rândul său, că: „Dumnezeu în sf. 

Euharistie, ne-a dat tot, cât este şi cât are.“ 

„Iată“. exclamă plin de uimire si. Bonaven- 

tura, „iată, acel Dumnezen mare, pe care 

lumea, 'ntreagă nu-l poate cuprinde se face 

prinsonierul nostru.“ Dacă acum iusuş Do- 

“_mnul ni se îmbie întreg în sf; Eharistie, cum 

ne-am şi puteă teme, că nu ne-ar da, vre-un 

dar, pentru care lam rugă: Cum nu ne-ar 

fi şi dăruit împreună cu el toate ? (Rom. 

8, 92). 
N
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Afecte şi rusăciuni. 

O, Isuse al meu, ce te-a îndemnat si 
“te dai nouă întreg -spre mâncare? Și după 
acest dar, ce-ai mai fi putut îace, ca să ne 
sileşti să te iubim? Ah Doamne, luminează-ne 

și fă să cunoaştem, ce iubire înflăcărată a 
iost aceasta, ca tu'să te dai nonă spre mân- 

„care, şi să te împreuni cu noi, nefericiţii pă- 

cătoși ! Și acum fiindcă tu te dai întreg nouă, 
„e cuviincios să ne dăm şi noi cu totul ție. 
O Mântuitorul meu, cum am putut să te va- 
tăm, după ce tu m'ai iubit-atâta și nai pu- 
tut face nimic mai mult, pentru ca 'să câştigi 
iubirea mea. 'Te-ai “facut om pentru mine, ai 
murit pentru mine, te-ai îăcut mâncarea mea; 
spune-mi, ce-ai mai puteă, face pentru mine? 
e iubese bunătate infinită, te iubesc, iubire 
nemărginită! Doamne, vino adeseori în su- 
fletul meu, înflăcărează-mă cu iubirea ta cea 
sfântă şi fâ să uit toate, pentru ca să nu cu- 
get la nimica, decât lu tine şi la iubirea ta. 
— Preastântă Marie, roagă- -te pentra mine şi 
prin mijlocirea ta fă-mă “yrednic, s să primesc 
adeseori pe Fiul tău în acest sacrament. 

Punct 2. 

In locul al doilea să ne gândim la iu- 
birea, aceea mare, ce-a arătat-o Isus Hristos 
în darul acesta. Preasfântul sacrament e un 
“dar ce constă numai din iubire. Amăsurat 

A
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notărîrii dumnezeeșşti, Mântuitorul nostru tre- 
Duiă să moară dacă .voiă să ne fericească, 
şi cu jertfirea, vieţii sale să împace drepta- 

“tea dumnezeească, vătămată prin păcatele 
noastre. Dar nu eră de lipsă, ca Isus și du: 
pă moarte să ni se deă nouă spre mâncare. Iu-. 
birea lui însă a, voit astfel. „Nu pentru altce-. 
va, — zice sf. Laurenţiu lustiniani — „a înte- 

“ meiat el sf. Euharistie, fără numai ca prin ea să 

ne facă cunoscută dragostea nespus de mare, 

ce-o poartă faţă de noi. Tot astiel scrie 
şi sf. Ioân: „Știind Isus, că a venit ceasul 
lui, ca să treacă din lumea aceasta la Tatăl, 
iubind pe ai săi, cari erau în lume, până în 

sfârşit i-a iubit pe ei.“ (loan 13, 1). La de- 
spărțirea de lumea aceasta, Mântuitorul a 

voit să ne deă cea mai mare dovadă despre 

iubirea, lui, și aceasta eră darnl preastântului 
Sacrament: Până n sfârșit i-a iubit pe ei, 
adecă c'o dragoste nemăsurată; i-a iubit ne- 

spus de mult, astfel zice Teofilact şi sf. Ioan 
Gurădeaur. ae ” 

Gândiţi-vă apoi încă la ce spune Apo- 

stolul: „In noaptea, în care sa vândut, a 

luat pâne și mulțămind a frânt şi a zis: Luaţi 

mâncaţi acesta este trupul meu. (|. Cor. 1], 

23). Când oamenii pregăteau sbiciuri, piroa- 

ne, şi crucea, ca, să-l omoare, atunci voi dul- 

cele Mântuitor să ne lase acest semn al iu- 

birii sale. Şi pentru ce a întemeiat Isus acest
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sacrament ' cu prilejul morţii sale," și nu mai 

nainte? La ce răspunde "sf. Bernardin, că 

Mântuitorul a făcut-o aceasta la moartea lui, 

fiindcă semnul iubirii, ce şi-l arată prietinii, 

la moarte se întipăreşte mai adânc în înimă 

şi-l păstrează cu mai mare dragoste: Isus 

„ Hristos, zice acelaș sfânt, ne-a dat şi mai 

nainte semne despre iubirea, lui, ne-a însoțit, 

” învăţat şi luminat, ni s'a, dat ca părinte, pil- 

dă și erttă ; mai eră un singur grad de iu- 
bire şi cel din urmă, ca să ni se deâ spre 

mâncare, şi m chipul acesta să șe unească 

cu noi, precum se uneşte mâncarea cu cel ce 

0 pustă. Şi aceasta a făcut-o Mântuitorul. 

nostru, dându-se nouă în preasfântul . Sacra- 

-ment. Astfel Răscumpărătorul nostru nu s'a 

îndestulit numai cu aceea, că a luat natura 

noastră omenească, ci prin sacramentul ace- 
sta a voit să afle un mijloc de-a se uni cu 

| unul fiecare din noi în chip deosebit. 
Si. Francisc de Sales ziceă, că: „În nici 

o alti lucrare nu se arată Mântuitorul așă, 
înduioșător și plin de iubire, ca în aceasta, 
în care se nimiceşte, ca. să zicem aşă, se. 

schimbă în mâncare, pentru ca să pătrundă, 

în sufletele - noastre” şi “Să se: unească cu Îni- 

mile credincioșilor săi.“ TDeaceea zice sfântul, 
Hrisostom, că: „Cu acel Domn, . pe care în- 
gerii nu îndrăznesc să-l privească, noi ne. 
unim şi ne facem un trup şi-o carne!“ Ce 
păstor, întreabă acel sfânt, își hrănește tur-
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ma chiar cu sângele său? Incă şi mamele 

îşi dau copilaşii doicelor, ca să-i nutrească. 

Hristos însă nu face așă, el ne nutrește cu 
sângele lui propriu în sfânta Euharistie şi se 

" împreună cu noi. Şi oare pentru ce-a voit, 

să fie mâncarea noastră? Pentrucă ne-a iubit 

— zice acelaş sfânt — cu căldură; deaceea a 

voit să se împreune și să fie una cu noi. 

Isus a voit aşadară să facă minunea, cea: 

mai mare dintre toate: „Pomenire a făcut mi- 

- nunilor sale, hrană a dat celor ce se tem de 

dânsul“ (ps. 110, -4), pentru ca să-şi stâm- 

“pere dorul, să fie cu noi, și să facă una ini-. 

ma noastră cu preasfântă inima sa. „O iubire 

minunată a Mântuitorului nostru,“ zice sf. 

„Lăurenţiu - Iustinian,. „Doamne îsuse, așă de 

tare ai. voit să fim uniţi cu trupul - tău, caşi. 

cum numai o inimă și un suflet am aveă, Și 

cari nu se pot despărți.“. a 

Credinciosul servitor” alui Dumnezeu, 

părintele Colombieră ziceă urmiătoarele: „Dacă 

“ar. puteă face ceva, să se clatine credința mea, 

în misterul sf. Euharistii lucrul pentru care. 

"m'aș îndoi, mar fi atât puterea, cât mai mult 

iubirea, ce-a arătat-o Dumnezeu în Sacramen- 

tul acesta. Că apoi cum se poate preface în 

trupul lui Isus, și cum e Isus deodată în mai. 

multe: locuri, răspund astfel: la . Dumnezeu. 

toate sunt cu putinţă. Dacă mă întrebaţi însă, 

pentru ce iubeşte” Dumnezeu aşă de tare ;pe. 
. ” 20%
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oameni, cât a voit să se facă mâncare lor, 
la aceasta nu vă pot răspunde nimic altceva, - 
decât că n'o înţeleg, deoarece iubirea lui 
Isus e necuprinsă.: “Dar. Doamne, o astfel 
de iubire fără seamăn, încât să te: faci mân- 
carb nu se unește, mi-se pare, cu demnitatea 
ta, dumnezeească. Si. Bernard răspunde însă, 
că iubirea, face pe cel ce iubeşte să-și aite 
de demnitatea; sa, proprie. „Iubirea nu Cunoa- | 
ște nici o demnitate.“ 'Tot astfel răspunde și 

“ st. Ioan Gurădeaur: „lubirea, nu caută la Tang, 
ea, merge unde o poartă dorul inimii, și nu 
unde ar trebui să meargă.“ Sf. 'Poma, de A- 
quino pe dreptul a numit Euharistia un sa- 
crament al iubirii, chezăşia iubirii. Sf. Ber- 
nard încă o numiă iubirea, - iubirilor; iar sf. | 
Maria Magdalena de Pazzis, Joia mare, în 
care Mântuitorul - a întemeiat acest sacrament 
o numi: „Ziua, iubirii.“ 

Afecte și rugăciuni. 

"O iubire nemărginită, alui Isus Bristos, 
care eşti vrednic de iubire neţărmurită. Când 
te voiu iubi, o Isuse al meu, așă. cum tu m'ai 
iubit!? 'Pu n'ai putut face nimic mai mult, ca 
să-mi câștigi iubirea, mea, și eu am avut cu- 
rajul să te părăsesc, o bunătate neajunsă, 
întorcându-mă la bunurile : netrebnice şi tre- 
cătoare ale lumii acesteia. Ah, luminează-mă,. 
Dumnezeul. men, şi-mi descopere tot mai mult. 
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mărimea bunătăţii tale, ca astfel toată iubi- 
-xea mea, s-o întorc spre tine, și să mă: silesc 
a-ţi plăceă numai ţie. Te_iubesc, Isuse al 
meu, dragostea mea, -totul meu, şi Vreau 
să mă împreun cu.-tine cât mai des, în acest 
sacrament, desbăerându-mă de toate, şi iu- 
bindu-te numai pe tine, vieaţa mea. Ajută-mi, 
o Mântuitorul meu prin meritul patimiloritale. 
— Ajută-mi şi tu Marie,-mama -lui Isus și 
a mea; roagă-l-să mă înflăcăreze cu totul 
de iubirea, lui cea sfântă. | 

Punct 3. 

„Să ne gândim în locul al „treilea, cât 

„le fierbinte dorește Isus Hristos, să-l primim 

- în sf. Cuminecătură: „Știind .Isus, că a venit 
„ceasul lui“, cetim la sf. Ioan (13, 1). Dar 

- cum puteă numi Isus de „ora sa“ noaptea, 

aceea, - care aveă să fie începutul patimilor 

sale amare?-E1 o numi „ora lui,“ pentrucă 

în noaptea, aceea voiă să ne lase acest. sacra-. 

ment dumnezeesc, în care să se unească de 

tot cu sufletele lui .celea iubite: Cu dor am 

„dorit să mănânc acestea paști cu voi. (luu- 

ca, 22, 15). Prin cuvintele acestea Mântuito- 

rul voiă să-şi descopere voinţa, ce-o aveă, 

de a 'se împreună -cu unul fiecare din noi în 

sacramentul acesta. Cu dor am dorit. Si. 

Laurenţiu Iustiniani zice: „Aceasta e vocea 

iubirii celei mai învăpăiate.“ A voit să ni-se 

a
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deă, sub forma pânii, câ astfel să-l poată pri- 
mi unul fiecare. Dacă el ar fi ales formele 
unei -mâncări mai preţioase, atunci săracii. 
nu l-ar fi putut primi; tot aşă ar fi fost și 

- atunci, când ar fi ales. formele unei mâncări 
de mai puţin preţ, care însă nu se găsește, 
în toate locurile. Dar Isus.a voit să ni-se 
deă, sub formele pânii, deoarece pânea e mai, 
ieftină şi se află pretutindenea așă, încât se 
poate. află şi primi. în orice loc. 

Dorința aceasta fierbinte a Mântuitoru- 
lui nostru de â-l. primi, ni-o arată mai multe 
locuri din sf. scriptură.- Astfel. cetim la PiL- 
de (9, 5): Veniţi de mâncaţi pânea mea, şi 

_beți viriul, care l-am furnat 'vouă. Apoi în 
Cântarea, cântărilor (5, 2) se zice: „Mâncaţi! 
prietini și beţi -și vă îmbătaţi fraţilor.“ Ba. 
ne poruncește chiar, zicând: Luaţi, mâncaţi 
“acesta este trupul meu. (Mat. 26, 26). Mai: 
departe ne roagă să-l primim, și ne promite în! 
schimb vieaţă: “veşnică : Cel ce mâncă tru-. 
pul meu, are vieața 'vecilor. (loan 6,:55).-.. 
„Cel'ce. va mâncă. pânea: aceasta, viu va fi în: 
veac (loan. 2, 58). Ba. ne amenință cu eschi- 
derea,: din ceriu, la caz, că. nu-l vom ascul- 
tă: De nu vefi mâncă trupul Fiului ome-' 
nesciși nu veți bea sângele lui, nu veți 
aveă vieaţă întru voi. (Ioan 6, 53). Acestea, 
îndemnuri, făgădueli: Şi amenințări izvorăsc: 

„toate din: dorul, cel are Isus Hristos, de- a: 
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se împreună “cu noi în taina, aceasta. Şi acea- 
sta dorinţă izvorește din iubirea, nespus de - 
mare, ce-o are dânsul față de noi, căci pre- 
cum zice sf. Francisc de Sales: „inta iubi- 
vii nu e alta, decât unirea cu lucrul iubit; 
chiar pentru aceea se unește Isus în taina 
aceasta cu tot sufletul: „Cel ce mâncă trupul 
meu și bea sângele meu, întru mine rămâne 
şi eu întru el. (loan 9, 56). Deaceea şi do- 
reşte el așă de fierbinte, ca noi să-l primim. 

" Nu-este nici o albină — zise Domnul într'o 
“zi cătră sf. Matila — care cu o aşă sete de 
iubire să se arunce pe floare, ca să tragă 
sucul din ea, precum alerg eu plin de iubire 

la sufletul, ce mă dorește. i 

"0 de-ar putei cuprinde credincioşii bu- 
nul acela, mare, ce se câștigă în sf. Cumine- 
cătură ! Da, Isus e stăpânul tuturor .avuţii- 
lor, pentrucă 'Tatăl iza dat domnia, peste toa- 

te: „Isus ştiă, că Tatăl i-a dat tot în mâni. 
“(Ioan 13, 3). Dacă Isus Hristos se împreună, 
“așadară cu un suflet în sf. Euharistie, aduce 
cu sine o mulţime de daruri: Și inta venit 
mie toate bunătăţile împreună cu ea. (Inţ. 

7, 11) — a zis Solomon, vorbind despre înţe- 

lepciunea veșnică. | N 

__- Sf. Dioniziu Areopagitul zice, că. taina, 

aceasta sfântă e mijlocul. cel. mai potrivit 
spre a sfinți sufletul. Iar sf. Vincențiu Fer- 

reri scrie, că sufletul prin o cuminecare, mai
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mult câștigă, decât dac ar posti o săptă- 
mână cu pâne și apă. „Sf. Euharistie“ — după 
cum ne învață conciliul din Trident — „e 
un mijloc mântuitor, prin care ne scăpăm de 
păcatele ușoare sau de toate zilele, și suntem 
scutiți de păcatele grele, sau de moarte.“ 
Pentru aceea a numit sf. martir Ignaţiu acest 
preasfânt Sacrament: Zeacul nemuririi, ȘI 
Inocențiu al III. zice, că: „Prin (taina) mi- 
sterul crucii ne-a scăpat Isus de puterea pă- 

„catului, iar prin jertfa liturgică de putinţa. 
de-a păcătui.« | 

Mai departe sacramentul acesta aprin- 
de în noi iubirea lui Dumnezeu: „Băgaţi-mă 
pe mine în casa vinului, grămădiţi peste mi- 
ne dragoste, întăriţi-mă cu miruri, clădiți-mă 

“cu meri, că sunt rănit de dragoste“. (Cânt. 
cânt. c..2). Sf. Gregoriu de Nissa ne învaţă, 
că sf. Cuminecătură e aceasta casă a vinu- 
lui, unde sufletul așă se adapă la iubirea 
dumnezeească, încât uită lumea și toate bu- 
curiile create, şi aceasta înseamnă a fi rănit 
de iubirea lui Dumnezeu. Venerabilul părin- 
te, Francisc Olimp, din orâul 'Teatinilor, încă 
ne asigură, că nimic nu ne aprinde mai tare 
spre iubirea lui Dumnezeu, decât sf. Cumi- 
necătură. Dumnezeu e dragoste (Ioan 4, 8). 
E foc mistuitor (Moise 4, 24). Foc am ve- 
ni să arunc pe pământ, şi ce vreau eu 
altceva, decât să se aprindă ? (Luc. 12, 49).. 
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O, ce flacări frumoase de iubire sfântă aprin- 
de Isus în acelea suflete, cari cuprinse de-un 
dor fierbinte îl primesc în taina aceasta. Pri- 
vind odată sî. Caterina de Siena prea sfântul - 
sacrament în mânile unui preot, văză pe Isus 
ca un cuptor de foc și sa mirat, cum de ini- 
mile oamenilor: nu se prefac în foc și cenușă 
din atare jăratic. Când s'a cuminecat sf. Ro- 
sa de Lima,i.s'a părut, că primeşte soarele; 
deaceea îi ieşiau din faţă o mulţime de raze, 
ce-i luau vederea, iar din gură-i ieșiă o atare 
căldură, încât cel ce-i întinse mâna să bea 
ceva după sf. Cuminecătură şi-a, simţit-o așă 
de caldă, cași cum ar fi ţinut-o la foc. Sfân- 
tul Venceslau, regele, cuminecându-se odată a 
“fost cuprins de-o căldură așă de mare, încât 
servitorul, ce-l însoțiă pe drumul acoperit cu 
zăpadă, mergeă pe urma sfântului, ca să nu-i 
fie frig. „Sf. Euharistie,“ zice sf. Ioan Gură- 
deaur, e o văpae, căci în așă măsură ne în- 
flăcărează, “încât noi ne depărtăm dela masă, 
<a nişte lei, cari varsă foc, spre înfiorarea 
diavolului.“ Poate zice cineva: Eu nu mă 

cuminec des, pentrucă aşă de rece mă simt 

„în iubirea, lui Dumnezeu. — Un astiel de om, - 

zice Gerson, e asemenea celui ce nu vreă să 

S'apropie de foc,. cu toate că îi e îrig- Cu 

cât ne simțim mai reci, cu atât raai des tre: 

bue să ne cuminecăm, dacă vrem să iubim pe 

Dumnezeu. „Dacă vă .întreabă.. cineva,“ zice . ...
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si. Francisc de Sales, pentru ce vă cumine- 
caţi așă de des, răspundeți-i astfel : Două so- 
iuri de oameni trebue să se cuminece des, 
cei perfecţi. și cei neperfecţi; cei perfecţi pen- 
tru ca să rămână în pertecţiune, iar cei ne- 
perfecţi să ajungă la perfecţiune.“ Asemenea 
zice şi sf. Bonaventura:: „Chiar și dacă te 
simţi numai căldicel, mergi totuș cu încredere 

„în îndurarea lui Dumnezeu la masa, Domnu: . 
“Iui.: Cu cât se simte , cineva mai bolnav, cu 
atât are mai mare lipsă de medic.“ Isus Bri- 

„stos a zis cătră sf. Matilda: „Dacă vrei să 
te cumineci,: cere iubirea, ce-a purtat-o oare, 
când un suflet față de mine, și eu voiu pri- 
mi, precum tu doreşti“ . 

Afecte și rugăciuni. , 

O Isuse, iubitorule al sufletelor ! Tu nu 
ne poţi da o dovadă mai mare despre iubire ea 
ce-o ai față de noi.-Şi ce mijloc ai mai pu- 
teă află, ca. să câştigi - “iubirea, noastră? Tă, 
o bunătate . nemărginită, ca de azi incolo să 
te iubesc cu toată tăria și căldura, inimii. Și 

oare pe cine trebue să iubească inima mea 
cu mai multă. căldură, decât pe - tine, care 
ţi-ai dat vieaţa pentru mine; şi mi te-ai dat 
întreg și în sacramentul- acesta? An Domnul. 

| meu, “barem: de mi-aş aduce -aminte de iubi- 
rea ta totdeauna, ca, astfel să uit toate Și 
numai pe tine să te iubesc neîncetat! Te îu- 

I
I
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Desc, o Isuse, mai pe sus de toate . și numai ; 

pe. tine vreau -să te iubesc! Depărtează, te 
„rog din inima mea, toate simțemintele, ce nu - 

ţintese la iubirea, ta. Îți mulțiimest, că mi-ai 
„dat timp să te iubesc şi să plâng toate vă 

tămările, ce ţi le-am făcut. O Isuse, doresc 
ca de acum înainte tu singur să-mi fii obiectul : 
dorințelor: mele ! Ajută- mi, fă-mă fericit! Fe-. 
ricirea- mea să stea.. În aceea, e ca să te iubesc 
Ain toată inima acum şin toată veșnicia. — - 
Marie, maica mea, ajută- mi . să iubesc pe. 
Hristos, ş şi te roagă pentru mine. 

 



- Meditaţia XXXV. - 
Despre petrecerea plină de iubire alui 

Isus pe altare în sf. Euharistie. 

„„Veniţi la mine toți cei oste- 
niți şi însărcinați, şi eu voi 
odihni pe voi.“ 

(Mat. 11, 28). 

Punct 2, 

„Limba omenească,“ zice sf. “Petru. de 
Alcantara, „nu poate spune iubirea mare, ce-o 

„poartă Isus pentru fiecare suflet. Deaceea vo- 
_ind să plece dela noi mirele acesta, ca să ne 
aducem aminte în toată vieața, noastră de el, 
ne lăsă taina aceasta sfântă, în care petrece 

„„el însuș —  nevoind să fie “îutre el și între 
“moi alt semn întru aducerea, aminte decât el 
însuș.* Isus Hristos pentru acest semn al iu-. 

“ Dirii sale e vrednic aşadară de iubirea, noas- 
tră cea mai mare. Pentru aceea în timpurile 
mai nouă a dispus să se ţină o sărbătoare în 
onoarea sfintei inimi a lui Isus,. ca” noi — 
după cum a descoperit surorei Margareta Ma- 
ria Alacoque — prin dragostea, și .reverința. 
noastră să-i dăm ceva în schimb pentru. petre-



"A61 

cerea lui pe altare, şi astfel să răsplătim în- 
câtva disprețul, ce l:a primit și-l primește şi: 
acum dela eretici şi eriștinii cei răi. Mântui- 

„torul s'a dat pe sine în sf. Cuminecătură: P 
ca să poată fi aflat de toţi, 2) să asculte pe - 
toți, și 3) să împărtășească ajutoare tuturora. 

Și mai întâiu, Isus vrea să petreacă pe 
atâtea altare, pentru ca toți, câţi îl caută pe. 
dânsul, să-l poată află. În noaptea aceea, în 
care Mântuitorul își luă rămas bun dela învăţă- 
ceii săi spre a se duce la moarte, aceia mâl- 
niţi fiind au început'să plângă, văzând că 
trebue sa, se despărţească de iubitul lor în- 
vățător. Dar Isus i-a mângăiat cu vorbele ur- 
mătoare, cari ne sună și nonă: „ii mei, eu 

„merg să mor pentru voi, ca astiel să vă arăt 
iubirea, ce-o am faţă de voi; dar şi dacă voiu 

„muri, eu nu voesce să vă las “singuri. Până 
când zăboviţi pe pământ, eu vreau să rămân 
cu voi în st. Cuminecătură. Vă las trupul meu, 

sufletul meu,- Dumnezeirea mea și întreagă 
fiinţa mea. Jată cu cu voi sunt în toate Zi- 
Iele, până la sfârşitul veacului. (Mat. 28, 

20). „Mirele,? zice sf. Petru de Alcantara — 

„la despărțirea, aceasta, pe atât” amar de vreme 

voi să lase miresei sale ceva soţ, ca să nu râmă- 

nă singură; pentru aceea lăsă taina, aceasta, în 

care a-rămas - însnş cl; întradevăr cel mai 
bun soţ, ce puteă să-l lase!“ Păgânii şiau 
închipuit atâţia, zei, dar mau ştiut află un 

Dumnezeu mai iubitor, decât al nostru, care
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„me stă aşă de-aproape, şi ne ajută cu atâta 
iubire: Că ce neam mare este, căruia să 

„Je fie lor Dumnezeu aproape, cum ne este 
nouă Domnul Dumnezeul nostru întru toa- 
fe, cetim în a V-a carte alui (Moise 4, 7), 
„cari cuvinte biserica, le foloseşte din literă 
în literă la sărbătoarea sfintei Euharistii. | 

„Iată aşadară, că Isus e pe toate alta- 
rele;. ca în tot atâtea închisori ale iubirii. ÎL 
scot preoții din chivot (cutie) spre a-l pune 
înaintea credincioșilor, ca să-l. adoare, ori 
spre a-i cuminecă și apoi îl închid iar acolo. 
Și Isus vrea să rămână ziua și noaptea acolo. 

„Dar o, Răscumpărătorul meu, pentru ce vrei 
să rămâi în atâtea, biserici și peste noapte, 
dupăce” oamenii încuie ușile și te lasă singur? 
Eră de ajuns să rămâi cu noi şi numai în 
orele de peste zi. Dar nu, el voi să rămână: 
și peste noapte, deși e singur și părăsit, pen- 

-„ tru ca dimineața îndată să-l afle. cel ce îl 
caută. Preasfânta, mireasă își căută pe iubitul 

"şi-i întrebă, pe cari îi întâlniă: Ju doa- 
7Tă aţi: văzut pe cel ce iubeşte sufletul 
meu? (Cânt, cânt. 3, 3). Şi. neaflânău-l își 
înalţă, vocea, zicând: „Mirele meu, spune-mi 
unde eşti, unde ţi-ai pus lăcașul întru amea- 
zăzi ? (Cânt. cânt 1,6). Atunci mireasa nu-l 
puteă, află, pentrucă nu eră încă sf. Cumine- 
cătură; acum însă, dacă un suflet vrea să 
afle pe IIristos, e destul“: să meargă în vre-o,
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biserică “parohială ori mănăstire, şi acolo va - 

află pe iubitul său, care-l așteaptă. . - 

Nu e sat, fie ori cât de'sărac, nu e mă- 

năstire de călugări, în care să nu se afle 

preasfântul sacrament; şi în toate locurile 

“acelea regele ceriului se îndestuleşte să pe- 

treacă, închis în o căsuţă de lemn, ori de pia- 

tră, unde adeseori rămâne singur, abiă cu 

candela, de oleiu, fără să petreacă cineva cu . 

dânsul. „Doamne, zice sf. Bernărd: „aceasta 

Mu se uneşte cu Maiestatea ta.“ „Nu face 

nimic,“ răspunde Isus, „dacă aceasta nu se 

uneşte cu mărimea și Maiestatea mea dumne- 

zecască, se uneşte foarte bine cu iubirea mea“. 

O cu ce simţeminte curate- cercetează 

călătorii pământul cel sfânt, stanlul din Vi- 

flaim, muntele Căpăţinilor, sfântul Mormânt, 

unde sa născut. Isus Hristos, ori a locuit 

sau a murit. ori a fost îngropat! Dar cu 

cât mai mare trebue să fie evlavia, .noa- 

stră, când ne aflăm într'o biserică înain- 

tea lui Isus, care petrece în si. Cuminecătu- 

ră? Venerabilul părinte Avila zice, că el nu 

ştie un log mai sfânt și mai plin de mângă- 

iere, decât o: biserică, în care .petrece Isus 

- Hristos în preasfântul sacrament.- Părintele 

Balthazar Alvarez plângeă decâte ori vedeă 

palatele principilor pline de oameni, în VIe-. 

mece bisericile, unde petreee Isus Hristos, stă- 
teau singure şi părăsite. O Dumnezeule, dacă
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Domnul și Mântuitorul - nostru ar A rămas 
numai într'o singură biserică, de ex. în bise- 
rica st. Petru din Roma, şi acolo l-am puteă 
cercetă, numai într'o zi din an, o câți călă- 
tori din toate țările, câți nobili, câţi împărați 

“nu Sar duce în ziua aceea acolo, ca să aibă 
fericirea, de-a se închină regelui regilor, care 
se coboară din ceriu, iarăş pe pământ! O 
în ce vas deaur preţios şi împodobit cu pie- 
tri scumpe nu l-ar pune! O cu ce iluminație 
măreață ar sărbători în ziua, aceasta, petre- 
cerea lui Isus Hristos! „Dar nu,“ zice Ră- 
scumpărătorul nostru, „nu vreau să petrec nu- 
mai într'o singură biserică, nici numai. 0 sin- 
gură zi; nu-mi trebuesc atâtea, bogății și atâ- 
tea lumini: eu vreau să petrec totdeauna, în 

„ toate zilele şi toate locurile, unde se află cre- 
” dincioșii mei, ca astfel uşor se mă afle toți, 

în fie care ceas, când numai voesce“. - 
Oare cine sar fi cugetat la un atare 

dar, dacă iubirea, adevărată alui Isus Hri- 
stos n'ar fi aflat taina. aceasta? Dacă ar fi 
zis cineva cătră Mântuitorul, când s'a înăl- 
țat la ceriu: „Doamne, de vrei să ne areți în 
fiecare zi iubirea, ta, rămâi cu noi pe altare 
sub forma. pânii, ca acolo să te putem află, 
când voim“, ce îndrăzneală mare ar fi fost a- 
ceasta ? Dar ceeace n'a ştiut nici măcar să 
0 cugete vreunul dintre: oameni, a cugetat-o 
Și a “făcut-o Răscumpărătorul nostru. -Dar 
vai! Unde e mulțămita noastră față de un
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bine aşă de mare? Dacă ar veni de departe un 
principe anume, ca .să fie cercetat de un ţă- 
ran, ce nerecunoştinţă ar fi din partea ţăra- 
nului, dacă n'ar voi să-l vadă ori sar uită la 
el numai în treacăt! 

Afecte și rusăciuni. 

O Răscumpărătorul meu Isus6, iubirea 
sufletului meu! O cât te-a costat. să rămâi 
cu noi în taina aceasta sfântă! A tre- 
Duit să suferi mai întâiu moartea, ca să 
poți rămâneă pe altarele noastre, şi-apoi a 
trebuit să înduri atâtea batjocuri, ca să fii 
pururea cu noi, în sacramentul acesta. Și noi, 
noi suntem atât de leneși şi de negligenţi 

în a te cercetă, cu toate că ştim, că tu do- 
rești foarte să te cercetăm, ca să ne încarei 

de bunătăți îndată ce ne vezi înaintea, ta! 
Doamne, iartă-mă, deoarece şi eu am „fost în- 

tre acești nemulțămitori. De astăzi înainte, 

„Isuse al meu, vreau să te cercetez mal adese- 

ori şi să stau cât mai . mult lângă tine, ca 

să-ţi mulțămesc, si te iubesc și să-ţi cer a- 

jutor, fiindcă tu pentru aceasta ai rămas pe 

pământ, închis în chivot făcându-te din iubi- 

re sclavul nostru. Te iubesc, bunătate neţăr- 

murită! 'Te iubesc, o Dumnezeul iubirii.! Te 

iubese o bunul meu cel mai înalt și cel mai 

vrednic de iubit!. Fă, să-mi uit de mine. Și 

de toate, ca să-mi aduc aminte numai de
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-. iubirea ta, și ca în celalalt timp al vieții mele 
numai la împlinirea voiei tale să mă cuget întot- 
deauna. Fă, să nu aflu pe viitor o mai mare 
plăcere, decât a petrece la picioarele tale. 
Aprinde-mă de tot cu iubirea ta cea sfântă! 
— Marie, mama mea, câştigă-mi 0 dragoste 

"fierbinte faţă de sf. trup: al Fiului tău şi “când 
vezi, că-s negligent, adu-mi aminte de făgă- 
duinta, ce-o fac acum, de- a-l cercetă în fio= 
care zi. - 

Puanot 2. 

In locul al doilea Isus Hristos î îi” aseul- 
tă pe toţi. „Aici pe pământ“, zise sf. Tere- 
zia, „Dumai puţini pot vorbi cu principele“; 
Cei săraci abiă îndrăznesc să-i vorbească ȘI 
descopere, năcazurile lor prin o a, treia per- 
soană; dar când e vorbă de Regele ceriului 
nu e lipsă” de nici o persoană “mijloeitoare- 
Toţi, atât bogaţii cât și săracii pot să vor- 

_bească cu el faţă la față în sf. Euharistie. 
Pentru aceea se numeşte Isus: floarea câm- 
pului şi crinul văilor: (Cân. Cânt. 2,1). Flo- 
rile de grădină. sunt închise și păzite; iar 
florile de câmp le poate culege oricine. „Floa- 

_Tea câmpului sunt eu, fiindcă tuturor mă arăt, 
„ca să mă afle“, zice cardinalul Hugo. 

In sf. Cuminecătură așadară toți pot vorbi 
cu Isus Hristos, în fiecare ceas din zi. Sf. Cri- 

„solog în. vorbirea sa despre nașterea Mântui:
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torului în ieslea din Viflaim zice, că regii 

“nu dau totdeauna, audienţă; nu arareori se 

întâmplă, că mergând cutare să.vorbească cu 

Drincipele e oprit de gardiști, zicândui-sc, că 

acum nu e timpul de audiență, şi că să vi-. 

mă mai târziu. Dar Mântuitorul nostru voi să 

se nască înti”o peşteră deschisă fără uși şi făr: 

” păzitori, ca astiel pe toţi, şi în orice vreme săi 

“poată ascultă: „Aici-nu e gardistul, care să 

zică, acum nu e timpul“. Intocmai așă lucră 

Isus în-st. Euharistie. Bisericile încontinuu . 

stau deschise; fiecare poate vorbi cu Regele 

ceriului, oricând voeşte. Isus -Hristos vrea 

să-i vorbim cu toată încrederea acolo, căci 

doar pentru aceea s'a.ascuns sub forma pânii. 

Dacă Isus pe altarele noastre sar înfățişă 

pe un tron de'lumină, precum se va arătă 

la judecata din urmă, atunci care dintre noi 

ar aveă curajul să se. apropie de dânsul ? 

Dar fiindcă Domnul, zice sf. Terezia, doreşte 

să-i vorbim, și să-i cerem ajutorul cu încre- 

dere şi fără frică, deaceea ȘI-a ascuns Ma- 

iestatea, splendoarea, sub forma pânii. „El 

vrea“, zice şi Toma de Kempis, „să ne pur- “ 

tâim faţă de el aşa, caşi un prietin faţă de 

altul”. , | 

Când un suflet stă în genunchi Înain- 

“tea ăltarului, i-se pare că lar chemă Isus 

Hristos cu cuvintele: „Scoală-te, vino, iubita - 

mea, frumoasa mea“. (Cânt. C. 2, 10); Stoa
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Jă-fe o suflete al meu, îi zice Domnul Şi nu 
te teme, prietinul meu, tu nu eşti mai mult 

" dujmanul meu, tu mă iubeşti, şi-ţi pare 
„rău de toate. vătămările, ce mi le-ai făcut. 
Frumoasa mea, tu nu-mi ești mai mult 
urită, căci grația mea te-a făcut frumoasă. 
Vino acum şi-mi spune, dorința ce-o ai. De 
aceea petrec pe sf. altare, ca să te ascult 
pe tine. Cum te-ai bucură o cetitorule, dacă 
te-ar chemă regele în odaia lui şi ţi-ar zice: 
Spune-i ce vrei, de ce ai lipsă? Eu te iu- 
besc şi vreau să-ţi fac bine. Astfel vorbeşte 

“Isus Hristos, Regele ceriului cătră toţi aceia, 
cari îl caută pe dânsul: Veniţi Ja mine toți 
cei osfeniți și. însărcinaţi şi - eu. vă voiu 
odihni pe voi. (Mat. 11, 28). Veniţila mine 
Yoi săracilor, voi bolnavilor și voi năcăjiţilor, 
căci eu pot şi vreau să vă îmbogăţesc, să. 
vă însănătoșez și să vă mângăiu; spre scopul 
acesta petrec eu pe altare: „Tu vei strigă și 
Dumnezeu îţi va răspunde: Iată aici sunt ' 

eu“. (Is. 58,.9). 

! Afecte și rugăciuni. 

Dupăce tu, iubitul meu Isuse, petreci așa- 
dară pe altare, ca să asculți rugăciunea sărma- 
nilor, cari se îndreaptă Ja, tine, ascultă acum: 
Și rugăciunea mea, ce-o îndreaptă cătră tine, un. 
sărman păcătos. O mielul-Ini Dumnezen, care | 
te-ai jertfit și ai murit pe cruce! Vezi, sunt
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an suflet răscumpărat cu. sângele tău; iar- 

tă-mi toate nedreptăţile, ce ţi le-am: făcut: 
şi-mi ajută cu darul tău să nu te pierd mai 
mult. Yă, Isuse al meu,'să iau şi eu parte: 

din durerea, ce tu ai suferit-o pentru păca- 

tele mele în grădina Getsimanilor! O Dum-. 

nezeul meu, barem de nu te-aș fi. vătămat. 

niciodată! Ce-ar fi fost, dacă.aş fi. murit în - 

păcatele mele ? O. Domnul meu, atunci nu. 

-te-aș fi putut iubi mai mult; tu însă mai aş- 

teptat atâta vreme, ca să te iubesc. Îţi mul- 

țămese pentru acest timp prețios, ce mi-l dai 

şi fiindcă acum pot să te iubesc, vreau să. 

te iubesc. Dă-mi graţia iubirii tale sfinte, 
dar a unei astfel de iubiri, care să mă fa- 

că să uit de toate, şi să mă cuget numai la. 

inima ta cea iubitoare. O Isuse al meu, tu 

ţi-ai jertfit întreagă vieața ta pentru mine, 

îi ca celalalt timp al vieţii mele să-l jolosesc: 

pentru tine. Trage-mă cu totul la tine, fă-mă, 

cu totul al tău înainte de ce aș muri eu. 

Toate le nădăjduese dela meritele patimilor: 

tale. — Si încă dela mijlocirea ta, o Marie, 

îmi vine -toată nădejdea, tu ştii, că te iubesc, 

îndură-te spre mine. - 

Punct S. 

“Isus în sf. sacrament pe toţi îi ascultă, 

ca tuturora să le împartă bunătăţile sale. Sf. 

Augustin zice, că: „Dumnezeu vrea, să-ți dea. 

- mai mult, decât ceri tu“. Motivul acestei dăr-
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“nicii e bunătatea -nemărginită alui Dumne- 
„Zeu. Iar bunătatea după natura, ce-o are, vrea 
să împărtășească pe toţi . din bunurile sale. 

-. Dumnezeu se mâhneșşte, când sufletele nu vin 
la dânsul, să-i ceară ajutoare: „Au doară pu: 
stietate m'am făcut lui Israil, au pământ în- 

- ţelenit? Pentru ce a zis poporul meu: nu ne... 
“vei stăpâni, şi mai mult ru voiu veni cătră 
tine?“ (Ier. 2, 31). Pentru ce se tângue Do- 
mnul nu vreţi să veniţi la mine? Au doară 

-. maţi aflat ca pe'un pământ neroditor, ca pe 
un” pământ, care târziu dă roadele sale, când 
aţi cerut daruri dela mine? Isus Hristos tot- 
deauna e gata să ne facă bine, în sf Cumi- 

» necătură însă întrun chip deosebit își împar- 
te darurile sale. Fericitul Henric Susone zi- 
ceă, că Isus în sf. taină a iubirii ascultă mai 

“bucuros rugăciunile noastre. 
„În sf. Cuminecătură Domnul pe toți-îi .. 

chiamă și le zice: Veziţi să vă port Ja si- 
„ul meu, şi să vă gugulesc. pe genunchii 
mei; în ce chip mama îşi mângăe copilul 
Său, aşă și eu voiu mângăiă pe voi. (Isaia, 
+66, 13). Părintele. Avarez văzi în sf. Cumi- 
necătură pe Mântuitorul cu mânile pline de 
daruri, stând gata să le împartă oamenilor, 
dar nu aveă cui să le împărţească. 

Ferice de sufletul, care stând în genun- 
„Chi înaintea altarului cere ajutor dela dulcele 
Mântaitor! Contesa de Feria, dupăce a întrat 
in mănăstirea si. Clare tot timpul liber și-l .
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“petreceă înaintea trupului Domnului, deaceca. 
îi ziceau mireasa si. Cuminecături.. In petre; 
cerea aceasta lângă trupul Domnului primiă. 
regulat o mulțime de daruri și de binefaceri. 
Când a fost întrebată, că ce face timp de 

atatea: ore înaintea sf. Cuminecături, a răs- 
puns: „In vecii vecilor aș vrea să stau aici“. 
Ce face omul înaintea sf. trup al Domnului? - 

Dar ce face săracul înaintea bogatului? Ce 

face un bolnav înaintea medicului ? Ştii, că 
Dumnezeu e bun:și mai întrebi, că ce face 
omul înaintea lui ? Mulţămeşte, laudă, iubeşte 

“şi cere. O ce îndemn cuprind vorbele ace- 
stea din. urmă spre a vetrece bine timpul îna- 

intea st. Cuminecături. o 

. Isus -se plânse odată vnei fice credin- 

cioase a, sa, Mariei Alacoque, pentru nerecu: 

noștinţa cu care îl întâmpină oamenii în sf. 

_ Cuminecătură. Ii arătă inima lui cea sfântă, 

încunjurată de spini, deasupra cu.v cruce, și 

aşezată pe un tron de fiacări, astfel îi arătă 

într'o icoană vie dragostea, cu care petrecea 

el în sf; Cuminecătură. Apoi îi zise: „Vezi 

“inima aceasta, a iubit atât de mult pe oa: 

meni, și nu s'a cruțat de loc; această inimă, 

a sâcat cu totul, pentru ca să le arete dra- . 

gostea, sa. In schimb cti mai mulţi mă ră 

“plătesc cu nemulțămire şi în taina aceasta 

ă iubirii mă întâmpină cu dispreţ ȘI nereve: 

rință.. Dar ceeace mă doare mai mult -€, că 

deaceasta nerecunoştință s'au făcut vinovate
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şi astfel de suflete, cari s'au dedicat într'un 
“chip deosebit slujbei mele. „Oamenii nu vreau 
să stea de vorbă cu Isus, pentrucă nu-l iu- 
besc. Ore întregi vorbesc bucuros cu un prie- 
tin, dar să petreacă o jumătate de oră cu 
Isus Hristos, asta nu le place. — Va zice 
“cineva: Dar pentruce nu-mi dă Isus iubirea sa ? 
“— Ea îi răspund: Dacă tu nu-ți desbraci 
inima de celea lumești, cum vrei să între în 
ea dragostea dumnezeească ? Ah, dacă şi tu 
ai puteă zice într'adevăr şi din inimă, ceeace 
ziceă sf. Filip Neri, când vedei sf. Cumine- 
-cătură: „Vezi iubirea mea, vezi dragostea 

„mea“, atunci nu ţi-ar fi greu să petreci ore 
și zile întregi înaintea, acestei taine sfinte. 

Unei inimi. iubitoare de Dumnezer, ore- 
„le i-se par minute, când stă înaintea lui Isus. 

Si. Francisc Xaveriu toată ziua se ostenia 
Pentru mântuirea sufletelor, şi oare cum “se 
-odichniă peste noapte ? Sta rugându-se îna- 
intea sfântului trup al lui Hristos. Sf. Ioan 
Francisc Regis, acest mare apostol al Frân- 
-ciei, dupăce ziua toată o. petreceă cu mărtu- 
xisirile şi cu predicile, noaptea întră în bi- 
serică; câad o află, încuiată, se trăgea lângă 

“ușă din cauza frigului şi a vântului, pentru- 
ca, cel puţin de acolo din depărtare să cer-. 
ceteze pe iubitul său Stăpân. Sf. Aloiz de 
“Gonzaga, doriă, ca totdeauna să petreacă în: 
aintea sf. Cuminecături. Dar-fiindcă superio- 
xii nu-i puteau îngădui aceasta, şi el de altă
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parte trecând pe lângă altar se simţia atras 
de Isus pe vreme mai îndelungată, deaceea. 
trebniă să și facă mare silă, ca să se poată. 
depărtă deacolo, şi astfel să împlineaşcă. şi. 
porunca mai marilor. Pentru aceea se plân: 
gea acest june sfânt şi plin de iubire, faţă. 
de Isus aşă: „Du-te dela mine Doamne, du-te 
dela mine; lasă-mă, să merg, căci astfel cere as- 
cultarea. Jar dacă tu, frate dragă, nu ai iubirea. 
aceasta față de Hristos, câștigă-o atunci prin. 
cercetarea zilnică a sf. Cuminecături, care-ţi 

va aprinde sufletul tău cu iubire 'nflăcărată. 

„Dacă te simţi că ţi-e frig, du-te la foc“, zicea. 
sf. Caterina de Siena. Şi ferice de tine, dacă. 

Isus îți va da graţie, ca să te încălzeşti de 

iubirea lui. Atunci desigur nu vei mai iubi. 
lucrurile pământești, ci le vei despreţui. Si. 

Francisc Saleziu zice: „Dacă se iveşte focul 

într'o casă, atunci toate lucrurile se aruncă. 

pe fereastră“. | 

Afecte şi rusăciuni. 

Ah, Isuse al meu! Fă să te cunosc, îi 

să te iubesc! Tu eşti aşă de vrednic de-a fi 

iubit; tn ai făcut totul ca să fii iubit de oa- 

meni şi apoi cum de sunt aşă puţini aceia, 

cari te iubesc? Durere, și eu, ticălosul de - 

mine fac parte din numărul acestor” nerecu- 

noscători. Faţă de făpturile, cari im! fac ce- 

va, dar, sau vre-o binefacere sunt mulţămitor;
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numai faţă de tine, care întreg te-ai dat mie, 
îţi sunt aşa de nemulțămitor, cât adeseori te 
vatăm foarte greu, și prin păcatele mele te 
acoper de nedreptăți. Dar. spre mâungăierea 
mea văd, că tu în loc să mă părăseşti, vii . 
la mine și ceri iubirea mea. Văd, că tu mă 
îndemni mereu să împlinesc porunca ta pli- 
nă de iubire: „Să iubeşti pe Domnul Dumne- 
zeul tău din: toată inima ta“. Dacă tu aşa- 
dară, vrei să fii iubit din partea mea, a ne- 
recunoscătorului de mine, eu încă vreau să 
te iubesc. Tu doreşti inbirea mea, și eu cu 
ajutorul graţiei tale nu vreau să iubesc alt- 
-ceva decât pe tine, Da, te iubesc iubirea mea, 
totul meu! Pentru sângele ce l-ai vărsat pen- 
tru mine întărește-mă în iubirea ta. Iubite 
Mântuitorule, în sângele acesta îmi pun toa- . 
tă nedejdea mea și în mljlocirea preasfintei 
tale mame, ale cărei rugăciuni, îă, să fie spre 
mântuirea noastră. — O Marie, mama mea, 
roagă pe Isus pentru mine; aprinde cu iubi- 
rea, “ta dumnezeească pe toţi, cei ce te cin= 
stesc .pe tine; înflăcărează- mă și pe mine, care 
atât de mult te iubesc. . ” . . 

  

  

       



- Meditaţia XXXVI. . 
“Unirea voinţii noastre cu alui Dumnezeu. 

i | i | i „Si vieaţă în voia Tuirc. 

K (ps. 29, 5). 

 Puanet 2. 

Toată mântuirea şi perfecțiunea noa- 
stră stă în iubirea lui Dumnezeu: Ce/ ce nu 
iubeştă petrece. în moarte. (loa. 3, 14). „Să 
aveţi iubirea, care este. legătura săvârșirii “. 
(Colos. 3, 1:+). Dar perfecțiunea iubirii stă 

în aceea, că voinţa noastră o facem aseme- 

nea voinței lui Dumnezeu, pentrucă cea mai 
“ de frunte urmare a iubirii, zice Aeropagitul, 

e aceea că uneşte voinţa celor ce iubesc de 

așă, cât ei au numai o-inimă şi o voinţă.- 
Numai într'atâta sunt plăcute lui Dumnezeu 

lucrările noastre : mărturisirea, cuminecarea,: 

elemozina, întrucât sunt împreunate cu Yoin- 

ţa lui. Dumnezeu;- altmintrelea nu numai, că 

nu-s virtuoase, ci-s vrednice chiar de pedeapsă. 

Deaceea sa. coborit Mântuitorul din" 

ceriu, ca între-altele, să ne arete cu pilda. 

sa această învăţătură. .Să ne pătrundem deci” 

de înțelesul vorbelor,-ce :le-a zis: el, când a: 

pășit în lume, după cum ne spune Apostolul :. 

„Jerttă și :aducerea nu-ai voit, iară trup Mi 
,
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ai intemeiat. Atunci am zis: iată viu, săi 
tac Dumnezeule voia ta*. (Evrei 10, 37). Tu 

„Părinte despreţueşti jertfa, oamenilor; tu vrei 
„să-ţi Jertiesc prin moarte trupul acesta, ce 
mi l-ai dat; iată, sunt gata să-ți fac voia ta. 
Aceasta a: mărturisit- o În mai multe rânduri; 
astfel la sf. loan (6, 38): A/'am pogorit din 
ceriu, nu să fac voia mea, ci voia celui 
ce m'a trimis pe mine. Prin aceasta voi să 
ne arete dragostea lui cea mare față de Ta- 
“tăl său, în urma căreia a mers la moarte pentru 
ca să împlinească voia Părintelui său ceresc: 
Ca să cunoască lumea, că iubesc pe Tatăl; 
și cum. mi-a poruncit Tatăl aşă fac. Scu- 
Jați-vă să mergem de._ aici. (loan 14, 31). 
Deaceea, zise el, că numai pe aceia îi cu- 

noaşte el de ai 'săi, cari îi fac voia lui cea 
-dumnezeească: Că oricine face voia Tată- 
Jui "meu, carele este. în cieriuri, acela 

„este fratele meu şi sora şi mama mea. 
(Mat. 12, 50). Unica ţintă, singura dorință 
a sfinţilor în toate lucrările lor, eră să îm- 
Plinească voia lui Dumnezeu. Fericitul Enric 
Suzone ziceă:: „Mai. bine vreau să fiu un: 
“vierme ticălos după voinţa lui. Dumnezeu, 
-Xecât un serafiim după voința mea“. Iar 
sfânta "Terezia zice: „Cel ce se deprinde în 
rugăciune, înainte de toate trebue să-și dea 
silinţa,. ca voinţa lui să fie pe o formă CiL Vo- 

„înța lui Dumnezeu, și să fie pe deplin convins, 
<ă în aceasta zace perfecțiunea « cea mai înal-
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ti a vieții“, şi adauge mai departe: „Cel ce 
se îndeletniceşte cu tot deadinsul cu periec- 
țiunea aceasta, va câștigă darurile celea mai 
mari dela Dumnezeu, şi în celea, sufleteşti va, 
înaintă cu pași repezi“. Fericiţii din ceriu. 
pentru aceea iubesc așă de mult pe Dumne-. 
zeu, pentrucă voinţa lor întru toate e aseme- 
nea voinței lui Dumnezeu. Deaceea ne-a, 'în- 
vățat Isus să.ne rugăm astfel: //e voia fa, 
precum în ceriu aşă şi pe pământ. Cine 
face voia lui Dumnezeu, ajunge nn om „după 
inima lui Dumnezeu“, cum pe dreptul a nu- 
mit Domnul pe David: ////af-am bărbat după 
inima mea, care va face toate voile mele.. - : 

(Fapt. Ap. 13, 12). Şi oare pentrn ce? Pen- 
trucă David totdeauna erâ.gata să facă ce- 
eace voii Domnul: „Gata e inima mea Du-. 
mnezeule, gata 6 inima mea“. (ps. 56, 10).- 
Și nu cereă altceva dela Domnul, decât: In- 
Dață-mă să fac voia ta. (ps. 142, 10). Ă 

“O cât preţueşte supunerea întru toate 
voinţei lui Dumnezeu; şi singură e de ajuns să 
facă un suflet sfânt! Pe când prigoniă sf. Pa- 

vel biserica, i se arătă Isus Hristos, îl lumină 
şi-l întoarse. Atunci sfântul nu făcu nimic alt- 

ceva, decât că se arătă gata să împlinească 

voia lui Dumnezeu: Doamne ce orei să fac 

eu? (Fapt. Ap. 9, 6)..Şi iată, că Isus Hri- 

stos îi zice: Vas ales este mie acesta, ca 

să poarte numele meu înaintea neamuri- 

Jor. (Fap. Ap. 3, 15). Cine posteşte, dă milă,



7 
478 

ori se mortifică pentru Dumnezeu, acela dă 

lui Dumnezeu numai o par te din al său; cine-i 

dă însă voinţa, acela îi dă totul. Și totul,- 

ce-l cere Dumnezeu dela noi e inima, adecă 

voința: Fiule, dă-mi inima ta“.: (Prov. 23, 

26). Implinirea voinței dumnezeești să fie deci 

ţinta tuturor dorințelor a faptelor, meditaţi-! 

unilor. și cuminecărilor. noastre. Aceasta să, 

fie ținta rugăciunilor noastre, în cari să ce-- 

“rem ajutor . dela Dumnezeu, ca' numai aceea 

să facem, ce voeşte el. Ca să ajungem la 

aceasta trebue” să “alergăm la ajutorul” sfinţi- 

“lor şi cu deosebire al” Preacuratei Vergure. 

| Maria, ca să ne câștige lumină și putere spre 

a ne lăsă conduși de” -voința lui Dumnezeu: 

în toate. lucrurile, şi cu deosebire în. acelea, 
cari nu sunt după. placul nostru. Sf. Ioan, 

de. Avila zice: „Un singur Dumnezeu fie. 

binecuvântat, rostit când ne ajunge vr'un: 
rău, are “cu mult mai mare preț, decât o mie. 
de Doamne mulțămescu-ți, când toaie n merg 

după voia nostră.: . . 

Afecte şi rugăciuni. 

Ah Dumnezeul meu, nefericirea mea de: 
pănă. acum a stat în aceea, că nu -am voit, 

să niă supun voinţei tale celei sfinte. Urăsc,. 
şi blestăm de o mie de ori toate zilele Și, 
clipitele acelea, în cari m'am împotrivit voiei, 
tale,. pentruca să-mi fac voia mea. 0 Dumne:. 
zeul. sufletului. meu! Toată inima, mea ţi-o dau 
acuma de'tot ție; primește- o, Dombul! meu,
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încătușează-o în aşă. chip de iubirea ta, cât 
să nu se mai poată sculă împotriva ta. Te 
iubesc, bunătate infinită şi pentru iubirea, ce 
o nutresc faţă de tine, mă dau cu totul ţie. 
Fă cu mine şi cu toate ale mele orice-ţi pla- 
ce; eu mă las cu totul în voia ta. Ferește- 
mă Doamne -de nefericirea de-a lucră în con- 
tra voinţei tale, apoi îă cu mine orice voești. 
Veşnice Părinte, auzi-mă pentru iubirea lui 
Isus Hristos. Pentru meritele . patimilor , tale 
ascultă-mă, o Isuse al meu. — Și tu, prea- 
sfântă Marie, ajută-mi şi cere graţia de li- 
psă, ca să împlinesc întru toate voia lui Du- 
mnezeu, pentrucă: aceasta e mântuirea mea; 

pentru nimic altceva nu te mai rog. 

Punot a, 

Noi trebue să ne supunem voinţei Du- 
“mmezeeşti nu numai în nefericirile, ce vin 
deadreptul dela Dumnezeu, cum sunt morbu- 
rile, amărăciunile sufleteşti, pierderea de a- 

veri și de rudenii, ci și în acelea. cari vin 
dela oameni, cu. îngăduința, lui Dumnezeu, 

astfel sunt inzultele, nedreptăţile, disprețul şi 

toate celelalte îeliuri de prigoniri. Dacă sun- 

tem vătămaţi în cinstea şi averea, noastră să 

_ne aducem aminte, că Dumnezeu nu vrea pă- 

catul, celui ce ne vatămă, vrea însă, ca noi 

să fim umiliți și. lipsiţi. E. sigur, că tot ce 

se întâmplă, cu voia, lui Dumnezeu. se întâm- 

plă: „Eu sunt cel ce am făcut lumina şi am
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zidit întunerecul, cel ce fac pace şi zidese 
” rele“, (Isa. 45, 7). Aceeaș o zice'şi Sirach 

(11, 14): „Cele bune și cele. rele, vieața și 
moartea dela Domnul sunt“. Cu un cuvânt 
toate vin dela Dnmnezeu, atât binele, cât şi 
răul. , 

Relele din. lumea asta sunt numai după 
nume rele, sau devin rele fiindcă noi le-am 
tăcut de atare din vina noastră. Dacă însă 
le-am primi, cum trebue, adecă cu supunere 

„Și umilință din mâna, lui - Dumnezeu, atunci 
D'ar mai fi rele pentru noi, ci buue. Pietrile 
prețioase, cari împodobesc coroanele sfinţilor 
Sunt- năcazurile, ce le primese pentru Du- 
mnezeu: socotind, că toate vin dela. dânsul. 
Ce a răspuns dreptul Iov, la vestea, că i-au 
răpit bunurile” Caldeii? „Domnul le-a dat, 
Domnul le-a luat, fie numele Domnului bi- 
necuvântat“. (Iov. 1, 21). El n'a zis: Domnul 
mi-a dat aceste bunuri, şi Caldeii:mi le-au 
răpit, ci: „Domnul le-a dat, Domnul le-a 
luat“. Deaceea l-a preamărit, întru inima sa 
cugetând, că toate se întâmplă cu voia lui Du- 

„mnezeu: „Cum a plăcut Domnului, așă a şi fă- : 
cut, fie numele Domnului binecuvântat“. Când 
au fost torturați sf. Martiri Epictet și Ato- 
ne cu cârlige de fier și făclii aprinse nu zi- 
ceau altceva, decât: „Doamue să se împli- 
nească voia ta în noi“. Iar când au murit, | 
cuvintele din urmă le-a, fost: Preamărit fii 
o Dumnezeule veșnice, pentrucă ne-ai învred-
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nicit, să se împlinească în noi voia ta cea 
sfântă.“ Cezar spune, că un călugăr făcea mul- 
te minuni, cu toate că nu duceă o vieață mai 
aspră, decât ceialalţi călugări. Egumenul se 
miră foarte de aceasta, și-l întrebă odată, ce 
act de pietate deprinde el. Călugărul răspun- 
se, că e cu mult mai păcătos, decât ceialalți, 
de un lucru însă nu-și uită niciodată, că ade- 

că să fie totdeauna mulțămit cu orânduirea 
celui de sus. „Nu te-ai supărat,“ întrebă Egu- 

menul, mai departe „pentru paguba ce ne-a 

pricinuit-o vrăjmaşul în zilele trecute pe mo- 

șia noastră?* „Nu, părintele meu,“ zise, „ei 

în -potrivă am mulţămit lui Dumnezeu, pen- 
tracă toate le face și îndreaptă spre folosul 

nostru.“ Egumenul cunosci din aceasta sfin- 
ţenia acelui călugăr bun. - 

Astiel trebue să facem şi noi, când vin 

asupra noastră năcazuri, să le primim din 

mâna lui Dumnezeu, nu numai cu răbdare, ci 

și cu bucurie, dupăcum au făcut apostolii, 

“cari: Se duceau dela fața săborului bucu- 

rându-se, că s'au învrednicit a răbdă oca- 

ră pentru numele lui Isus. (Fapt. Ap. 5,41). 

“Și ce bucurie mai mare poate fi pentru noi, 

decât a ne purtă crucea suferințelor și a şti, 

că purtându-o facem bucurie” lui Dumnezeu ? 

Dacă voim să trăim totdeauna în pace, să 

cercăm înainte de toatea ne împreună voința, - 

noastră cu alui Dumnezeu; în tot ce ni se 
. ! 31
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întâmplă, să zicem: /7șă Părinte, asta a fost 
voia ta. (at. 11, 26). Doamne, cum ţi-a plă- 

"cut, aşă s'a întâmplat. Spre ţinta aceasta tre- 
bue să ne îndreptăm toate cugetele noastre 
sfinte, cuminecările, rugăciunile şi adorările 
sf. trup al D-nului Hristos, rugând pe Dum- 
nezeu să le îndrepte după bunul său plac. 
Să fim gata a împlini totdeauna voia lui Du- 
“mnezeu, zicând: Doamne aici sunt, fă cu mine 
„ce-ţi place. Sf. Terezia, în fiecare zi, de mai 
mult de cincizeci de ori se oferiă lui Dumne- 
zeu: să facă cu dânsa orice voiește. 

Afecte şi rusăciuni. 

O Împărate al ceriurilor, iubitul meu 
Răscumpărător vino, şi de acum înainte fii 
singur stăpân alinimii mele. Ia-mi toată vo- 
inţa mea, ca nici să voească, nici să dorească 
altceva, decât ceeace tu voeșşti. Isuse al meu, 
până acum: te-am vătămat foarte prin aceea, 
că mam împotrivit voinţei tale sfinte; aceasta 
mă .doare mai mult, decât ori care altă nefe- 
'Ticire, ce-ar fi venit asupra mea; mă -căesc și 
mă doare din toată inima. Sunt. vrednic de 
„pedeapsă; eu nu o refuz, o primesc; seapă- 
mă însă de pedeapsa, de a fi lipsit de iubirea 
ta şi apoi fă cu mine orice-ţi place. Te iu- 
besc, iubitul meu Răscumpărător, te iubesc 
Dumnezeul meu; și fiindcă te iubesc, vreau - 
să fac tot ce voești tu. O, voinţa lui Dumne-.
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zeu, tu eşti iubirea mea! O sânge al lui Isus, 
tu ești nădejdea mea! În tine îmi este nă- 
dejdea, că de-acum inainte voiu fi unit pea- 
tru“ totdeauna cu voința dumnezeească; ca-mi 
va fi conducătorul, dorința, iubirea şi pacea : 
mea. „Cu pacea împreună: mă voiu culcă și 
voiu adormi.“ În tot, ce mi se va întâmplă, 

 zice-voiu totdeauna: „Dumnezeul. meu, vreau 

numai ceeace tu voești; împlinească-se în 

mine totdeauna, voiă ta: „Fie voia ta.“ Isuse 

al meu, ajută-mi cu graţia ta, să rostesc tot- 

deauna vorbele acestea frumoase de iubire: 

Fie voia ta, fie voia ta/—0O Marie, mama 

mea preatericită, care în tot timpul şi în tot 

locul ai împlinit voinţa dumnezeească, roagă- 

„te, ca şi eu s'o împlinesc de-acum înainte. 

Regina mea, care ai iubit atât de mult pe 

Isus Hristos, câștigă-mi graţia aceasta; dela, 

tine o nădăjduesc. 

Punct 3. 

Cel ce-şi uneşte voinţa sa cu alui 'Du- 

mnezeu, gustă încă aici pe pământ o pace 

statornică: MWimic nu va întristă pe cel 

drept, orice i-se va întâmplă. (Pilde 12, 

21). Şi mtr'adevăr aşă este, pentru un suflet 

nu poate aveă o bucurie mai mare, ca 

aceea, când vede, că i-se împlinește tot 

ce! doreşte. Cine nu voește altceva, decât 

ceeace Dumnezeu voește, are tot, ce doreşte; 

| o Di 31*
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căci. tot cesse întâmplă, se întâmplă după 
voia lui Dumnezeu. „Sufletele, cari se lasă cu 
totul în voia lui Dumnezeu,“ zice Salvian, 
„dacă sunt umilite, aceasta o voesce; de sunt 
mizere, să desfătează în mizerie, şi astfel tre- 
bue să le numeșşti fericite.“ Cel ce-i unit cu 
“voinţa. lui Dumnezeu, fie căldură, fie frig, 
vreme de ploaie, ori vânt, în orice timp, zice: 
vreau căldura aceasta, frigul acesta, pentrucă 
așă voește Dumnezeu. În primejăii, în vreme 
de perzecuţii, sau de boale, ori când sapro- | 
pie moartea, zice: vreau să fiu sărac, prigo- 
mit, morbos; 'vreau să mor chiar, pentrucă, 
aşă voeşte Dumnezeu. Cel ce se supune voin- 
ței lui Dumnezeu și e mulțămit cu tot ce 
iace Domnul, „acela stă de-asupra norilor,“ 
privește la norii grei, ce umblă pe pământ, 
dar lui nici că-i pasă de ei, se simte cu to: 
tul la adăpost. //ceasia e pacea, . care co- 
Dârșește toată mintea, zice Apostolul (Filip 
4, 7), care întrece toate plăcerile lumii ace- 
steia, e pacea statornică, care nu sufere 
schimbare. (Ecelez. 27, 11). Nebunul, adecă pă- 
cătosul, se schimbă ca luna, care azi crește, 
mâne scade; astăzi îl vedem râzând, mâne 
plângând; astăzi voios și blând în toate, mâ- 
“ne întristat şi supărat; cu un cuvânt se schim- 
bă, după cum se schimbă norocul ori neferi- 
cirile, ce-l încunjură. Cel drept însă e pe o 
formă totdeauna, ca sgarele, și liniştit în toate 
ce i-se întâmplă, pentrucă pacea lui se în-
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dreaptă după voinţa lui Dumnezeu : „pe pă- 
mânt pace, între oameni bună ' voire“ (Luca 
2, 14). Si. Maria Magdalena de Pazzi, când 
auziă vorbindu-se despre voinţa lui Dumne- . 
Zeu, așă se simţiă:de mângăiată, încât în un 
extaz de iubire își uită de” sine. Când voința, 
noastră e: unită, cu cea alui Dumnezeu, inima 
va simţi, ce e drept, sarcina nefericirii, min- 
tea însă va domni pururea senină: „Şi Ducu- 
ria voastră nimenea nu 0 va lua dela voi.* 
(loan 16, 22). Cât sunt de nebuni aceia, cari 
se împotrivesc voinţei lui Dumnezeu ! Ce'vrea 
Dumnezeu, nesmintit are să se întâmple: 
„pentrucă voii lui cinepoate sta împotrivă 2* 
(Rom. 9,.19). Deaceea nefericiţii trebue să-și 
poarte încă acum crucea, dar fără folos și 
îără de pace: „Cine s'a împotrivit lui şi a 
avut pace 2* (ov. 9, 4). 

Şi ce vrea Dumnezeu altceva, decât bi- 
nele nostru: „pentrucă aceasta este voia lui 
Dumnezeu, sfințirea voastră ?“ (I.-Tesal. 4, 3). 
EI vrei, să ne "vadă sfinţi, ca să trăim înde- 

'stuliți în vieaţa aceasta, și fericiţi în cealaltă. 

Să înţelegem. odată, că toate crucile și sufe- 

rințele ce ni-le trimite Du:nnezeu: „sunt spre 

binele nostru“ (Rom. 8, 28).. „Și pedepsele, 

ce vin asupra lumii, servesc spre .scopul ace- : 

sta: „bătăile ce vin dela Domnul sunt numai 

neşte pedepse mici, pentru păcatele noastre, 

ca să ne îndreptăm vieaţa, și lui să-i servim 

totdeauna; „să oreder deci, că spre îndrep-
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tarea şi nu spre perirea noastră Sau întâm- 
plat.“ Damnezeu atât de mult ne iubeşte, cât 
nu numai dorește, ci e chiar îngrijat de mân- 
tuirea, fiecăruia din noi: „Domnul grijeşte de 
mine“ (ps. 39, 18). Şi de ce ne-ar şi lipsi 
Domnul, dupăce ne-a dat pe însuș iul său: 
„Cel ce n'a părtinit pe Fiul său, ci pentru noi 
toţi l-a dat pe dânsul, cum nu ne-ar fi şi dă- 
ruit împreună cu el toate ?£. (Rom. 8, 32). 
„Deci: toată grija voastră aruncaţi-o pe dân- 
sul, că acela grijeşte de voi“. (|. Pet. 5, 7). 
„Cugetă la mine“ — zice Domnul cătră sf. 
Caterina de Siena — „și eu pururea mă voiu 
gândi la tine.“ Să zicem adeseori cu prea- 
sfânta Mireasă: „frăţiorul men mie-mi este 
drag și eu lui“. (Cânt. Cânt. 2, 16). Iubitul. 
meu, cugetă, la mine, şi eu nu vreau să cu- 
get la altceva, decât să- i plac şi se mă unesc 
cu voinţa lui sfântă. „Noi nu trebue _să ne 
rugăm — ziceă egumenul Nilus — ca Dumne- 
zeu să facă, ceeace voim noi, ci noi să fa- 
cem, ceeace vrea dânsul.“ | 

Cine lucră astfel, va fi fericit şi va aveă, 
o moarte sfântă. Cine moare supus cu totul 
voinţei lui Dumnezeu, dă semne moralminte 
sigure despre mântuirea, sa. Acela, însă, care: 
în vieaţă nu e unit cu „voinţa lui Dumnezeu, 
nici la moarte nu va fi, şi n urmare nu se va, 
mântui. Să grijim așadară, să avem pururea 
înaintea ochilor unele cuvinte de-ale scriptu-
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rii, cu ajutorul cărora să fim, uniţi totdeauna 
cu vointa lui Dumnezeu: „Doamne ce voești 
să fac ?2* „lută şerbitoarea Domnului.“ Sufie- 
tul. meu e servul tău, demândă şi te va ascul- 
ta: „al tău sunt, mântueşte-mă !“ Mântueşte- 
mă Doamne,. şi apoi fă cu mine cecace îţi 
place; sunt servul tău, nu sunt mai mult al 
meu. Când o nefericire ne apasă umerii mai 
tare, să zicem îndată: „așă Părinte, aşă a, 
fost voința ta“. (Mat. 11, 26). Astfel ţi-a 
plăcut ţie Dumnezeul meu. așă să fie. Cere- 
rea, a treia din rugăciunea Doianului să ne fie 
mai scumpă înaintea de toate: „Fie voia ta, 
precum în ceriu, aşă şi pre pământ.“ Să-o 
zicem cu iubire adeseori, şi s'o repețim de . 
mai multeori. Ferice de noi,-dacă trăim, și 
închidem ochii, zicând așă: „fie voia ta.“ 

Afecte și rusăciuni. 

O Răscumpărătorut meu Isuse, tu ţi-ai . 
sfârşit, între dureri vieaţa ta pe cruce, ca să 
mă mântuești pe, mine. Fie-ţi milă așadară 
de mine şi mă mântuește. Nu lăsă ca un su- 
flet răscumpărat între atâtea dureri și cu ată- 
ta iubire să-te urască în iad pentru totdea.- 
una. Tu ai făcut totul sprea mă constrânge 
să te iubesc. Aceasta mi-ai dat-o să o înţe- 
leg atunci, când înainte dea muri pe mun- 
tele  Calvarului, ai rostit” cuvintele acele 
pline de iubire: „săvârșitu-sa.” Dar cum am
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prețuit iubirea ta? Pe dreptul pot zice, că 
în vieața mea de până acum n'am mai avut 
ce face spre a te vătăma și spre a te con: 
strânge, să mă urăști. 

Iţi mulțămesc, că m'ai aşteptat cu atâ- 
ta răbdare, și că îmi dai timp să vindec răul 
făcut prin nerecunoştința, mea, și să te iubesc 
înainte de moarte. Da, vreau să, te iubesc 
foarte, Mântuitorul meu, Dumnezeul meu, iu- 
birea mea, şi totul meu; vreau să fac tot ceea- 
ce îţi place ție. Iţi jerttese toată voința mea 
toată libertatea mea și tot ce am. Iţi Jert- 
fesc din clipita aceasta, chiar şi vieaţa mea, 
îndestulindu-mă cu moartea, ce mi-o vei tri- 
mite, împreună cu toate pedepsele şi îmreju- 
rările, de cari va fi însoţită. | 

Impreun deacum jertfa, aceasta cu aceeă : 
mare jertiă a vieţii tale, ce tu ai adus-o pen- | 
tru: mine, 0 Isuse, pe altarul crucii. Vreau să 
mor, ca să împlinesc voia ta: Ah, pentru me- 

. ritele patimilor tale; ajută- mi, ca în viață tot- 
deauna să mă las în voia ta; iar când ya, sosi 
moartea, fă .să o îmbrățişez cu aceeaș inimă 
liniștită. Vreau să mor, Isuse al meu, ca să- 
ți fac pe. voie, vreau să mor, zicând : „fie voia 
tac, “Marie, mama mea, asttel ai murit tu, 
ajută-mi să mor Și eu aşă. 

Preamărit fie Isus, iubirea noastră; prea- 
mărită fie Maria nădejdea, noastră. Amin. 

ode



      

  

A 

      

Ca Y ze . := . SSE ELI 

Rugăciune pentru o moarte bună. 
(De alt autor). | ă 

Isuse, Doamne Dumnezeule, Părinte al 

îndurării, eu mă înfăţişez înaintea ta cu ini- 

ma înfrântă şi rănită de durere; Ție-ţi în- 

credințez ora din urmă a vieţii mele Şi cea, 

care, mă aşteaptă după dânsa. 

__ Când picioarele mele reci; îmi vor da 

să înţeleg, că corabia acestei vieţi e aproape 

de portul său, milostive Isuse, fie-ţi: milă de 

mine. a . 

Când ochii mei întunecaţi şi turburați 

din cauza. morţii, ce- ameninţă, vor privi stă- 

ruitor spre tine, milostive Isuse, fie-ţi milă 

de mine. S 
| Când mânile mele tremurătoare şi amor- 

ţite nu vor mai puteă strânge crucea ta, și 

„preste: voia mea te voiu lăsă să cazi pe pa- 

tul durerii mele, milostive Isuse, fie-ţi milă 

de mine. , 

- Când obrazul. meu galbin ca ceara ŞI 

buzele mele învineţite vor stârni frică și com-
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pătimire, în: cei ce se vor află, în jurul meu; 
şi când perii capului meu scăldaţi în sudorile 
morţii, ridicându-se în sus, vor vesti, că e a- 
proape sfârşitul zilelor mele, milostive Isuse, 
fie-ţi milă de mine. 

Când urechile mele vor fi aproape să 
se închidă pentru totdeauna la vorbele oa- 

“menilor, şi se vor deschide ca să asculte vo- 
cea tă, care va rosti judecata, ce nu se mai 
poate schimbă, și dela care va atârnă. soar- 
tea mea pe toată veşnicia, milostive Jsuse, 
fie-ţi milă de mine. 

Când închipuirea mea va fi ațâţată de: 
fantasme înspăimântătoare Și cufundată .în 
tristeța, morţii şi când spiritul meu turburat 
fiind de vederea fărădelegilor mele şi de fri- 
ca dreptății mele, se va luptă cu îngerul în- 
tunerecului, care va voi să-mi fure mângă- 
ierea, acoperindu- mi ochii ca să nu caut” la. 
îndurarea ta, şi astfel să mă arunceîn sinul 
desnădăjduirii, milostive Isuse, fie- ţi milă de 
mine .: ! 

Când inima mea înădușită, de durerile: 
morbului abiă va mai bate; când va fi sur- 
prinsă de fiorul morţii și sdrobită de sforță- 
rile, ce le-a făcut, luptându- -se contra vrăjma-. 
şilor mântuirii mele, milostive Isuse, fie-ţi milă 
de mine. 

Când voiu vărsă lacrimile din urmă, 
semnul nimicirei mele, primeşte-le ca o jertfi
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curățitoare, în urma căreia să-mi dau sufletul, 
caşi o jertfă de pocăință și în clipita aceea, 

înfricoşată, milostive Isuse, fie-ţi milă de mine. 

_ Când rudeniile şi prietinii mei pătrunşi 

fiind de starea dureroasă, în care am ajuns, 

se vor adună în jurul meu și te vor chemă 
într'ajutor cu atâta dragoste pentru mine, 

milostive Isuse, fie-ţi milă de mine. 
i Cână simţirile mele nu vor mai înțele- 

ge lumea cea dispărută cu totul pentru mi- 

ne, și eu voiu geme sub sarcina, amărăciuni- 

lor agoniei. şi în chinurile morţii, milostive 

Isuse, fie-ți milă de mine. a 

Când suspinul din urmă.al inimii va 

sili sufletul meu să se despartă de trup, pri: 

meşte-l ca, pe solia unui dor fierbinte de-a veni 

la tine, milostive Isuse, fie-ţi milă de mine. 

_ Când sufletul meu va zice pentru tot- 

deauna rămas bun lumii acesteia, şi va lăsă, 

trupul meu -palid, rece ca ghiaţa, şi fără, 

"vieaţă, primește nimicirea. fiinţei mele, ca pe 

an semn al atârnării, ce-l ofer Maiestăţii tale 

dumnezeeşti, milostive Isuse, fie-ţi milă de 

mine. 
In urmă, când sufletul meu se va înfă- 

ţişă, înaintea, ta, şi va vedeă pentru prima oră. 

strălucirea nespusă a Maiestăţii tale, nu-l 

lăpădă dela fața. ta; binevoește a mă primi 

în sinul dulce al îndurării tale, ca în veci 

să cânt şi eu laudele tale, milostive Isuse, 

„fieţi milă de mine. — Amin. 

. 7
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RUGĂCIUNE. 
O Dumnezeule, care osândindu-ne la 

moarte ai ascuns dinaintea noastră clipita și 
„ceasul ei, fă, să petrecem în dreptate și sfin- 

ţenie toate zilele vieţii noastre, și astfel. să 
putem fi vrednici a, ieşi “în dragostea ta din 
lumea, - aceasta, pentru meritele Domnului 

„Nostru Isus Hristos, care viețuieşte și dom: - 
neşte dimpreună, cu tine și cn Spiritul sfânt. 

— Anin, 

Fie numele Domnului binecuvântat, de 

acum. şi pănă m. veac. 
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