Copiilor noștri,
Nectarie, Maria, Filoteia, Ioan,
și tuturor copiilor,
ca Sfântul Spiridon să le devină de-a lungul vieții
pildă de urmat pe calea nu ușoară a sfințeniei.
			
C.G.

Sfântul Ierarh
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D

upă o vreme, foametea din Cipru a trecut, iar oamenii aveau din nou cu ce să-și hrănească familiile.
Dumnezeu înmulțise turma Sfântului Spiridon, fiindcă era foarte milostiv. Într-o zi, un negustor
a venit să cumpere de la el o sută de capre. S-au învoit la un preț, urmând ca a doua zi omul să
vină să le ia. Însă negustorul era necinstit și a plătit numai pentru nouăzeci și nouă de capre, vrând să se
aleagă cu un câștig mai mare. Sfântul nu a numărat galbenii din pungă, dar, a doua
zi, când negustorul a dat să plece cu caprele, una dintre ele nu voia cu niciun chip
să le urmeze pe celelalte și se întorcea cu încăpățânare în țarc.

D

egeaba încerca negustorul s-o tragă cu funia după el, căci capra se smucea din strânsoare și fugea.
Când voia s-o prindă din nou, zbiera şi îl lovea cu coarnele, încât se mirau toţi. Sfântul Spiridon
a înțeles care era pricina, dar, nevrând să-l facă de rușine înaintea tuturor pe negustorul cel
viclean, i-a zis cu blândeţe:
— Fiule, poate că are vreun motiv capra, de nu vrea să vină cu tine. Nu cumva tu, grăbit
fiind, ai uitat să-mi plătești pentru ea?!
Văzându-se prins cu minciuna, omul a mărturisit înșelăciunea pe care o
pusese la cale și și-a cerut iertare. După ce a plătit cinstit, capra s-a liniștit
ca prin minune și le-a urmat pe celelalte, întrecându-și noul stăpân.

D

atorită acestor minuni, faima Sfântului creștea, însă el le punea pe seama harului lui Dumnezeu.
Dar iată că, în anul 325, Sfântul Împărat Constantin cel Mare a chemat toți episcopii la o mare
adunare, numită Sinod, în cetatea Niceea, din Turcia de astăzi. Episcopii se confruntau cu o
învățătură nouă, scornită de un preot înfumurat, Arie, care făcuse mare tulburare printre creștini.
Episcopul Spiridon s-a grăbit să ajungă la Sinod, însoțit de diaconul lui, Sfântul Trilifie. După ce au
trecut marea cu corabia, cei doi și-au continuat drumul spre Niceea călare. Numai că, știind cât de mult
va cântări cuvântul Sfântului Spiridon la Sinod, susținătorii lui Arie căutau cu orice preț să-i împiedice
să ajungă la Niceea. Așadar, îi urmăreau pe ascuns, așteptând un prilej să acționeze. Într-o seară, pe când
cei doi călători se odihneau la un han, arienii le-au atacat caii și le-au tăiat capetele. Diaconul le-a auzit
nechezatul și a ieșit să vadă ce se întâmplă, însă era prea târziu. A alergat înspăimântat la Episcop și i-a
spus că armăsarii zăceau în grajd, fără suflare. Sfântul Spiridon nu s-a tulburat deloc, ci i-a zis:
— Nu te mâhni, fiule, ci du-te iarăși în grajd, lipește-le capetele de
gâturi și ai credință în Domnul Învierii!
Diaconul s-a întors, a făcut întocmai, iar caii s-au ridicat
de îndată nechezând bucuroși. Totuși, fiind noapte și
lumina opaițului, slabă, diaconul nu a văzut că a pus
capul calului negru pe gâtul celui alb și capul calului
alb pe gâtul celui negru. Dis-de-dimineață, cei doi
călăreți și-au continuat drumul nestingheriți,
spre uimirea arienilor.

O

altă mare minune a Sfântului Spiridon, s-a petrecut în zilele noastre, în Grecia. Într-o dimineață,
tatăl unui băiat de cinci ani a plecat la o înmormântare într-un sat vecin, fără să-l ia și pe copil.
Acesta s-a întristat, pentru că își iubea foarte mult tatăl și voia să meargă cu el peste tot. De
aceea, s-a hotărât să plece în urma lui. S-a strecurat pe furiș din casă și a pornit pe uliță. Apoi, a luat-o
pe scurtătură și, tot mergând, a ajuns la un pârâu. Fiindcă plouase mult cu o zi înainte, nu avea cum să-l
treacă singur, așa că s-a așezat pe o piatră și a început să plângă.
Cum stătea el așa, amărât, a văzut pe celălalt mal o bisericuță. Deodată, ușa bisericii s-a deschis și
din ea a ieșit un bătrân care s-a îndreptat spre copil. Purta o haină groasă de lână, care semăna cu șuba
unui păstor simplu din munți, iar pe cap avea un fes țuguiat. A venit lângă el și l-a întrebat:
— Unde te duci, copile?
— Mă duc până în satul vecin, să-l găsesc pe tatăl meu. A plecat și nu m-a luat cu el, deși eu voiam
mult să mă ia…
— Știe mama ta că ai plecat de-acasă?
— Nu...
— N-ai făcut bine. Copiii cuminți, când pleacă de acasă, își anunță mama. Acum o să te ajut să treci
și să mergi în sat, dar altădată să nu mai faci asta!
Atunci, bătrânul l-a luat de mână și au zburat pe deasupra pârâului. Copilul, fiind atât de mic, nu
s-a mirat deloc. Pe partea cealaltă, au mers împreună până într-un loc de unde se vedea satul, precum și
biserica din sat. Acolo, bătrânul i-a zis:
— În biserica pe care o vezi se află tatăl tău. Du-te și-l vei găsi!
Băiatul i-a mulțumit și i-a sărutat mâna, după cum îl învățase mama lui, iar bătrânul l-a mângâiat pe
cap cu blândețe și l-a povățuit:
— Mergi cu binecuvântarea lui Dumnezeu! Și să nu uiți: când mai pleci de-acasă, să-i spui mamei!
Într-adevăr, băiatul l-a găsit în biserică pe tatăl lui. I-a povestit toată peripeția, iar tatăl a înțeles că
se petrecuse o minune. Pe drumul spre casă, când au trecut pe lângă biserica de lângă pârâu, au intrat să
se închine și copilul l-a recunoscut pe Sfântul Spiridon în icoana de la altar. Amândoi au îngenuncheat și
i-au mulțumit Sfântului pentru purtarea lui de grijă, iar de atunci acesta a devenit ocrotitorul familiei lor.

Sfinte Ierarhe Spiridon, roagă-te pentru noi!
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