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Bătrânii noștri de la țară trăiesc aproape de Dumnezeu. Își umplu viața cu 

prezența Sa vie. Își încep ziua cu gândul la El: își fac semnul crucii, spun rugăciuni 

și se salută cu „Doamne ajută!”, „Hristos a înviat!”, „Hristos S-a înălțat!” sau, prin 

Maramureș, cu „Lăudat fi e Iisus!”. Își încheie ziua tot cu rugăciuni. Țin sărbătorile 

cu grijă (ba mai adaugă și altele, populare, de frică să nu greșească uitând vreuna) 

și, pentru a-i învăța pe copii valorile creștine (cum sunt dragostea și respectul, mila 

și bunătatea, cinstea și hărnicia), pe lângă povestirile din viețile sfi nților și pildele 

biblice, au născocit tot felul de basme, povești, povestiri și legende, pline de umor 

și fantezie, dar și de înțelepciune. Nu e de mirare că Dumnezeu-Tatăl, Domnul 

Hristos Însuși, Preacurata Fecioară Maria și sfi nții au ajuns adesea personaje 

de poveste! Oare de ce? Probabil că țăranii erau încredințați că de la nimeni nu 

putem învăța mai multe ... 

Bineînțeles, oamenii simpli din sate nu știau atâtea câte știu preoții. Dar 

mergeau regulat la biserică, ascultau cu atenție sfi ntele slujbe și predicile și 

credința lor era adâncă; de aceea, chiar dacă și-i imaginau pe Domnul, raiul, pe 

Maica Domnului și pe sfi nți într-un mod naiv, locuind în cer ca pe pământ, arând, 

semănând, ospătându-se la mese întinse, ei trăiau o viață profund creștină.

Lumea este armonioasă ca o simfonie și Dumnezeu, Maica Domnului și 

sfi nții priveghează necontenit la ordinea lumii. Nu sunt ei cei mai buni mijlocitori 

între Dumnezeu și oameni? Armonia este menținută prin respectarea rânduielii 

stabilite încă de la facere de Domnul. Cum sfi nții au puteri mari, țăranii cred că 

fi ecare are sarcini precise: de păsări se îngrijește Simeon Stâlpnicul, de gângănii 

– Arhanghelul Mihail și Sfântul Alexie, de lupi – Sfântul Petru și Sfântul Nicolae, 
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dar și Sfântul Andrei etc. Toate aceste sarcini le sunt atribuite sfi nților după 

locul pe care sărbătorile lor îl ocupă în calendarul religios ... Și nu e fi resc ca 

sfi nții să se roage și pentru oameni, și pentru natură?

Până într-o vreme, credeau bătrânii noștri, Însuși Dumnezeu Se ocupa de 

echilibrul lumii, îndreptând relele apărute prin păcatele și răutățile oamenilor, 

la îndemnul duhurilor necurate. Cică pe vremea aceea, pe la începuturile lumii, 

cerul era așa de jos, că dacă te suiai pe un munte, puteai să-l atingi cu mâna. 

Dumnezeu și sfi nții coborau din cer și se suiau înapoi ori de câte ori voiau. De 

multe ori, Dumnezeu călătorea prin lume însoțit de Sfântul Apostol Petru și 

chiar și de alți ucenici, ca să încerce inimile oamenilor, sărindu-le în ajutor și 

miluindu-i, binecuvântându-i sau pedepsindu-i. 

Asta arată cât de curați și de buni erau oamenii pe atunci. Dar zic sătenii 

că o femeie răutăcioasă a aruncat cu murdărie în sus și a pătat cerul. Atunci 

Dumnezeu S-a supărat și a ridicat cerul în slăvi și de atunci nu au mai coborât 

niciodată nici El, nici sfi nții Săi. A rămas sarcina omului să facă tot ce poate 

pentru a menține binele, frumosul și adevărul până când această lume se va 

sfârși.

Dar sunt atâtea povești, legende, snoave și chiar colinde românești în care 

se vorbește despre călătoriile pe pământ ale lui Dumnezeu însoțit de Sfântul 

Petru, încât îți vine să crezi că oamenilor le este dor de acele vremuri minunate, 

când Domnul Hristos a umblat prin sate și cetăți pentru a-i învăța pe oameni 

adevărul, însoțit de ucenici, când vindeca și făcea minuni. Și a mai călătorit 

Domnul Hristos după Înviere, înainte de Înălțarea la Cer. Nu S-a întâlnit atunci 

cu ucenicii pe drumul spre Emaus? Ucenicii nu L-au recunoscut; așa se întâmplă 

și în aceste legende și povești: Domnul Hristos umblă ca un om smerit, uneori 

chiar ca cerșetor, și abia la sfârșit Își arată puterea dumnezeiască. 

Dar să știți că țăranii, oameni simpli, au născocit legende în care apare 

ba Dumnezeu-Tatăl, ba Fiul Său călătorind cu Sfântul Petru. Ei știau cuvintele 

Domnului Hristos: „Eu și Tatăl Meu una suntem.” (Ioan 10, 30) Când Filip L-a 

rugat pe Domnul să le arate pe Tatăl, Domnul Hristos le-a spus, apăsat: „De 
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atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și nu M-ai cunoscut? Cel ce M-a văzut pe Mine 

L-a văzut pe Tatăl; și cum de zici tu: Arată-ni-l nouă pe Tatăl!? Nu crezi că Eu 

sunt întru Tatăl și că Tatăl este întru Mine? Cuvintele pe care Eu vi le grăiesc, 

nu de la Mine le grăiesc, ci Tatăl – Cel Ce rămâne întru Mine – Își face lucrurile 

Sale.” (Ioan 14, 9 – 10) 

Această credință, că Domnul Hristos călătorea prin lume împreună cu 

Sfântul Petru, a fost atât de puternică, încât a infl uențat atitudinea țăranilor 

români față de drumeții fără adăpost. De multă vreme, românii sunt admirați 

pentru ospitalitatea lor. Și acum sunt multe locuri în țară unde orice călător este 

considerat trimis de Dumnezeu, găzduit și ospătat cu dragoste ... 

În Sfântul Apostol Petru putem vedea, pe de o parte, pe cel ce adesea vorbise 

în numele grupului de ucenici, ca fi ind cel mai vârstnic, dar și mai plin de râvnă, iar 

pe de altă parte, un simbol al întregii omeniri. Prezența lui în preajma Domnului 

ne încurajează: și noi putem fi  îngăduiți lângă Domnul, asemenea Sfântului, după 

cuvântul Său: „Voi sunteți prietenii Mei, dacă faceți ce vă poruncesc. De acum nu 

vă mai zic slugi, fi indcă sluga nu știe ce face stăpânul său; ci v-am numit prieteni, 

pentru că pe toate câte le-am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut cunoscute.” (Ioan 

15, 14 – 15)

În același timp, Sfântul Petru dovedește că oamenii sunt făpturi create, având 

limite: nepricepere, neștiință, neputințe ... Sfântul nu înțelege întotdeauna faptele 

Domnului, căci omul nu poate pătrunde cu mintea judecățile lui Dumnezeu. Astfel, în 

legende sunt puse față în față, în dureros contrast, Dumnezeirea întreagă, imposibil de 

cuprins și de cunoscut, și creația limitată. Este un adevărat exercițiu pentru smerenie ...

De ce Sfântul Apostol Petru?

Pe când trăia și propovăduia, Domnul a fost însoțit în călătoriile Sale de toți 

ucenicii, de către Mama Sa și de alte femei. De ce în tradițiile românești apare 

numai Sfântul Petru și rareori și Sfântul Pavel? De ce nu alți Apostoli, căci toți Îl 

iubeau și toți au făcut minuni?
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Nu se știe de ce țăranilor le-a fost mai drag Sfântul Petru. Dar să ne amintim 

câteva momente din viața sa și, ca niște căutători de comori, poate vom găsi vreun 

indiciu.

Sfântul Apostol Petru se numea Simon înainte de chemarea la apostolat. Era 

fi u al lui Iona, fratele Apostolului Andrei și pescar de meserie, ca tatăl și fratele 

său. Era căsătorit și a locuit la început în Betsaida, un orășel din Galileea, pe malul 

lacului Ghenizaret, apoi în Capernaum. 

Sfântul Andrei a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul și a fost de față 

când Sfântul Ioan L-a arătat pe Domnul și le-a spus: „Iată Mielul lui Dumnezeu, 

Cel Ce ridică păcatele lumii.” (Ioan 1, 35) Ioan și Andrei au plecat după Domnul, 

să afl e mai multe despre învățătura Sa. Sfântul Andrei a dobândit certitudinea 

că L-a găsit pe Mântuitorul și s-a grăbit să-i împărtășească vestea fratelui său, 

căruia i-a spus: „Noi L-am afl at pe Mesia – ce se tâlcuiește «Hristos»” (Ioan 1, 

41) și l-a condus și pe el la Iisus. „Iisus, privind la el, i-a zis: „Tu ești Simon, fi ul lui 

Iona; tu te vei numi «Chefa» – ce se tâlcuiește: «Petru.»” (Ioan 1, 41) 

Ioan fi ind închis, se presupune că cei doi frați s-au întors la lacul Ghenizaret. 

Domnul nu i-a oprit să plece. Dar după puțină vreme, Domnul Hristos a plecat din 

Ierusalim și S-a dus după ei; i-a găsit aruncând plasele în mare și le-a zis: „Veniți 

după Mine și Eu vă voi face pe voi pescari de oameni.” (Matei 4, 19) Domnul, Care 

cunoaște inimile, știa că a găsit în ei două sufl ete alese, care să-I ducă lucrarea 

mântuitoare mai departe. Le-a lăsat timp de gândire, ca ei să-L aleagă din voia 

lor, renunțând la tot pentru El. Iar ei, de data aceasta, au lăsat: familia, munca, 

corabia, tot ce însemnase până atunci viața lor, și L-au urmat. 

În Sfânta Evanghelie după Luca, în capitolul 5, se spune că, pe când Domnul 

predica mulțimilor pe malul lacului, a văzut două luntri, una dintre ele fi ind a lui 

Simon Petru. S-a suit în ea și i-a rugat să se depărteze puțin de uscat, să poată fi  

văzut mai bine de oamenii cărora le predica. După ce a terminat, l-a îndemnat 

pe Petru să arunce din nou mrejele, căci nu prinseseră nimic. Simon Petru L-a 

ascultat și au prins mulțime mare de pești, de li se rupeau plasele. „Și văzând 

Simon Petru, a căzut la genunchii lui Iisus, zicând: «Ieși de la mine, Doamne, că 
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sunt om păcătos ...» [...] Și a zis Iisus către Simon: «Nu te teme; de acum înainte 

vei pescui oameni.» Și trăgând ei luntrile la țărm și lăsând totul, I-au urmat Lui.” 

(Luca 5, 8 – 10) 

Petru și Andrei s-au lepădat de toate și L-au urmat pe Domnul cu credință, 

împreună cu mulți alți ucenici. Au străbătut toată Galileea, Domnul învățând în 

sinagogi și tămăduind orice suferință. Și s-a dus vestea despre Hristos în toată 

Siria și mulțimi veneau și Îl urmau din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din 

Iudeea și de dincolo de Iordan.

Nu multă vreme după Paști, după o noapte petrecută în rugăciune, Domnul 

Și-a ales, din mulțimea ucenicilor, doisprezece la număr, „pe care i-a numit 

apostoli” (Luca 6, 13): Simon (Petru) a fost cel dintâi numit; Andrei, Iacob și 

Ioan, Filip și Bartolomeu, Matei și Toma, Iacob al lui Alfeu și Simon Zilotul, Iuda 

al lui Iacob și Iuda Iscarioteanul, cel ce avea să-L trădeze. Evangheliștii Marcu 

și Luca spun că alegerea a avut loc înaintea Predicii de pe Munte (Marcu 3, 13 – 

19; Luca 6, 13 – 16). Și le-a dat Domnul putere asupra duhurilor necurate și să 

vindece bolile.

După ce a afl at vestea despre uciderea Sfântului Ioan Botezătorul, Domnul 

Hristos a înmulțit pâinile și peștii și a hrănit mulțimile care Îl urmau, apoi S-a 

retras în munte, să Se roage. Cum corabia în care se afl au ucenicii era departe, 

prinsă de vânt și valuri, a mers pe mare până la ea. Văzându-L venind, Sfântul 

Petru L-a rugat pe Domnul să-l cheme pe apă. La chemarea lui Iisus, a mers până 

aproape de El, dar s-a temut și a început să se scufunde și Domnul l-a mustrat 

pentru lipsa de credință. Așa sunt oamenii: plini de dragoste, dar slabi ... 

Ajungând prin părțile Cezareei lui Filip, Domnul i-a întrebat pe ucenici: 

„Cine zic oamenii că sunt?” Ucenicii au răspuns că unii Îl cred Ioan Botezătorul, 

alții, Ilie, alții – Ieremia –, alții, unul dintre proroci. Dar Sfântul Petru a spus: 

„Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui Viu”. Și Domnul l-a lăudat: „Fericit 

ești, Simone, fi ul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperit ție aceasta, ci 

Tatăl Meu, Cel din ceruri. Și Eu îți zic ție că tu ești Petru și pe această piatră voi 

zidi Biserica Mea și porțile iadului nu o vor birui. Și îți voi da cheile împărăției 
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cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi  legat și în ceruri și orice vei dezlega pe 

pământ va fi  dezlegat și în ceruri.” (Matei 16, 17 – 19) 

De atunci a început să le spună ucenicilor Săi că trebuie să meargă la 

Ierusalim, să fi e torturat, chinuit, ucis, ca a treia zi să învie. Petru L-a rugat pe 

Domnul să nu îngăduie să I se întâmple aceasta și Domnul l-a certat aspru. Lipsă 

de înțelegere dovedește Sfântul și când, din iubire, Îl roagă să nu Se lase răstignit. 

Nu pricepea rostul jertfei Domnului pe cruce, singura posibilitate de mântuire a 

oamenilor. De aceea, Domnul îl ceartă iarăși cu cuvinte aspre ... 

Când unii dintre ucenici, nepricepându-L, au vrut să-L părăsească pe Domnul, 

Petru a spus: „Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieții veșnice.”  (Ioan 

6, 68) Se vede de aici că Sfântul fusese pătruns până în adâncul inimii de iubirea 

pentru Domnul și că înțelesese că El este Mesia, chiar dacă această înțelegere va 

deveni deplină abia după Înviere, Înălțare și Pogorârea Duhului Sfânt. 

Dragostea îl face pe Sfântul Petru să mai și greșească. Își exprimă iubirea 

în momentele Schimbării la Față, când își dorește să rămână pe munte, făcând 

trei colibe, una pentru Domnul, una pentru Moise și una pentru Ilie, eternizând 

bucuria minunatei transfi gurări. 

Apoi Domnul a petrecut Paștile cu ucenicii Săi. Când i-a anunțat că va fi  

prins și că toți se vor sminti din această pricină, Sfântul Petru a negat. I-a spus 

Domnul atunci că de trei ori se va lepăda în aceeași noapte de El până la cântatul 

cocoșului. S-a dus apoi în grădina Ghetsimani să Se roage, împreună cu Petru și 

fi ii lui Zevedeu, și i-a rugat să privegheze cu El, fi ind întristat cumplit de ceea ce 

urma să I se întâmple. Dar i-a găsit dormind ... (Matei 26, 36 – 44)

În noaptea aceasta, slăbiciunile sale omenești biruiesc dragostea pe care 

I-o purta Domnului. Când Domnul e prins, sare în apărarea Sa, dar fără să se 

gândească bine, și taie cu sabia urechea unui slujitor. Domnul îi lipește urechea 

la loc și îl ceartă pe Petru, învățându-l că armele ucenicilor Săi sunt răbdarea 

și smerenia. Apoi Sfântul Îl urmează de departe, din dragoste, înfruntă riscuri 

intrând în curte, la Caiafa, și acolo, fi ind recunoscut ca ucenic al Lui, neagă cu 

tărie de trei ori, înainte de a cânta cocoșul, lepădându-se fără voie ... 
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Dându-și seama de ceea ce a făcut, Petru își înțelege limitele, se smerește din 

adâncul inimii și plânge cu amar. De aceea, după Învierea Domnului, Domnul îl 

întreabă de trei ori dacă Îl iubește, iertând astfel cele trei lepădări. Plin de umilință, 

Petru Îi răspunde: „Doamne, Tu știi că Te iubesc!”. Sfântul Petru a învățat lecția 

smereniei și de aceea a fost iertat și primit din nou între Apostoli, ajungând unul 

dintre cei mai îndrăgiți sfi nți ...

Nu mai insistăm asupra vieții sale de după Pogorârea Duhului Sfânt. Primind 

harul Duhului Sfânt alături de ceilalți ucenici, Sfântul Petru a devenit un adevărat 

Apostol. Credința și dragostea lui s-au desăvârșit și s-au întărit. A făcut minuni 

nenumărate, căci primise har, după promisiunea Domnului: a vindecat bolnavi, 

a înviat morți și mai ales a răspândit credința creștină într-o mare parte a lumii, 

după predicile sale, insufl ate de Sfântul Duh, convertindu-se mii de oameni. A fost 

închis și eliberat de înger, care a desfăcut lanțurile cu care era legat de paznici. A 

botezat mulți oameni în Antiohia, Pont, Galatia, Bitinia, Capadocia și Asia Mică, 

apoi a ajuns și la Roma. Se spune că a murit răstignit la Roma și, pentru că nu se 

simțea vrednic să moară asemenea Mântuitorului, a cerut să fi e răstignit cu capul 

în jos ...

Sătenii îl iubesc pe Sfântul Petru și cred că el ține cheile raiului. El verifi că 

cine intră în rai, dar mai are și alte sarcini, atât în cer, cât și pe pământ. Sarcinile 

sale sunt strâns legate de datele din calendar. Iarna, Sfântul dă hrană lupilor și 

le rânduiește ce animale au voie să mănânce: mai cu seamă pe cele ale oamenilor 

care încalcă rânduiala. Vara, fi erbe grindina în cer, mărunțind-o, să nu dăuneze 

lanurilor de grâu. Iar uneori Îl însoțește pe Domnul pe pământ, cum veți vedea din 

poveștile de mai jos  ...





Aceste legende 
minunate sunt numai 

bune pentru a-i învăța pe 
copii să � e harnici, generoși 

și milostivi. Se observă în ele și 
modul cum își imaginează raiul 
sătenii: ca pe o livadă în� orită în 

care � ecare primește ceea ce a dat din 
inimă celor sărmani. Odinioară, � ecare 

dăruia vite, hrană, îmbrăcăminte, obiecte ... 
Nu e de mirare că bătrânii noștri credeau că  

generozitatea e mai bună decât alte virtuți creștine, 
cum sunt rugăciunea, smerenia sau dreptatea. 

Dar nu greșeau prea mult: milostenia înseamnă milă 
pentru aproapele și ceea ce îl mântuiește pe țăran este tot 

împlinirea poruncii de a iubi ...

I.

NE ÎNVAŢĂ
 DUMNEZEU

 ŞI SFÂNTUL PETRU
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CINE FACE GĂLUŞCA TREBUIE SĂ O ŞI ÎNGHITĂ

Spun țăranii că Dumnezeu a făcut lumea, cu tot ce se afl ă în ea. I-a 
izgonit apoi pe Adam și pe Eva din rai, când aceștia au păcătuit, dar, 
milostiv, i-a învățat cum să-și câștige hrana. Însă oamenii nu au învățat 
din greșelile lor și s-au înrăit; atunci Dumnezeu a dat foamete și secetă. 
Apoi, S-a milostivit, i-a iertat pe oameni și a dat din nou ploaie. 

După o vreme, Dumnezeu i-a spus Sfântului Petru:
– Ia du-te până jos, Petre, și vezi ce mai fac oamenii și cum se mai 

poartă. Sunt ei mulțumiți cu darurile primite de la Mine? Sau sunt 
cârcotași și nerecunoscători?

Sfântul Petru și-a luat hainele de drum și, ca un călător obosit și 
necăjit, a coborât în lume. Și ce să vezi? Unii se plângeau că a plouat 
luni, când aveau de arat, alții, că a plouat marți, când trebuiau să strângă 
fânul, și fi ecare a găsit câte un cusur ploii în fi ecare zi! Nimeni nu I-a 
mulțumit lui Dumnezeu pentru ploaia care făcea plantele să crească și 
să dea rod bogat!

S-a întors cătrănit1 la cer Sfântul Petru și I-a spus Domnului tot ce 
auzise. 

– Atunci, dacă nu le place să plouă la timp, să le dăm un motiv de 
nemulțumire! a hotărât El. Când va ploua, să plouă foarte mult, ca totul 
să crească frumos și să înfl orească, iar oamenii să se bucure că vor avea 
recolte bogate. Apoi să nu mai plouă multă vreme, ca oamenii să simtă 
pământul arzând și să se roage pentru ploaie! 

Uite de aceea lasă Dumnezeu să fi e secetă ...
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ORICE PLATĂ ARE ŞI RĂSPLATĂ!

Într-o vreme, umblând pe pământ cu Sfântul Petru, Dumnezeu 
a vrut să încerce inima unui om înstărit. Ajunseseră într-un sat și se 
minunau de gospodăria strașnică a bogatului aceluia. Dumnezeu a 
dat o furtună cumplită și Preasfinții i-au bătut în poartă:

– Omule bun, pentru numele lui Dumnezeu, nu ne izgoni de la 
ușa ta! Ți-a făcut parte Domnul de multe bunătăți! Înțelege-i pe cei 
sărmani și lasă-ne și pe noi într-un colț și dă-ne și nouă o bucată 
de pâine, că tare suntem obosiți și nu avem unde să ne adăpostim! 
s-a rugat Sfântul Petru de bogatul care abia le crăpase cu zgârcenie 
poarta.

– Ce spui? Să vă primesc în casa mea? Cine știe ce răutăți vreți să 
faceți! Plecați de aici, că asmut câinii pe voi! le-a răspuns bogătanul 
cu răutate și le-a trântit poarta în față. 

Au plecat Preasfinții prin ploaie. Tare s-a mai supărat Sfântul 
Petru, văzând răutatea care îi împietrise inima bogatului, căruia nu-i 
lipsea nimic! Necăjit, I-a spus lui Dumnezeu:

– Doamne, omul acesta este prea nemilos și nerecunoscător! 
Câte daruri i-ai dat Tu și uite cât de urât se poartă cu cei sărmani! 
Pedepsește-L, Doamne, cum știi Tu, ca să se mai potolească cu 
răutatea și zgârcenia!

– Lasă, Petre, că o să-și primească plata cea dreaptă după 
moarte!

– Pedepsește-l aici, Doamne, a stăruit Sfântul Petru, că e prea 
rău! Trimite-l pe vrăjmașul să-i arate ce înseamnă să fii rău!

– Lasă-l, Petre, în seama Mea și nu te mai necăji atât! Că ce-și 
face omul cu mâna lui nici necuratul nu-i poate face!
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LAUDA ADUCE PAGUBĂ

Sfântul Petru avea o vacă. S-a dus cu ea la târg, să o vândă, dar 
nu i-o cumpăra nimeni, pentru că  fiecare îi găsea câte un cusur: ba 
că e prea grasă, ba că e prea slabă, ba e bălțată, ba e agitată!

Stătea Sfântul Petru necăjit și nu știa ce să facă. La un moment 
dat, s-a apropiat un străin de el și l-a întrebat de ce e supărat.

– Cum să nu fiu supărat, dacă vreau să vând vaca asta și nimănui 
nu-i place? Fiecare îi găsește câte un cusur și nu vrea să o cumpere!

– Asta pentru că nu știi să o vinzi! Uite, te învăț eu cum să faci: 
când o să-i găsească un defect, tu apucă-te să o lauzi! De pildă, dacă 
îți spune că e slabă, zi-i că mănâncă puțin, de aceea e slabă, dar dă 
lapte mult! 

Sfântul Petru i-a mulțumit și așa a făcut, reușind să o vândă, dar 
banii i-au dispărut!

– Doamne, a strigat el, ce se întâmplă, Doamne? De ce mi-ai 
luat banii, Doamne? Că am muncit din greu să cresc vaca! Acum am 
rămas și fără ea, și fără bani!

– Cum să nu-ți iau banii, Petre, când tu înșeli oamenii! Lauda 
mincinoasă tot o minciună e, Petre!

– Îmi pare rău, Doamne! a răspuns Sfântul, mâhnit. 
Atunci Dumnezeu i-a dat Sfântului înapoi și banii, și vaca și i-a 

spus:
– Știi tu cine era cel care te-a învățat să minți? Vrăjmașul Meu 

și al oamenilor! Ispititorul! Încerca să te facă să cazi în ispită!
– Ferește-ne, Doamne, de ispită! L-a rugat pe Iisus Sfântul 

Petru. 
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LA OMUL SĂRAC NICI BOII NU TRAG

O dată, mergând pe pământ, Sfântul Petru Îl tot întreba pe Sfântul 
său Tovarăș de ce sunt atâția săraci și bogați și de ce bogații rămân 
bogați, iar săracii, la fel de săraci. Că pe el tare îl mâhnea situația asta 
nedreaptă. Dumnezeu i-a cerut:

– Petre, uită-te în dreapta și spune-Mi ce vezi. 
– Nu înțeleg ce e acolo, Doamne! Văd o căldare cu apă între două 

căldări de unsoare, puse pe foc. Stropii de unsoare sar dintr-o căldare în 
alta, dar în cea cu apă nu cade niciun strop!

– Vezi, Petre, căldarea cu apă de la mijloc e omul sărac care stă 
între doi bogați. Bogații se duc de la unul la celălalt și-și dau de pomană, 
se ajută în toate, dar pe sărac îl ocolesc și nu-i dau nici de-o mămăligă 
mucegăită! Acum ai înțeles de ce săracii nu o scot la capăt cu sărăcia?

BINELE CU BINE SE RĂSPLĂTEŞTE

Cică după ce a făcut lumea, Dumnezeu umbla cu Sfântul Petru și cu 
Sfântul Pavel prin lume, să vadă ce mai fac oamenii. Dar după ce a văzut 
cât sunt de păcătoși și de nerecunoscători, S-a înapoiat în cer și nu a mai 
vrut să-Și întoarcă fața sfântă către dânșii.

Se povestește că au mers odată tustrei prin Moldova. Au ajuns într-un 
sat și nimeni nu a vrut să-i găzduiască peste noapte. Numai o femeie cu 
șapte copii i-a primit. Copiii plângeau și tot cereau de mâncare, căci erau 
fl ămânzi. 

– De ce nu le dai de mâncare, femeie? a întrebat-o Dumnezeu.
– Vor tăcea acuși.
Femeia nu avea ce le da de mâncare și copiii țipau de foame. Ca 

să-i păcălească, vădana a luat niște baligă și a frământat-o și a pus-o sub 
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țest2. Copiii, crezând că e aluat și că mama le face pâine, s-au potolit și 
au început să aștepte.

După o vreme, chinuiți de foame, au început iarăși să plângă. 
– De ce nu le dai pâine? a întrebat-o iar Dumnezeu.
– Mi-e rușine să vă spun, dar nu am pus pâine la cuptor, ci baligă. 

Nu mai avem nimic de mâncare și niciun pic de făină.
– Ia du-te și te uită în cuptor! i-a spus Dumnezeu.
Femeia s-a dus și ce să vezi? Cuptorul era plin de pâini mari, aurii! 

Le-a dat copiilor și i-a culcat. De multă vreme nu mai mâncaseră așa de 
bine bieții de ei!

A doua zi dimineață, Dumnezeu i-a spus femeii să-și ia pruncii și 
să urce pe deal, dar să nu se uite înapoi, până nu va fi  sus. Femeia L-a 
ascultat. Când a ajuns în vârf și s-a uitat în vale, satul nu se mai vedea: 
fusese înecat de ape. 

Se zice că uneori se aud câinii lătrând, cocoșii cântând, clopotele 
bisericii bătând: îi mai ține Dumnezeu vii, în fundul lacului, drept 
pedeapsă!

ZGÂRCITUL SE BUCURĂ LUÂND, DARNICUL SE MÂNGÂIE DÂND

Era odată un om și avea trei feciori. De câte ori făcea praznic, îi 
așeza pe bogați în fruntea mesei, iar pe săraci nu îi primea. 

Dar o dată, s-a întâmplat că au venit la el Dumnezeu și Sfântul 
Petru, sub chipul a doi moșnegi sărmani. Omul i-a alungat. Dar ei n-au 
plecat, ci au rămas afară, să se odihnească puțin.

La un moment dat, încins de atâta alergătură după bucate, stăpânul 
casei a ieșit în curte. Dumnezeu a întins mâna și l-a prefăcut într-un cal 
alb. Calul s-a dus în grădină și a început să mănânce varză. Feciorii lui 
l-au alungat de acolo și el a dispărut fără urmă. 
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Nimeni nu a știut unde a dispărut gazda și, după un an, copiii săi au 
pregătit o pomană pentru sufl etul lui. Și ce să vezi? Au intrat în curte și 
Sărmanii de odinioară. Ce s-au gândit feciorii: „Săracii ăștia doi au fost 
și anul trecut și tata i-a alungat, hai să-i poftim acum la masă.”

I-au așezat la masă și Dumnezeu și Sfântul Petru s-au ospătat. Când 
să plece, Dumnezeu a gândit și calul a venit la chemarea Sa. Dumnezeu 
l-a transformat din nou în om. 

Aceasta a făcut-o ca să fi e învățătură pentru cei bogați; dar cei 
bogați tot numai pe bogați îi cheamă, uitând că săracul poate fi  Însuși 
Dumnezeu ...

CINE DĂ LUI ÎŞI DĂ

Se povestește că era odată un om foarte plăcut lui Dumnezeu. Era 
așa de milostiv și de iubitor de străini, încât, în ziua de Sfi ntele Paști, n-ar 
fi  pus în gură anafură până nu-i intra cineva în casă, Doamne ferește!

Într-un an, au trecut pe acolo Dumnezeu, Sfântul Petru și Sfântul 
Pavel. 

– Să mergem la omul ăsta, a zis Domnul, nu de alta, dar până nu-i 
intră oaspeți în casă, nu mănâncă și mi-e milă de bieții copii, că stau 
fl ămânzi. 

După ce omul i-a ospătat cu dragă inimă, S-a pregătit Dumnezeu să 
plece și i-a spus gazdei:

– De azi într-un an ai să vii pentru trei zile la masă la Mine. Am să 
trimit un slujitor să te aducă. 

A trecut un an și, în ziua Învierii Domnului, a venit un cal alb, să-l 
ia la masă. Omul s-a suit pe cal și s-a trezit în rai. În prima zi, l-a ospătat 
Dumnezeu bine. În a doua zi, l-a plimbat să-i arate raiul. Era tare frumos! 
Ca în rai! A văzut el trei mese pline de mâncăruri alese și a întrebat:
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– Ale cui sunt mesele acelea?
– Ale tale! i-a răspuns Domnul.
A mai mers omul prin grădină și a văzut un moșneag stând lângă o 

masă goală.
– Îl cunoști pe omul acela? l-a întrebat Dumnezeu.
– Parcă e tatăl meu ...
– Tatăl tău este. 
– Și de ce nu are nimic pe masă?
– Pentru că nu a dat nimic din inimă. 
– Îi dau eu o masă din cele trei ale mele!
– Bine, a spus Dumnezeu.
Au mai mers ce au mai mers și au văzut o bătrână stând la o masă 

goală, numai cu o cană de apă pe ea.
– O cunoști pe femeia aceasta? 
– Parcă e mama mea! Dar de ce nu are decât o cană cu apă?
– Pentru că numai cana asta de apă a dat-o din inimă, i-a spus 

Dumnezeu.
– Îi dau eu o masă dintre ale mele!
– Dă-i, a zis Dumnezeu.
Au mai mers ce au mai mers și au văzut niște vaci slabe, numai 

piele și os, pe o pășune frumoasă, cu iarba până la brâu.
– Dar de ce sunt vacile astea așa de slabe, dacă au o pășune așa de 

bună?
– Pentru că n-au fost dăruite din inimă.
După o vreme, au nimerit lângă alte vaci, grase și frumoase, căutând 

să pască pe pământul ros al unei pășuni. 
– Cum de sunt așa de frumoase vacile astea, dacă n-au ce mânca?
– Au fost date din toată inima, a primit răspuns.
Așa au trecut trei zile. După aceea, calul cel alb l-a dus înapoi în 

lume. Acasă, nu a mai găsit nimic. Pe pământurile lui, era pădure, iar 
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la vale, un sat nou. A căutat el în fosta lui grădină locul unde își tăinuia 
banii și i-a găsit. S-a dus în sat și l-a întrebat pe preot ce s-a întâmplat. 
Trecuseră nu trei zile, ci trei sute de ani! Atunci, cu banii care fuseseră 
ascunși atâta vreme, a făcut praznic mare, pentru sufl etul său. Și, cum 
citeau rugăciunile preoții, sufl etul său a zburat la cer ...

NEMULŢUMITULUI I SE IA DARUL

Trăiau odată într-un sat doi oameni bogați. De toate aveau! Numai 
zile să le dăruiască Dumnezeu, să se bucure de ce aveau! 

Cum erau ei bogați, s-au prins frați de cruce, căci cine se aseamănă 
se adună. Dar mai e o vorbă: dacă nu cinstești sacul până e rotund, ai 
să-l cinstești după ce ajungi la fund. Și oamenii aceștia, deși ar fi  trebuit 
să fi e mulțumiți cu pâinea cea bună de toate zilele, pe care o căpătaseră 
prin mila lui Dumnezeu, nu erau mulțumiți.

Într-o zi, unul dintre bogați i-a spus celuilalt:
– Măi frate, la ce te mai gândești tu?
– E rău, frate!
– De ce?
– Vezi și tu: grâu am avut anul ăsta din belșug. Nevasta mea a făcut 

pâine de casă. Dar m-am săturat, Doamne iartă-mă, de atâta pâine de grâu!
– Bine zici, frate! Am pățit și eu asta. Am bogății din belșug, nu 

pot zice; dar m-am săturat de atâta grâu! Ia să mergem amândoi la 
Dumnezeu, să-i cerem ceva mai bun: mama-grâului!

Au plecat și s-au întâlnit pe drum cu Dumnezeu, Sfântul Petru 
și Sfântul Pavel, care se prefăceau că umblă cu cerșitul, ca să încerce 
inimile oamenilor.

– Unde mergeți, creștinilor? îi întreabă Cel mai vârstnic, adică 
Dumnezeu.
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– Departe, Moșule ... Îl căutăm pe Dumnezeu, că e rău de noi. Avem 
pâine de grâu din belșug, dar ne-am săturat de ea. Vrem ceva mai bun!

– Apoi, dragii Mei, ce puteți găsi mai bun decât pâinea de grâu? 
– O vrem pe mama-grâului!
Atunci Dumnezeu i-a binecuvântat cu trei degete și cei doi bogați 

s-au prefăcut în doi bivoli mari și negri, voinici și numai buni de muncă. 
A mai făcut Domnul să apară și o haraba mare, toată de fi er și foarte grea. 
Pe vremuri, harabaua era o căruță mare, cu care se transportau poverile.

Apoi Dumnezeu a oprit un om sărac, care se nimerise pe acolo, și 
i-a spus:

– Măi omule! Văd că ești tare sărac. Uite, îți dau bivolii ăștia și 
harabaua. Du-te și cară greutăți pe unde vei putea, ca să-ți câștigi o 
bucată de pâine. Ți-i dau pe trei ani. Porunca Mea este să muncești din 
greu cu ei. Să-i hrănești numai cu pleavă de grâu și jăratic. Și să-i cerți 
cu strășnicie dacă nu muncesc!

Omul I-a mulțumit și a plecat cu bivolii și harabaua. A muncit pe la 
boieri: de la unul a cărat gunoiul din grajduri, la altul a arat lanuri întinse. 
A cărat și piatră. Și a respectat cu strășnicie porunca dumnezeiască. 

Într-o zi, au ajuns la curtea unuia dintre cei doi bogătani transformați 
în bivoli. Pentru că lipsea de acasă, se adunase gunoiul în grajd până la 
un stânjen3 înălțime! Văzându-și casa, muncind în propriul grajd, omul 
transformat în bivol a lăcrimat. Iar copii l-au recunoscut după ochi, dar 
nu și nevasta, care n-a vrut să-i creadă pe copii.

După ce a terminat și munca asta, omul și-a luat plata și a plecat să 
se întâlnească cu Dumnezeu, cu Sfântul Petru și cu Sfântul Pavel, căci se 
împliniseră trei ani. 

– Ei, omule, l-a întrebat Dumnezeu, cum a fost? Ți-ai câștigat 
pâinea cu bivolii Mei?

– Slavă lui Dumnezeu, mi-am câștigat-o!
– I-ai pus la muncă grea?
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– I-am pus.
– Le-ai dat să mănânce pleavă și jăratic?
– Le-am dat.
– I-ai certat tare?
– I-am certat. 
– Atunci du-te sănătos! Dar să știi că hrana sărăcăcioasă, cearta și 

munca cea grea sunt mama-grâului! Din ele se naște grâul!
I-a făcut oameni la loc pe cei doi bogați nemulțumiți și ei I-au căzut 

la picioare: 
– Iartă-ne, Doamne! Multă hrană rea am mâncat și tare am fost 

certați! Tare amară e mama-grâului!
Dumnezeu le-a zâmbit cu bunătate:
– Vă iert. Duceți-vă acasă, fi ți înțelepți de acum înainte, căci dacă 

v-am dat grâul drept hrană, nu vi l-am dat să-l batjocoriți! Să cinstiți 
pâinea și să nu o disprețuiți, ca să nu-i duceți după aceea dorul!

DUMNEZEU ÎŢI DĂ, DAR NU-ŢI BAGĂ ŞI-N TRAISTĂ!

Cică a fost un om sărac și nevoiaș, de nu era altul pe lume ca 
el. Nimic nu-i ieșea din ce încerca. Văzând omul că nu mai scapă de 
sărăcie, s-a hotărât să-și ia lumea în cap și a plecat în lume, să-L caute 
pe Dumnezeu, să-L întrebe ce gând are cu el.

Cum mergea așa, s-a întâlnit tocmai cu Dumnezeu și Sfântul Petru, 
plecați iarăși prin lume. Dumnezeu i l-a arătat Sfântului Petru:

– Îl vezi pe omul acela? Pe Mine mă caută. E foarte sărac și vrea să-Mi 
ceară ajutorul.

– Păi de ce nu-l ajuți și pe el, Doamne, ca pe atâția?
– Ba l-am ajutat, dar nu știe să se folosească de ajutorul Meu.
– Cum așa, Doamne? Nu înțeleg.
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– Uite, Petre: ia punga de bani și pune-o pe podul acela, peste care 
are să treacă omul.

Așa a făcut Sfântul Petru. În vremea aceasta, săracul s-a apropiat 
de pod și ce credeți că i-a trăsnit prin minte? „Ia să văd: cum aș trece eu 
podul ăsta, dacă aș fi  orb?”

A închis ochii și a trecut podul, fără să se împiedice măcar de 
pungă. În urma lui, a pășit pe pod un orb, pipăindu-l cu bățul. Cârja i s-a 
împiedicat de pungă, a simțit-o și a luat-o, mulțumindu-I lui Dumnezeu 
pentru ajutorul neașteptat. 

– Ai înțeles, Petre, ce voiam să-ți spun? Ce ajutor să-i dau, când 
nimic nu-i folosește?

FĂ BINE, NU TE TEME DE NIMENI

A fost un om care avea douăzeci de copii. Când copiii au mai crescut 
și unii au reușit să-și găsească o slujbă și să-și câștige pâinea de toate 
zilele, a lăsat totul și a plecat în lume.

S-a dus la oraș și a câștigat trei pâini, apoi a plecat mai departe. Pe 
drum, s-a întâlnit cu Dumnezeu și Sfântul Petru. L-a văzut Dumnezeu 
de departe și i-a zis Sfântului:

– Petre, ia prefă-te în copil și-i cere lui Ion o pâine, să vezi dacă îți dă!
Sfântul Petru s-a preschimbat într-un copilaș și s-a apropiat cu 

mâna întinsă de Ion Săracul, strigând:
– Papă, papă!
Ion a scos o pâine și i-a dat. 
Preasfi nții i-au ieșit din nou în cale, mai în față. S-a prefăcut Sfântul 

Petru în bătrân și i-a cerut iarăși pâine lui Ion și acesta i-a dat fără să 
ezite. A treia oară, Sfântul Petru s-a preschimbat în femeie săracă și a 
primit de la Ion Săracul ultima sa pâine.
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Atunci Dumnezeu S-a dus la el și l-a întrebat:
– Ioane, ce să-ți dau pentru bunătatea ta? Eu am fost Acela Care 

te-a încercat cerându-ți toate pâinile!
– Nu vreau nimic, Doamne, decât să nu-mi mai fi e niciodată foame, 

hainele de pe mine să nu se strice, somn să nu-mi fi e. Și mai vreau, 
Doamne, un buzdugan fermecat: când îi voi zice să bată pe cineva, să-l 
bată. Și o traistă în care să rămână închis cine voi vrea eu.

– Fie! a acceptat Domnul.
Ion s-a trezit singur, îmbrăcat în haine noi. Foame nu i-a mai fost 

niciodată, nici somn. A plecat în lume și a ajuns la curțile unui boier. 
În casele mari, nu putea locui nimeni, căci veneau noaptea duhurile 
necurate și-i speriau pe toți. 

Ion l-a rugat pe boier să-l lase să doarmă singur în casa mare. Peste 
noapte au venit vrăjmașii, dar, la porunca lui Ion, buzduganul fermecat 
atâta i-a bătut, că au fugit mâncând pământul, nu înainte de a semna un 
zapis prin care se legau să nu mai vină în veci pe acolo.

A doua zi, Ion i-a dat contractul boierului. Boierul l-a răsplătit cu bani.
– Dă-i la săraci, că mie nu-mi trebuie, i-a răspuns Ion Săracul. 
A plecat apoi Ion la iad. S-au speriat vrăjmașii văzându-l.
– Ce vrei, Ioane? 
– Doar să mă lăsați să stau la poartă, să păzesc cine unde se duce și 

cine de unde vine.
De frică, necurații au acceptat. A stat acolo Ion mai mulți ani, până 

când, într-o bună zi, au plecat toți vrăjmașii la o petrecere. 
– Ioane, tu ești de mulți ani aici și avem încredere în tine! Rămâi și 

păzește iadul, să nu scape nimeni!
– Rămân, dar să îmi dați voie să mănânc și să beau cât vreau.
– Bine. 
Cum au plecat duhurile răutății, cum Ion a dat drumul tuturor 

sufl etelor din iad. Apoi a mâncat, a băut și s-a culcat. Ce supărare pe 
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vrăjmași când s-au întors și au găsit iadul gol!
– Ce-ai făcut?
– Ce să fac? Am mâncat și am băut, m-a luat somnul și m-am culcat. 
– Păi toate sufl etele au fugit!
– Ce să fac acum?
L-au alungat necurații de la iad iar Ion s-a dus la Dumnezeu și I-a 

cerut voie să stea la poartă. L-a lăsat Dumnezeu, să vadă ce îi mai poate 
pielea …

PE CINE IUBEŞTE, DUMNEZEU ÎNCEARCĂ

Mergeau o dată Dumnezeu, Sfântul Petru și Sfântul Pavel pe pământ. 
Ajungând la o apă mai mare, s-au oprit, să aștepte să vină cineva, să-i 
treacă și pe ei. 

După o vreme, a apărut un om bogat, cu carul tras de niște boi 
frumoși.

– Omule bun, ne treci și pe noi? l-a întrebat Sfântul Petru.
– Nu pot să vă trec, că sunteți trei și le va fi  prea greu boilor. 
A plecat omul, iar cei trei Sfi nți Drumeți au rămas singuri pe mal.
A mai trecut o vreme, când s-a apropiat de apă un sărac, al cărui car 

încărcat cu lemne era tras de niște boi tare slabi și amărâți. 
– Acesta ne va trece, le-a zis Dumnezeu încet Sfântului Petru și 

Sfântului Pavel, dar au să-i moară boii.
S-a rugat Sfântul Petru, s-a rugat și Sfântul Pavel:
– Doamne, nu lăsa să aibă omul ăsta bun pagubă din pricina noastră!
– Nu se poate, a zis Dumnezeu, căci el este al Meu!
Și așa a fost. De îndată ce au ajuns pe malul celălalt, boii s-au 

prăpădit ...
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CINE SAPĂ GROAPA ALTUIA CADE SINGUR ÎN EA

Cică se plimbau o dată Dumnezeu și Sfântul Petru pe pământ. 
În drumul lor, au dat peste o apă și acolo au văzut o femeie tânără și 
frumoasă care spăla lână.

– Buna ziua! a salutat-o prietenos Domnul.
– Mulțumim Dumitale, Moșule! a răspuns femeia plângând și 

dârdâind de frig.
– De ce ești supărată?
– Cum să nu fi u? Soacra mea m-a trimis cu lâna asta, s-o fac din 

albă neagră și nu se mai înnegrește, deși mă chinuiesc de multă vreme! 
Dumnezeu și Sfântul Petru s-au privit și au plecat, spunându-i femeii:
– Spal-o înainte, tată! De unde știi? Poate dă Dumnezeu și se 

înnegrește!
A rămas femeia spălând și plângând, dar Dumnezeu, după ce S-a 

îndepărtat, a făcut ca lâna să se înnegrească. Plină de bucurie, femeia 
I-a mulțumit lui Dumnezeu și a plecat cu lâna acasă:

– Uite, maică, am făcut cum mi-ai zis – i-a spus soacrei.
Soacra ei, pe care o chema Dochia, s-a înciudat când a văzut 

minunea. În loc să se astâmpere, și-a trimis a doua zi din nou nora la 
apă, să spele lâna până se face din nou albă! Și era o iarnă grea, grea, cu 
un ger de crăpau pietrele ...

Au trecut din nou pe la apă Dumnezeu și Sfântul Petru și iarăși au 
găsit-o pe nora Dochiei spălând lână și plângând amar.

– Dar bine, femeie, ce mai cauți aici?
– M-a trimis soacra mea, să albesc lâna cea neagră! a suspinat femeia.
– Muncește înainte, că ai s-o albești, i-a spus Dumnezeu cu milă. 

Ține și chita asta de fl ori de fragi și dă-o soacrei tale, poate se mai 
îmblânzește. Apoi Preasfi nții au plecat.

Mirată să vadă fl ori în mijlocul iernii, femeia a pus buchețelul în 
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sân și a continuat să spele lâna. Numai ce s-a pomenit cu ea albă, tot 
prin minunea lui Dumnezeu!

Cu lâna în spate (că era destulă), nora s-a grăbit acasă. I-a dat soacrei 
lâna și fl orile. Văzând fl orile, Dochia a sărit în sus și și-a strigat fi ul:

– Dragomire maică, au înfl orit fragile și noi n-am măsurat oile! 
Masuratul oilor are loc când pleacă oile la munte, de Sfi nții Constantin 

și Elena, pe 21 mai. Până atunci, oile pasc jos, în sat. Măsuratul oilor 
înseamnă, de fapt, măsuratul cantității de lapte pe care o dau oile, astfel 
încât să știe fi ecare om care își încredințează oile baciului, la stână, câtă 
brânză va primi peste vară. Or, acum era încă iarnă.

A plecat Dochia la munte cu turma și cu fi ul ei, deși a văzut că e 
ger. Dar nu s-a lăsat. Prudentă, și-a luat nouă cojoace, gândindu-se că la 
munte e frig primăvara și ea e bătrână. 

A ajuns Dochia la munte, unde era tot iarnă. A început un vifor și o 
ninsoare ... A stat Dochia ce a stat și i s-a udat un cojoc. Fiind greu și ud, 
l-a aruncat. A pus altul în spinare. Când s-a udat și al doilea, l-a lepădat 
cât colo. S-a înfofolit în al treilea. Dar a dat Dumnezeu ninsoare până i 
s-a udat și al nouălea cojoc și a fost nevoită să-l arunce. Atunci a pornit 
un ger strașnic. Nemaiputând de frig, Dochia s-a dus să-l caute pe fi ul 
ei. Dar Dragomir înghețase de mult, căci nu avusese atâtea cojoace. Ba 
avea și un sloi la gură. Dochia n-a văzut prea bine și l-a certat:

– Dragomire maică! Lumea moare de frig și tu cânți din fl uier!
Iar Dumnezeu a transformat-o în stană de piatră, cu oi cu tot, ca 

oamenii să țină minte și să ia aminte ...

NU TE AMESTECA UNDE NU-ŢI FIERBE OALA!

Cică Sfântul Petru, pe când călătorea pe pământ cu Domnul, a botezat 
un copilaș. Mai târziu, pe când umblau pe drumuri, Domnul i-a spus:
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– Petre, anul ăsta n-o să cadă niciun strop de ploaie pe pământ!
Cum L-a auzit pe Dumnezeu, Sfântul s-a și gândit la cumătrul4 său, 

să-i spună să nu are și să nu semene degeaba, ca să nu cheltuiască inutil. 
Și, când s-au întâlnit în târg, i-a spus. Dumnezeu știa, bineînțeles ...

Dar, deși nu a plouat, grânele s-au făcut din belșug. Toată lumea 
avea holde bogate, numai cumătrul Sfântului avea ogoarele pline de 
buruieni. A văzut Sfântul că a greșit cu sfatul lui. Necăjit, s-a dus și I-a 
povestit Domnului toată tărășenia. Dumnezeu l-a mustrat că nu ține 
secret ceea ce îi spune.

– Ce să fac, Doamne! Că omul are o casă de copii și moare de foame 
dacă nu plouă!

– Am știut de atunci, Petre, de fapta ta! Rău faci că te amesteci 
unde nu-ți fi erbe oala, dar te iert. Spune-i să strângă ceea ce a crescut pe 
ogoare și să dea foc bălăriilor  și ce va căpăta al lui să fi e.

Sfântul Petru I-a mulțumit Domnului și și-a sfătuit cumătrul ce să 
facă. Omul așa a făcut, deși cu inima îndoită. Și ce să vezi? Din cenușă, 
acolo unde fusese semănat porumb cu un an înainte, au ieșit grămezi de 
păpușoi cât casa, iar unde pusese grâu, niște girezi5 de grâu ca la boieri!

Dar ceilalți săteni, văzând aceasta, și-au adunat holdele și au dat 
foc stogurilor netreierate, sperând să le dea și lor Dumnezeu asemenea 
recolte. Dar nu au primit nimic, ca să înțeleagă și ei că lacomul mai mult 
păgubește! ... 

DĂ-I UN DEGET LUI IVAN, CĂ SE SUIE PE DIVAN ...

S-a întâmplat într-o zi, de sărbătoarea celor Patruzeci de Sfi nți 
Mucenici, să vadă Dumnezeu și Sfântul Petru, care călătoreau prin lume, 
un om semănând mazăre. 

– Bună ziua! l-a salutat Dumnezeu.



34

– Mulțumesc Domniilor Voastre, i-a răspuns omul. 
– Dar cum de lucrezi azi? E sărbătoare, sunt cei Patruzeci de Sfi nți 

Mucenici!
– Dumnezeu să mă ierte, n-am știut! a zis omul.
După ce s-au îndepărtat, Sfântul Petru L-a întrebat pe Sfântul său 

Tovarăș:
– Ce-i dai pentru asta, Doamne? 
– Îi dăruiesc să obțină 40 de corețe6 de mazăre, căci n-a știut că e 

sărbătoare. 
În anul următor, au trecut din nou pe acolo Dumnezeu și Sfântul 

Petru și iarăși l-au găsit pe om arând. 
– Dar cum de muncești azi, de sărbătoarea celor Patruzeci de Sfi nți 

Mucenici?
– Păi anul trecut în aceeași zi am semănat și mi-au ieșit 40 de corețe 

de mazăre, de aceea semăn și anul ăsta!
Dar vezi că omul n-a mai spus: „Dumnezeu să mă ierte!” ...
Iarăși L-a întrebat Sfântul Petru pe Domnul:
– Pentru asta ce-i dai, Doamne?
– Îi dau 40 de ani de boală, a răspuns Dumnezeu. 

ÎNŢELEPTUL ÎNVAŢĂ DIN PĂŢANIA ALTORA

Până și unele leacuri, ca să le dea Dumnezeu, se pare că l-a lăsat pe 
Sfântul Petru să aibă nevoie de ele ... 

O dată, au coborât iarăși Dumnezeu și Sfântul Petru pe pământ. 
Veneau după cum le plăcea, câte o dată pe jos, altă dată călare, de 
data aceasta, într-un car cu boi. Sfântul Petru trebuia să mâne carul. 
Văzându-l cam moale, Dumnezeu i-a zis: 

– Hai, Petre, mână cum trebuie boii! 
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– Nu pot, Doamne, că mi-am scrântit mâna!
Dumnezeu i-a spus:

– Scuipă pe mână și freacă,
Ca durerea să-ți treacă.

Așa a făcut și durerea i-a trecut. Așa fac oamenii până în zilele 
noastre. Astfel, vindecându-l pe Sfântul Petru, le-a încredințat Dumnezeu 
oamenilor secretul vindecării mâinii scrântite.  Cel puțin, așa povesteau 
țăranii cu multă vreme în urmă ...

 AM ÎNŢELES CINE POARTĂ FES

Cică s-a întâmplat o dată să-l lase Dumnezeu pe Sfântul Petru în 
locul Lui pentru o zi și o noapte. Pe când Sfântul veghea, un sărac și-a 
lăsat capra pe câmp, zicând: „Dumnezeu să te păzească!” 

Ce să facă Sfântul Petru? A coborât, să îndeplinească sarcina 
încredințată Domnului. Dar capra era tare iute, ca toate caprele, și nu 
stătea locului o clipă. 

A alergat bietul Sfânt după ea până când, leoarcă de transpirație, a 
reușit să o prindă de coadă. Dar când a tras-o ca să o oprească, coada i 
s-a rupt. De atunci, se spune,  caprele au numai o codiță ...

Când Dumnezeu S-a întors, l-a întrebat:
– Ei, cum e, Petre, să fi i în locul Meu?
– Doamne, Te rog să nu mă mai lași niciodată în locul Tău!

FRICA PĂZEŞTE BOSTĂNĂRIA

Cică Sfântul Petru a călătorit o dată cu Domnul Hristos și prin iad. 
Nu știu cum s-a făcut, că a adormit acolo și, când s-a trezit, Domnul 
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Hristos plecase. Dintr-odată, s-a pomenit înconjurat de vrăjmași.
– Ce cauți aici, Petre, în împărăția noastră?
Ce să facă Sfântul Petru, ca să scape?
– M-am hotărât să rămân aici, le-a zis el.
– Cum să rămâi aici? Și ce vrei să faci aici?
– Am să fac o mănăstire.
– O mănăstire?!
Speriați, vrăjmașii l-au înșfăcat și l-au scos cu alai pe poarta iadului.
– Fă mănăstire unde vrei, dar nu la noi! i-au spus și i-au trântit 

poarta în nas ...
Uite așa, cu istețime și prezență de spirit, a scăpat Sfântul Petru din iad!

OMUL SE JUDECĂ DUPĂ FAPTE

A fost unde a fost și a fost când a fost un orb și un olog și s-au prins 
frați de cruce. Într-o zi, a spus orbul:

– Suie, frate, în cârca mea și eu te voi purta oriîncotro mă vei 
îndrepta. Ce om câștiga, om împărți frățește. 

Așa au plecat ei la cerșit. Din ce au căpătat au mâncat, au băut, s-au 
și îmbrăcat ... Ba au mai și adunat un sac plin de mălai. 

– Hai să împărțim mălaiul, frate! a zis orbul. Măsoară tu și pune o 
baniță pentru tine, una pentru mine, până terminăm mălaiul. Mai stăm 
și noi pe acasă cât om avea mămăligă.

Ologul a început să măsoare. Dar pentru el punea banița plină, în 
timp ce pentru orb punea banița goală. Și cum stăteau la malul gârlei, 
ologul i-a dat brânci în apă bietului orb. S-a așezat apoi în capul podului 
și a început a se milogi:

– Faceți-vă milă de un biet olog!
Dar sus, în cer, Dumnezeu și Sfântul Petru tocmai terminaseră 
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masa și stăteau de vorbă. Văzând nelegiuirea ologului, Sfântul Petru a 
luat paharul de vin și zvârr! cu el după olog. Dar paharul s-a lovit de 
toartele cerului și s-a făcut zob.

Dumnezeu a zâmbit și a spus:
– Hei, Petre! În loc să lovești ologul, Mi-ai spart paharul și Mi-ai 

pătat cerul! Dar pentru că ai vrut să-l pedepsești pentru vina lui grea, 
binecuvântate să fi e țăndările și vinul!

A sufl at apoi Dumnezeu asupra cerului și a făcut cioburile stele, iar 
vinul, nori.

Dimineața devreme, pe rouă, Dumnezeu i-a spus Sfântului Petru:
– Acum, Petre, ia-ți toiagul și du-te pe pământ de-i spune orbului 

să se spele pe ochi cu rouă trei dimineți la rând și își va recăpăta vederea. 
Sfântul Petru a plecat pe pământ și a mers, a mers, până a ajuns în 

satul orbului. Dumnezeu îi purtase de grijă și-l scoseseră din apă niște 
oameni milostivi. Ca să-i încerce inima, Sfântul l-a întrebat:

– Sunt un biet drumeț; mă primești și pe mine la noapte în casa 
dumitale?

– Bucuros, moșule! Dar la mine e ca la omul nevoiaș. N-avem de 
niciunele și numai Bunul Dumnezeu știe cum de o mai ducem.

A așternut nevasta orbului țoale pe prispă, că era în luna mai, și 
când s-a revărsat de ziuă, Sfântul Petru l-a chemat pe orb și l-a învățat 
să facă așa cum zisese Dumnezeu, apoi a plecat.

Iar orbul s-a spălat trei zile la rând și și-a redobândit vederea. 
Atunci și-a dat el seama că găzduise în sărăcia lui un sfânt ...

ÎNMULŢINDU-SE PĂCATUL, SE NAŞTE PEDEAPSA

Dumnezeu și Sfântul Petru, umblând pe pământ încolo și încoace, după 
obiceiul lor, s-au întâlnit cu un om, care se ducea cu carul cu boi la târg.



39

– Unde te duci, omule? l-a întrebat Dumnezeu.
– Mă duc la târg.
– Dar dacă nu-ți ajută Dumnezeu să mergi la târg?
– Îmi pun încă o pereche de boi și tot mă duc la târg!
Dumnezeu și Sfântul Petru și-au căutat de drum, lăsându-l pe om în 

urmă. Prin puterea Sa, Dumnezeu a dat o ploaie și a plouat, și a plouat, 
de gândeai că s-a spart cerul sau a venit potopul. S-a făcut un noroi, 
că n-au mai reușit boii să scoată carul din nămol. Bărbatul a mai pus o 
pereche de boi și, cu patru animale, a reușit să plece la târg. Iarăși i-au 
ieșit în cale Dumnezeu și Sfântul Petru:

– Unde te duci, omule?
– Mă duc la târg!
– Dar dacă nu-ți ajută Dumnezeu să te duci la târg?
– Mă ajută sau nu, îmi mai pun o pereche de boi și tot mă duc la târg!
L-au lăsat pe țăran și au plecat Dumnezeu și tovarășul Său. 
– Ce i se cuvine, Doamne, omului ăsta, când el nu are frică de Tine, 

să-Ți ceară ajutorul?! a întrebat Sfântul Petru. 
– Să-l mai încercăm o dată și vom vedea.
Iar a început a ploua, de ziceai că e mânia lui Dumnezeu! Omul, 

văzând că nici cu două perechi de boi nu poate merge, a mai pus o pereche 
de boi la car. Văzând aceasta, Dumnezeu i-a poruncit Sfântului să-l mute 
cu car și cu boi cu tot pe cer, ca să le fi e învățătură oamenilor, să nu mai 
facă nimeni ceea ce a făcut el! Așa a apărut o nouă constelație ...

ÎNTINDE-TE CÂT ŢI-E PIELEA

A fost o vreme când pământul era numai șes, neted, fără munți și 
văi, fără stânci și peșteri, plat ca o plăcintă. 

Se zice că Sfântului Petru, care îmbătrânise și era mai arțăgos, 
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nu prea îi plăcea rânduiala asta. Ba mai arunca și câte o vorbă către 
Domnul, așa, mai prin barbă. Azi o vorbă, mâine alta, într-o zi S-a 
supărat Dumnezeu pe el și i-a dat voie să-I „cârpească” lucrarea, să o 
facă mai bună.

– Să vadă și el ce trudă e, a râs Domnul.
Bucuros, Sfântul Petru a luat un sac mare, mare. L-a umplut cu 

bolovani și, coborând pe pământ, a început a-i arunca într-o parte sau 
în alta, unde credea el că lipsesc.

– Iar l-a lovit pasiunea semănăturii pe Moș Petru, râdeau prietenii 
săi.

Dar ce s-a ales din ce a semănat Sfântul? Bolovanii mari s-au 
prefăcut în munți, iar cei mai mititei s-au făcut dealuri. Unii bolovani au 
crăpat când s-au lovit de pământ și acolo au apărut cheile, pereții înalți, 
stâncoși, printre care se strecoară râurile. Dacă bolovanii s-au știrbit în 
cădere, au apărut peșterile. 

A ajuns apoi Sfântul și în Bosnia. Acolo n-a mai putut să țină sacul 
și l-a scăpat din mână. Și așa s-a umplut țara cu stânci ... 



Se știe din Sfânta 
Evanghelie după Matei 
(capitolul 21), că într-o 

zi, Domnul, � ămânzind, a 
căutat smochine într-un pom și, 

negăsind, l-a pedepsit, spunându-i: 
„Rod să  nu mai porți în veac!” (21, 
19). Și smochinul s-a uscat îndată. 

Bătrânii noștri au ţinut minte această 
întâmplare și au născocit legende în care și 

alte plante și-au primit pedeapsa pentru că nu 
și-au îndeplinit datoria și nu au rodit; dar sunt și 
altele, în care transformarea oamenilor în � ori este 

o răsplată pentru parfumul bunătății inimii lor ... Iar 
Sfântul Petru joacă un rol important în multe dintre ele ... 

II.

DUMNEZEU, 
SFÂNTUL PETRU

 ȘI PLANTELE
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BUNĂTATEA E FLOARE RARĂ

A fost odată ca niciodată, în vremurile de demult, 
De când era vulpea cu coada scurtă,

Să trăiască cine-ascultă;
Și de când umbla Dumnezeu în lume,

Să trăiască cine spune.
 Au fost odată o babă și un unchiaș și ei aveau fi ecare câte o fată, căci 

se căsătoriseră la bătrânețe. Dar baba nu o iubea deloc pe fata moșului 
și o punea la cele mai grele treburi, în timp ce pe fi ica ei o ținea în puf.

Într-o noapte de iarnă, s-a trezit baba, a turnat apă în foc și l-a stins. 
Apoi a sculat-o pe fata moșului și a trimis-o să aducă foc de unde o ști. 

Biata fată și-a făcut de trei ori cruce, I-a cerut ajutor lui Dumnezeu: 
„Doamne, unde mă îndrepți, să găsesc o licărire de foc?” – apoi a plecat. 
Afară turna cu găleata. 

S-a suit fata în vârful casei și a văzut spre răsărit o fl ăcăruie într-o 
pădure. A coborât și a plecat prin ploaie până la foc. Acolo se încălzeau 
Dumnezeu și Sfântul Petru. 

– Ce cauți aici, fetiță? a întrebat-o Dumnezeu.
– Un tăciune de foc, dacă vreți să-mi dați, a răspuns fata plângând 

și tremurând de frig.
– Ei, ce zici, fetiță, e bună ploaia asta? a întrebat-o Dumnezeu.
– E bună, cum să nu! Cresc semănăturile, cresc fl orile din grădină, 

trandafi rii și altele, pe care le mirosim și ni le mai punem noi, fetele, la 
ureche, să fi m frumoase! Dar uite că noi, oamenii, suntem răi, facem tot 
felul de păcate înaintea lui Dumnezeu, nu ne mulțumim cu binele pe 
care ni-l dă și cârtim împotriva Lui! Dar eu Îi mulțumesc, căci dacă nu 
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ne-ar da acum ploaie, ar seca izvoarele și am muri de sete!
Dumnezeu i-a zis fetei să ia un tăciune. Fata a plecat, mulțumind, 

și El a binecuvântat-o:
– Urma și busuiocul!
Și în urma fetei, la fi ecare pas, a început să răsară busuioc; nu-i mai 

era frig, nici nu mai era tristă!
Acasă, baba s-a uitat chiorâș la ea; nu mai putea de ciudă când 

vedea cum răsare busuioc parfumat în urma ei!
Și-a sculat fata și a trimis-o și pe ea să aducă foc, sperând că tot așa 

de frumoasă o să se întoarcă.
S-a suit și fata babei în vârful casei; a văzut o fl ăcăruie la răsărit și 

s-a dus spre ea.
Când a ajuns la foc, a întrebat-o și pe ea Dumnezeu:
– Ce cauți, fetițo?
– Ia, un tăciune de foc, că ni s-a stins focul!
– E bună ploaia asta, ce zici?
– Ce? Ploaia asta care m-a udat până la piele? 
Și când a început a spune numai vorbe urâte despre ploaie, aproape 

că s-a stins focul și a început să iasă fum gros.
– Ptiuu! Ucigă-te crucea, necuratule! spuse Dumnezeu și focul și-a 

revenit.
Vezi bine că vorbele urâte ale fetei l-au atras pe vrăjmaș, să o scrie 

pe fată în cartea lui. Dar Dumnezeu l-a alungat.
A luat foc și, nepăsătoare, a călcat în picăturile pe care le împroșcase 

Domnul când îl alungase pe vrăjmaș. Atunci în urma ei a început să 
crească pălămidă. Iar Dumnezeu a spus:

– Urma și tusea!
Și a mers așa, tușind la fi ecare pas și cu pălămidă crescând în 

spatele ei, de i se beșicaseră picioarele de atâția ghimpi. Când s-au uscat 
picăturile sfi nte, pălămidă nu a mai crescut, dar a rămas tusea. Acum 
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tușea pentru că o supăra mirosul busuiocului din urma fetei moșului, 
care îi ducea rugăciunile în cer, să-I mulțumească lui Dumnezeu.

De aceea crește pălămida aproape de pădure, prin livezi și locuri 
pustii. 

Când a ajuns fata tușind acasă, s-a uitat baba să vadă dacă în urma 
ei crește busuioc. Dar nu creștea, căci fata nu era învățată cu munca, nu 
știa să semene, nici să plivească. 

Iar fata moșului s-a măritat cu Zefi r, feciorul Regelui-Vânturilor. 
Iar regele îi iubea așa de tare, că pe ceilalți frați ai lui Zefi r, vânturile, 
i-a închis, nelăsându-i să pustiască lumea. Și s-a întins busuiocul peste 
tot pământul. Și toți oamenii Îi aduceau slavă lui Dumnezeu pentru 
frumusețea și mirosul fl orilor! 

Dar după o vreme, vânturile au scăpat și, cum îl căutau pe Zefi r ca 
să se răzbune, Regele-Vânturilor l-a preschimbat într-un vânt căldicel, 
care urcă parfumul fl orilor la cer, să se bucure îngerii, iar pe fată a 
prefăcut-o în chită7 de busuioc și a dus-o la biserică. 

ŞARPELE ÎNCĂLZIT LA SÂN

Întâmplarea asta s-a petrecut demult, demult, pe la începutul lumii, 
pe când Dumnezeu mergea pe pământ și îl lua și pe Sfântul Petru cu El, 
să nu-I fi e urât.

Cică într-o iarnă, prin ianuarie, pe un ger de crăpau pietrele, 
mergeau amândoi printr-o câmpie și au găsit un șerpișor înghețat în 
zăpadă. Dar nu era șarpe adevărat, era încornoratul, care voia să-L 
necăjească pe Dumnezeu. 

Lui Dumnezeu I s-a făcut milă și l-a băgat în sân, să-l dezmorțească. 
Șarpele, cum a dat de căldură, hap! L-a mușcat cu colții veninoși pe 
Domnul și țuști! a luat-o la sănătoasa, de nu s-a mai văzut.
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Sfântul Petru s-a uitat la Dumnezeu și Domnul S-a uitat la Sfânt. 
– Ai văzut, Petre, ce șarpe?! I-am făcut bine și M-am ales cu rău ...
Zicând aceasta, Domnul S-a aplecat și Și-a stors pe pământ sângele 

înveninat din rană. Apoi a pus un semn și a plecat.
Pe la mijlocul verii, Dumnezeu l-a luat iarăși pe Sfântul Petru prin 

lume, să mai vadă ce s-a mai întâmplat. Trecând iar prin locurile unde 
se întâlniseră cu șarpele, Dumnezeu l-a întrebat pe Sfânt:

– Mai ții minte, Petre, locul unde M-a mușcat șarpele?
– Păi taman aici, Doamne, la semnul ăsta. Dar uite, Doamne, ce 

buruiană cu foi late a răsărit!
– Buruiana asta e blestemată. O să se numească „tutun”, iar oamenii 

au să o ardă și au să tragă fumul în piept; dar o să fi e rea pacoste pe 
capul lor!

Într-adevăr, unora li se pare că tutunul la început e dulce, căci are o 
picătură din sângele Domnului, dar lasă în plămâni numai amărăciune 
și venin: acela-i „darul” necuratului!

ÎNTREBAREA TRECE MAREA

Cică după ce Dumnezeu a făcut lumea, animalele și pe oameni, toți 
s-au dus la El, să primească pâinea de toate zilele. 

Cu mână de Tată, le-a dat tuturor: unora le-a dat grâul, altora – 
porumbul, apoi a împărțit cartofi i, secara, orzul, ceapa, sfecla și tot așa, 
toate roadele pământului. 

La urmă a venit și uciganul, să primească și el hrană.
– Acuma te-ai trezit, la urmă? Să vedem, dacă a rămas ceva de 

dat, o să te miluiesc și pe tine, dacă nu, o să te lingi pe bot și o să-ți iei 
tălpășița8, vorba aceea!

S-a gândit Dumnezeu și Și-a dat seama că a mai rămas ovăzul. 
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– Apoi ce să-ți dau? A mai rămas ovăzul, te mulțumești cu el?
– Mă mulțumesc, ce să fac?
Cam supărat, a plecat necuratul, spunând mereu: „Ovăz, ovăz, 

ovăz”, ca să nu uite ce a primit.
Dar Sfântul Petru I-a spus lui Dumnezeu:
– Doamne, prea bună pâine i-ai dat vrăjmașului! Mai bine ar 

rămâne pentru vite ovăzul, că muncesc din greu!
– Bine zici, Petre, dar ce putem face? Ce e dat, e bun dat. Ce-a intrat 

în gura lupului nu mai poți scoate!
– Lasă-mă pe mine, Doamne, iar de n-oi lua ovăzul de la el, să-mi 

faci ce vrei, să nu-mi mai spui pe nume!
A luat-o la goană și a ajuns înaintea lui ucigă-l-crucea la un pod și 

s-a ascuns dedesubt. Trece înainte neprietenul pe pod fără nicio grijă, 
tot repetând: „Ovăz, ovăz, ovăz”. Sfântul Petru tace chitic sub pod și, 
după ce trece necuratul, iese, se furișează în spatele lui și strigă tare: 
„Hăă!” la urechea acestuia. 

– Aoleu, ce m-am speriat! strigă încornoratul, scuipându-și în sân. 
Moșule, ai dat în mintea copiilor? Din cauza ta, am uitat ce pâine mi-a 
dat Dumnezeu!

– Vai de mine, n-am știut asta! Și ce ți-a dat Dumnezeu?
– Nu ți-am spus că m-ai speriat și am uitat cuvântul?
– Dar ce era? Poate mohor?
– Nu.
– Boz?
– Nu. 
– Mătrăgună?
– Nu.
– Holeră?
– Nu, altfel, nu-mi mai bate capul!
– Stuf, bostan, urzici?
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– Nu.
– A! Acum mi-aduc aminte ce ți-a dat Dumnezeu, pălămida ți-a 

dat-o!
– Daa! Așa e, pe asta mi-a dat-o!
Așa i-a luat Sfântul Petru ovăzul și l-a dat animalelor, iar despre 

pălămidă se zice că e a celui rău.
Ea crește și înăbușă cerealele. Oricât te-ai necăji, cu greu o poți 

stârpi din ogoare. Mâinile lucrătorilor sunt adesea pline de ghimpi de 
pălămidă, iar vitele o ocolesc.

Și după cum pălămida umple ogorul, ca să nu poată crește pâinea, 
așa și vrăjmașul umblă în calea oamenilor cu inimă bună, ca să-i 
murdărească cu răutățile lui.  

FĂ BINE ŞI-L ARUNCĂ-N BALTĂ, NU ŞTII CUM IESE LA IVEALĂ

Demult, oamenii erau mai buni decât cei de azi. Pe vremea aceea, 
chiar Dumnezeu venea pe pământ, avându-l ca tovarăș de călătorie 
pe Sfântul Petru. Îmbrăcați în haine sărăcăcioase, umblau prin lume, 
neștiuți de nimeni, răsplătindu-i pe toți după fapte. 

Pe vremea aceea, trăia singur un biet bătrân. Toți ai lui muriseră. 
Lucra pe la cunoscuți și primea: de la unul o haină, de la altul, 
încălțăminte, de-ale gurii sau un ban de cheltuială, căci toți îl știau drept 
un om harnic, econom și cinstit. Toamna, când se făceau praznice în sat, 
căpăta moșul o mulțime de bunătăți.

Odată cu trecerea anilor, moșul se simțea tot mai slab. Și se gândea 
mereu: „Eu am mâncat la multe praznice, dar mie cine îmi va face 
pomeni când voi muri? Nu am pe nimeni ...”

Și, cu puținii bani pe care îi avea, își făcu și el un praznic, la care 
pofti tot satul.

Dar oamenii s-au gândit așa: „Bietul moș, nici nu are ce mânca! 
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Cum să mergem noi, să-i luăm tot ce are?” Și nimeni nu i-a trecut 
pragul ...

Foarte supărat, neînțelegând de ce niciun sătean nu vine la praznic, 
moșul a luat oalele cu sarmale, pilaf, colacii și lumânările și a întins 
masa la răscruce, pe unde știa că mai trece lume.

În vremea asta, Dumnezeu și Sfântul Petru se afl au nu departe de 
sat. Lihnit de foame, Sfântul Petru L-a întrebat pe Domnul:

– Doamne, unde vom găsi ceva de mâncare? 
– Vom afl a, Petre, i-a răspuns Domnul, uite, e un sat acolo.
Coborând dealul, au nimerit în satul moșului. Chiar la intrare, de o 

parte și de alta a drumului, au găsit câteva străchini aburinde cu sarmale 
și pilaf, cu colaci rotunzi și rumeniți deasupra și lumânări aprinse înfi pte 
în mijloc. Moșul nu uitase să aducă și aici bucate!

Fără a mai pune vreo întrebare, Sfântul Petru a început să înfulece. 
Și Dumnezeu a mâncat, dar după ce a binecuvântat bucatele. 

– Totdeauna ai avut grijă, Doamne, slăvit fi e numele Tău! I-a spus 
Sfântul Petru și și-a băgat colacul și lumânarea în buzunar.

– Ba mai bine mulțumește-i creștinului cu inimă bună care, deși 
sărac lipit, a adus aici mâncarea aceasta, să-i ospăteze pe trecători!

Și i-a spus Domnul povestea praznicului.
– Nu se cuvine, Doamne, să rămână nerăsplătită o faptă așa de 

frumoasă, I-a zis Sfântul Petru. 
– Lasă, Petre, nu-i purta tu de grijă, i-a răspuns Dumnezeu, are 

Cine să Se îngrijească de asta!
Când Sfântul Petru și Dumnezeu au pornit mai departe, în urma 

lor au rămas niște cununi de frunze mari, întinse pe pământ, având în 
mijloc fl ori galbene-aurii ca niște lumânărele. 

De atunci răsare păpădia pe la răscruci, la marginea șoselelor sau 
pe maidane, prin poieni, unde dusese bucatele moșneagul cel bun la 
inimă ...
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MULŢI VĂD, PUŢINI ÎNŢELEG

Au fost odată un împărat și o împărăteasă. Erau triști, căci nu aveau 
copii. Dar o dată, au trecut pe la poarta palatului lor Dumnezeu și Sfântul 
Petru.

S-a uitat la palat Sfântul Petru și apoi L-a întrebat pe Domnul:
– Doamne, de ce nu au copii oamenii ăștia?
– Dacă împărăteasa ar bea rouă de pe crini amestecată cu rouă de 

pe pelin, ar naște o fată frumoasă cum n-a mai fost și n-o să mai fi e alta! 
Dar să-i pună numele Românița.

Dumnezeu și Sfântul Petru au plecat în drumul lor. Oșteanul de 
la poartă s-a dus fuga la împărăteasă, să-i spună ce a auzit. Era tocmai 
pe vremea când înfl oresc crinii. A dat ordin împărăteasa și i-au cules 
slugile un pahar de rouă de pe crini amestecată cu rouă de pe pelin. L-a 
băut împărăteasa și, după nouă luni, a născut o fată. Și fața ei era albă, 
iar părul îi mirosea ca pelinul. 

Românița a crescut mare. Era frumoasă de nespus și foarte cuminte. 
Nu-i prea plăceau oamenii, nici petrecerile; nu-i plăcea să fi e văzută și 
toată ziua se îngrijea de fl ori și pe toate le înțelegea ce vorbesc. 

Când fata a împlinit 18 ani, au început să vină craii să o ceară de 
soție. Fata îi primea pe pețitori, le vorbea, dar când aduceau vorba de 
căsătorie, le spunea să nu-și mai bată capul, deoarece au să fi e nefericiți 
dacă se însoară cu ea. Craii se temeau, plecau și nu se mai întorceau. 
Vorba s-a împrăștiat și după o vreme nu a mai venit niciun pețitor. 
Părinții s-au supărat și au început să o certe pe Românița, căci își doreau  
să o vadă fericită, așezată la casa ei.

Dar un fecior de împărat de departe, auzind de frumusețea și 
de bunătatea fetei, nu s-a speriat de cleveteli și s-a dus să o ceară în 
căsătorie. Fata a râs, a glumit, a stat de vorbă cu el, dar când tânărul a 
adus vorba de căsătorie, i-a spus:
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– Dacă ții neapărat, ne căsătorim, dar vei fi  nefericit.
– Dar de ce? a întrebat-o fl ăcăul.
– Pentru că eu nu-s făcută din lumea aceasta și cine m-o lua de 

soție rămâne văduv chiar în ziua căsătoriei.
– Nu cred! 
– Încearcă, i-a spus fata, dar să nu plângi! Eu mă voi transforma în 

fl oare sălbatică.
– Nu cred! De unde știi asta?
– Am visat în urmă cu multă vreme un glas din cer spunându-mi: 

„Româniță, cum te vei cununa, ai să te prefaci în fl oare de câmp, dar și de leac!”
Feciorul de împărat nu a crezut-o și a insistat să îl accepte ca soț. 

S-au făcut pregătiri mari, ca pentru nuntă împărătească. Toată lumea se 
bucura, dar fata plângea de uda pământul. Iar duminică, după cununie, 
mireasa s-a făcut albă ca varul. Nuntașii au crezut că îi este rău și au 
scos-o din biserică. Cum a simțit vântul, fata s-a strâns, mâinile i s-au 
prefăcut în frunze, picioarele – în tulpină, trupul i s-a subțiat, capul i 
s-a făcut o fl oricică cu petale albe și miros de pelin. Oamenii au numit 
fl oarea „româniță”, în amintirea fetei de împărat, și de atunci o folosesc 
ca leac pentru răcelile copiilor ... 

Și așa încălecai pe fus
Și gătii și eu de spus ...

FLOAREA, DE CUM SE DESCHIDE, SE VEDE CE ROD DĂ

Cică trăia odinioară o fată. O chema Zambila și rămăsese de mică 
fără părinți. N-avea frați, nici rude și a crescut așa, din mila oamenilor 
buni. Dar a ajuns cea mai cuminte fată de măritat din sat. Nu-i plăcea să 
piardă vremea, nu vorbea pe nimeni de rău și muncea pe la gospodari, ca 
să poată trăi; torcea, țesea, cosea cu îndemânare cămăși și ajuta la prășit. 
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Văzând-o cum se face din ce în ce mai frumoasă, au început să o 
pizmuiască oamenii cu fete urâte și leneșe; se temeau că Zambila se va 
mărita înaintea fi icelor lor. Și, într-adevăr, nu după multă vreme, au 
început a veni mereu pețitori la căsuța ei; dar, gândindu-se să-și facă și 
un pic de zestre cu mâinile ei harnice, fata îi tot amâna. 

Se spune că are Dumnezeu în cer o carte mare, în care este scris 
fi rul vieții tuturor oamenilor. Uneori se uită în ea sfi nții, să vadă ce 
necaz au creștinii care li se roagă, să știe cum să-i ajute. Cică într-o zi 
s-au uitat și Dumnezeu și Maica Domnului și au văzut că Zambila urma 
să se căsătorească cu un bărbat rău și că o să mai aibă și alte supărări.

Cum trecea pe acolo cu treabă Sfântul Petru, chelarul raiului, 
Dumnezeu l-a oprit și i-a zis:

– Petre, ia citește și tu ce viață îi așteaptă pe unii oameni harnici și buni! 
Și i-a dat și lui să citească povestea vieții care o aștepta pe fată.
Maica Domnului a căzut în genunchi în fața Tatălui Ceresc și L-a rugat:
– Doamne, miluiește-o și ajut-o pe Zambila, să fi e fericită! Ajungă 

atâta suferință câtă a îndurat până acum din copilărie!
Sfântul Petru s-a înduioșat și L-a rugat și el pe Domnul să Se îndure de ea.
Atunci Dumnezeu a făcut un semn și în fața Sa au apărut Prier și 

Florar: Prier, tinerel și zburdalnic, gata să usuce pământul cu vântul lui 
iute, Florar, puțin mai în vârstă, cu ochi de viorele și păr de iarbă verde 
și plin de fl ori, gata să trezească din amorțire toate fl orile pământului 
sufl ând asupra lor.

Dumnezeu i-a întrebat:
– Băieți, n-ați auzit, umblând prin lume, de o fată pe nume Zambila?
– Ba am și văzut-o!
– Eu, a spus Prier, în fi ecare primăvară mă joc pe la urechile ei și îi 

cânt cu taină de întinerire!
– Iar eu, a zis Florar, în fi ecare primăvară îi semăn în cale fl orile 

cele mai frumoase, să și le pună în păr!
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– Să vă duceți la ea și unul să o ia de nevastă, le-a poruncit Domnul. 
S-au preschimbat Prier și Florar în doi fl ăcăi numai buni de însurat 

și au coborât în satul fetei. Era primăvară, când se topește zăpada. Era o 
zi însorită și fata spăla la râu pânza pe care o țesuse peste iarnă. 

Apropiindu-se de Zambila, Prier, mai grăbit, a zis:
– Măi, știi ce, să aburim fata cu duhul nostru, să o amețim cu taina 

primăverii!
Și, cu cât se grăbeau, cu atât devenea Prier mai înfocat, stârnind 

un vânt când rece, de te lua cu frig la spate, când mai cald. Florar, mai 
domol, o îmbia pe fată cu parfum de fl ori de mălin, cireș, tei, salcâm, 
miresme amețitoare, care îi plăceau tare mult. Dar vântul lui Prier a 
făcut-o să zică:

– Dacă n-ar bate vântul ăsta, ce minunată vreme ar fi !
S-au apropiat fl ăcăii și au salutat-o:
– Bună ziua, fetică!
Fata i-a privit și le-a răspuns:
– Îi mulțumesc numai unuia dintre dumneavoastră!
Cei doi s-au îndepărtat și s-au luat la harță:
– Măi, ce vorbă e asta? a întrebat Prier. 
– Cred că mi-a mulțumit mie, a zis Florar. 
– Ba cred că mie, că-s mai tânăr, i-a răspuns Prier. 
– Oi fi  tu mai tânăr, dar de ce n-a spus? Și parcă la mine s-a uitat 

mai lung ... Mai bine hai la fată, să o întrebăm. 
Fiind mai îndrăzneț, Prier i-a zis Zambilei:
– Prietenul meu, Florar, spune că lui i-ai mulțumit.
– Ba deloc! Mulțumirea este pentru cel ce îmi va ghici o cimilitură9.
– S-o auzim, au spus ei.

– Scurtă, groasă, unde te duci?
– Arsă pe fund, de ce mă-ntrebi?

– Oala cu ulcica, s-a pripit Prier cu răspunsul.
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– Nu, a zâmbit fata.
– Atunci lingura și tigaia, a mai răspuns Prier.
– Nu.
– Știu eu! a răspuns Florar. Nu e cofa cu ceaunul?
– Ba da! Ție ți-am mulțumit și merg după tine!
Așa era obiceiul în satul fetei: fata mergea după cel ce se dovedea 

ager la minte și știa să găsească răspunsul la o ghicitoare ... 
Iar Florar, care nu era om, ci slujitor al Domnului, nu putea să o 

ia cu el cu chip omenesc; de aceea, și-a azvârlit sumanul peste fată și a 
prefăcut-o într-o fl oare frumoasă și parfumată. Și, cum colindă în fi ecare 
primăvară lumea, i-a împrăștiat sămânța prin toate grădinile ...

FĂGĂDUIEŞTE NUMAI CE POŢI DA

Iisus și Sfântul Petru treceau odată printr-un sat. Apropiindu-se 
de un bordei, au auzit cântece vesele din fl uier. Iisus l-a întrebat pe 
un sătean ce se întâmplă, iar acesta I-a răspuns că gospodarul casei își 
mărită fata. Iisus i-a zis atunci lui Petru:

– Vino, Petre, să intrăm, ca să le dăm tinerilor un dar pentru noua 
lor gospodărie; însă în afară de pâine și de sare, să nu primim nimic, 
căci sunt oameni săraci.

Au intrat în casă și gospodarul i-a întâmpinat cu prietenie, cu pâine 
și sare, poftindu-i la masă. Domnul Iisus nu a mâncat nimic în afară de 
pâine, deși gazdele tot insistau să guste din bucate. Petru ar fi  mâncat cu 
plăcere măcar o plăcintă, însă, ținând seama de porunca Învățătorului, 
refuza și el bucatele cu care era îmbiat. Însă, cu cât privea mai mult pe 
furiș la plăcintele gustoase, cu atât pofta lui creștea. 

Când Domnul a ieșit pentru o clipă din casă, Petru nu s-a mai putut 
abține și, la îndemnul stăruitor al stăpânului casei, și-a umfl at buzunarul 
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cu plăcinte; dar nu îndrăznea să le mănânce. 
Mântuitorul S-a întors, a împărțit daruri mirilor și au pornit iar 

la drum. Sfântul Petru se stăpânea cu chiu, cu vai, căci îi era poftă de 
plăcinte. Intrând într-o pădure, Petru a văzut că Domnul, care pășea 
înainte, cu capul în pământ, părea pierdut în gânduri. Atunci a rămas 
oleacă în urmă și, scoțând din buzunar o plăcintă, a mușcat repede din 
ea. Dar în momentul acela, Iisus Hristos S-a întors și l-a întrebat:

– Petre, ce mesteci?
Sfântul Petru a dus repede mâna la gură, a scuipat în ea bucățica și 

a azvârlit-o înapoi, apoi i-a răspuns, cam rușinat:
– Nimic, Doamne!
Iisus S-a prefăcut că nu observă, S-a întors și S-a lăsat din nou 

copleșit de problemele Sale. 
Sfântul Petru a profi tat de momentul acesta de neatenție și a mușcat 

iarăși din plăcintă. Abia  a început să mestece, că Mântuitorul S-a întors 
spre el, întrebându-l din nou ce mestecă. Petru a aruncat ca mai înainte 
îmbucătura nemestecată și a negat din nou că ar mânca ceva. Aceasta 
s-a repetat până ce Sfântul Petru a terminat toate plăcintele, aruncându-le 
în urmă, pentru că Domnul nu-i dădea timp nici măcar să mestece, da-
rămite să înghită!

După ce Sfântul Petru a aruncat și ultima bucată, Dumnezeu i-a zis:
– Ia du-te, Petre, de culege „nimicurile” pe care le-ai aruncat în 

urma ta! Eu te aștept aici. 
Rușinat, înțelegând că fusese prins cu minciuna, Sfântul Petru s-a 

întors în pădure. La înapoiere, I-a dat Mântuitorului ceea ce găsise, zicând:
– Doamne, numai pe acestea le-am găsit în pădure! Vrând să adun 

îmbucăturile aruncate de mine, am văzut că fi ecare a prins rădăcină în 
pământ și a devenit un fel de plantă.

– Da, așa este; ele au crescut din darul pe care tu, Petre, l-ai 
disprețuit, azvârlindu-l pe pământ, a răspuns Iisus.
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Atunci Sfântul Petru, regretând amarnic, și-a cerut iertare.
Au mers mai departe și, ajungând într-un sat, au poposit la o femeie 

săracă. Domnul Iisus a învățat-o să fi arbă ciupercile (căci ciuperci erau) 
și să le servească  cu mujdei de usturoi. 

Se spune că Domnul Iisus a vrut ca bureții10 să le aducă folos 
oamenilor săraci și de aceea a învățat-o pe femeia cea sărmană unde 
să îi caute și cum să îi gătească. Fiind atât de mulți săraci pe pământ, 
ciupercile se înmulțesc foarte repede, ca să le folosească multora.

Dar se crede că ciupercile nu sunt sățioase, pentru că Sfântul Petru 
nu a apucat să se sature ... 

OSÂNDA TRAGE LA PLATĂ

Cică la început agrișul era un arbore înalt și rămuros, iar crengile 
sale nu aveau ghimpi.

Într-o zi călduroasă, Domnul nostru Iisus și Sfântul Petru, care 
călătoreau pe pământ, fi ind foarte obosiți, s-au așezat la umbra unui 
agriș, să se odihnească. După ce s-au odihnit cât s-au odihnit, l-au rugat 
pe agriș să le dea câteva pomușoare să le guste, căci nu le era numai 
foame, ci și sete. 

Agrișul, neștiind cine sunt, le-a zis mânios:
– V-am dat umbra, să vă odihniți, și acum, în loc de mulțumire, îmi 

mai cereți și poame! Hai, plecați de aici!
Domnul Iisus Hristos, supărat până în adâncul inimii, a făcut să-i 

apară spini și i-a spus:
– De acum înainte n-ai să mai fi i ca până acum; veșnic să-ți fi e 

crengile acoperite cu spini, ca nicun om să nu mai tragă la tine, decât în 
caz de mare nevoie!

De atunci este atât de ghimpos agrișul, devenit un arbust ...



În concepţia 
ţărănească, Sfântul 

Petru nu este un simplu 
însoţitor al Domnului, 

stând mereu în umbra Sa. El 
este trimis adesea singur în lume, 
să vadă cum merg treburile, când 

pedepsește obrăznicia și răutatea sau îi 
ajută pe cei slabi, cu putere de la Domnul, 

comportându-se ca un adevărat Apostol. Dar 
are și o gospodărie strașnică undeva, în lume, 

de care vede în răstimpuri, trece prin necazuri și 
bucurii ca orice om ...

III.

DUMNEZEU, 
SFÂNTUL PETRU

 ȘI PĂSĂRILE
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CINE NU E MULŢUMIT CU PUŢIN NICI DE MULT NU ARE PARTE

A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi , nu s-ar povesti. Ce vă 
povestesc acum s-a întâmplat demult, demult, când oamenii nu erau 
așa de răi ca astăzi, nu se dușmăneau între ei, șoarecii călăreau pe pisici 
și lupii și mieii se îmbrățișau frățește. 

Pe vremea aceea, Dumnezeu umbla pe pământ, întotdeauna 
întovărășit de Sfântul Petru, împărțind milă și daruri oamenilor buni. 
Iar Sfântul Petru Îl însoțea și Îl ajuta pe Domnul în lucrările Sale. 

Dar nu-i plăceau Sfântului insectele cele mici, care se târau pe 
pământ, i se suiau pe picioare și îl înțepau, supărându-l peste măsură. 

– Doamne, a spus într-o zi, pe toate le-ai făcut bune și frumoase pe 
pământ, numai un lucru nu.

– Care este acesta, Petre? l-a întrebat blând Domnul, căci Sfântul Îi 
dăduse multe sfaturi înțelepte. 

– Gângăniile astea mici, pe care le-ai lăsat să se târască pe pământ sau 
pe sub el, nu sunt bune, căci îl necăjesc pe om, cea mai iubită făptură a Ta.

– Dacă vrei tu să nu mai fi e, Petre, îți voi face pe plac.
Le-a poruncit Domnul insectelor să se adune lângă El și le-a adunat 

binișor într-un sac, apoi l-a strâns bine la gură. Tocmai atunci trecea pe 
acolo o femeie.

– Încotro te duci, copilă?
– În cutare loc.
– Te rog atunci să iei și sacul acesta, căci Eu sunt bătrân, și să-l 

arunci în groapa cutare, dar să nu-l dezlegi!
Femeia a luat sacul, dar când a ajuns lângă groapa în care trebuia 

să-l arunce, ce și-a zis? „Ce are să se întâmple dacă mă uit și eu puțin în 
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sacul ăsta, pe care l-am cărat atâta în spinare?”
Așa că a pus sacul jos și l-a dezlegat. Insectele s-au risipit cu iuțeală 

care încotro.
Dumezeu, Care știa ce a făcut, a întrebat-o:
– Bine, femeie, dar ce ai făcut? De ce ai dezlegat sacul?
– Din curiozitate, Doamne!
– Ah, femeie, femeie! Numai curiozitatea vă pierde pe voi! 

Curiozitatea te-a pierdut și pe tine, căci ai să te faci ciocănitoare și ai să 
le cauți și ai să le omori toată viața!

Așa s-a întâmplat ... 

SĂRACII SE MILUIESC, HOŢII SE PEDEPSESC

Spune o poveste că, pe când lumea era mai bună, Dumnezeu și 
sfi nții Săi mergeau pe pământ. Dar sfi nții își aveau și ei gospodăriile lor, 
ca noi astăzi: casă, masă, copii, vite, câte trebuie la casa omului. 

Între sfi nți, cel mai important era Sfeti11 Petrea. El umbla mai mult 
cu Domnul pe drumuri, dar își avea și el gospodăria lui, bine rânduită. 
Printre altele, avea și o herghelie de cai frumoși, cu părul negru ca pana 
corbului și iuți ca focul.

Trăia pe vremea aceea și un tâlhar vestit, pe nume Cucu. Afl ând de 
caii Sfântului Petru, i-a dat prin gând să-i fure. După puțină vreme, cum 
Sfântul Petru călătorea cu Domnul, a făcut ce a făcut și a furat caii. Ca 
să-și piardă urma, a fugit cu ei prin codrii neumblați.

A doua zi, s-a întors din călătorie Sfântul și a descoperit furtul. Ghicind 
că hoțul e Cucu, s-a luat după el. Avea nevoie de un ajutor și s-a rugat:

– Dă-mi, Doamne, câțiva câini voinici, cu care să-l prind pe hoț!
Dumnezeu i-a dat lupii și de aceea ei se mai numesc câinii-

Sfântului-Petru.
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A răscolit pădurea cu lupii Sfântul Petru, dar nu a reușit să mai dea 
de urma cailor. Îl apucase și noaptea în pădure și nu mai vedea nimic. 

– Fă, Doamne, o minune și luminează-mi calea, să-l prind pe hoț! 
s-a mai rugat o dată.

Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea și, cât ai clipi din ochi, pădurea 
s-a umplut de licurici.

La lumina lor, se vedea ca ziua. Sfântul Petru s-a bucurat și și-a 
căutat caii toată noaptea, dar tot nu i-a găsit. În zori, s-a întors acasă 
fără cai. Necăjit, iarăși s-a rugat:

– Fă-l, Doamne, o pasăre fără odihnă pe Cucu, care să-și strige 
numele prin păduri, să știe toată lumea cine e, să se învețe minte să nu 
mai fure!

Așa a apărut cucul. Pasărea se teme de licurici și, când se apropie 
sărbătoarea Sfântului Petru, în iunie, și apar licuricii, se oprește din 
cântat, de teamă să nu-l prindă Sfântul Petru ... 

DIN OMUL BUN, BUN LUCRU IESE

Cică erau odată un împărat și o împărăteasă. Se bucurau de toate 
bunătățile și mai aveau și doi copii frumoși, fără seamăn pe lume. Pe 
fată o chema Lia, iar pe băiat, Soare. La Lia te puteai uita, dar la Soare, 
ba, căci fața și pletele lui luceau ca aurul. 

Dar multă vreme nu s-au bucurat părinții de copiii lor minunați, căci 
au plecat în lumea cealaltă, lăsându-i orfani, singuri în palatul acela uriaș.

Pe vremea aceea, umbla Sfântul Petru pe pământ, ca să facă bine 
oamenilor și să le aline necazurile. A trecut și pe la palatul împărătesc și 
a găsit și aici la fel de multă suferință ca la cei săraci.

– Sfi nte Petre, ai milă de noi! i-au zis copiii într-un glas. Avem toate 
bunătățile pământului, dar nu ne mai trebuie! De când ne-au murit 
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părinții, ne macină dorul și jalea. Nu mai putem sta aici! Mai bine să ne 
ducem în lume! Ia-ne cu tine, Sfi nte Petre!

S-a înduioșat Sfântul și le-a spus:
– Feții mei, Dumnezeu a rânduit ca frații să nu locuiască împreună 

toată viața. Într-o zi tot va veni ziua despărțirii. Pe tine, Soare, te-oi lua 
în cer, dar tu, Lie, ce-ai să faci?

– Fă-mă, Părinte, o păsărică! Să plutesc în apele albastre ale văzduhului, 
să uit de dorul părinților! Și dacă din când în când o să mă pot înălța în cer, 
ca să-mi văd frățiorul, viața mea va fi  mai frumoasă ca aici!

Nu și-a terminat bine vorba, că Lia s-a și prefăcut într-o păsăruică 
cu penele cenușii și cu ciocul ca un ghimpe de salcâm.

– Ciocârlie să-ți fi e numele de acum! i-a mai spus Sfântul Petru. 
Păsăruica și-a luat zborul și ca o sfârlează a urcat sus, tot mai sus. 

Iar pe Soare l-a luat Sfântul Petru cu sine și l-a închis în palatul de sticlă 
albastră al cerului. 

E frumos în cer, dar dorul de părinți și de surioară îi rupe inima 
Soarelui. Așa că neîncetat se uită prin fereastră spre pământ și așa 
luminează lumea. Iar sora lui, când îl vede, se ridică în zbor spre el 
ciripind rugăciuni către Dumnezeu să-i deschidă porțile cerului, să-și 
vadă fratele ...

LIMBA DULCE MULT ADUCE

Se zice că pe când umbla Domnul nostru Iisus Hristos cu Sân-Petru 
pe pământ, au trecut ei într-o zi de martie printr-un codru mare. Pe 
vârful celui mai înalt arbore au văzut un sturz cântând de zor și fălindu-se 
că el face vara. 

Văzându-l așa de voios, Sân-Petru l-a salutat:
– Bună dimineața, sturzule!
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– N-am când să-ți mulțumesc! i-a răspuns acesta plin de îngâmfare.
– Dar de ce, dacă îmi este iertat să te întreb?
– Pentru că eu fac vara! a răspuns sturzul și, rotindu-se, s-a întors 

la cântecul lui:
Astăzi mă-nsor eu,

Mâine-un frate al meu!

Domnul și Sân-Petru au plecat în drumul lor, lăsând sturzul să facă 
vara, după cum s-a lăudat. Dar pe după-masă a dat Dumnezeu o ploaie 
deasă și rece până seara. Iar după înserat, a mai dat și un viscol, de ți se 
părea că erau în toiul iernii, și un ger, de crăpau lemnele.

A doua zi dimineață, după ce au umblat pe unde au avut treabă, 
Sfi nții s-au întors pe același drum. L-au văzut pe sturz stând pe o ramură 
de jos, tupilat și zgribulit de frig și foarte întristat. Dorul de însurătoare 
îi trecuse ... 

– Bună dimineața, sturzule! i-a spus Sân-Petru.
– Mulțumim Domniilor Voastre! a răspuns pasărea supărată.
– Dar ce faci aici? De ce stai așa de zgribulit? 
– Păi nu vedeți cum e vremea?

Astăzi mor eu,
Mâine un frate-al meu!

Și și-a lăsat capul în jos și și-a înfoiat penele, doar s-o putea apăra 
mai bine de frig. 

De atunci, sturzul nu se  mai fălește în martie cum făcea cândva, ci 
cântă cu grijă:

Cioareci12 și opinci13,
Că de mâine ningi,
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Cioareci buni de pânză,
Și opinci de frunză,
De mers la drăguță!

El tot își caută pereche în luna martie, dar strigă că-i trebuie opinci 
și cioareci călduroși ca să meargă la aleasa inimii sale!

MAI RĂU TE RUPI CÂND VREI SĂ TE DREGI

Aceasta s-a întâmplat demult, când a fost trimis Sfântul Petru pe 
pământ, să vadă în ce chip mai merg treburile prin lume. După ce a 
colindat lumea de la o margine la alta, după ce a văzut și mai bune, și 
mai rele, se întorcea trudit spre rai. 

Cum mergea încet, gândindu-se la veștile pe care le ducea Celui 
Preaînalt, iată că-i iese în cale ciocârlanul. Nici una, nici două, începe 
a-i țopăi prin față, plângându-se: ba că ciocârlia zboară mai sus ca el, ba 
că pițigoiul are penele mai frumoase, ba că el n-are nicio podoabă și tot 
așa. 

Sfântul Petru nu l-a băgat în seamă și și-a văzut de drum. Asemenea 
nemulțumiri mai auzise el multe! Dar ciocârlanul îi tot sărea în față, 
ba în stânga, ba în dreapta, încurcându-l la mers. Atunci Sfântul s-a 
supărat și s-a repezit să-i dea o urecheală bună. Dar n-a nimerit urechile 
ciocârlanului, ci l-a înhățat de chică. Și cum mâna sa e sfântă, acolo 
unde l-a apucat, i-au rămas penele în sus.

– Poftim, de acum ai podoabă! Să-ți rămână moț, ca semn al 
obrăzniciei tale!



Ţăranii știu că, făcând 
păcate, omul strică 

rânduiala statornicită 
de Dumnezeu când a făcut 

lumea și cred că Domnul reface 
neîncetat ordinea pedepsind răul 
și răsplătind binele, altfel ar veni 

sfârșitul lumii. Prin legendele în care cei 
răi, obraznici sau zgârciţi sunt pedepsiți, 
bătrânii voiau să arate într-un mod mai 
convingător cum dorește Dumnezeu să ne 

purtăm: să � m darnici, miloși, să-i ajutăm pe cei 
sărmani și să ne ferim de faptele urâte. Sfântul Petru 

nu e prea răbdător nici el cu cei înclinaţi să facă rele ...

IV.

DUMNEZEU, 
SFÂNTUL PETRU
 ȘI ANIMALELE
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NU TE FACE ÎNŢELEPT ÎN TOT LUCRUL

Se crede că lupul și câinele sunt neamuri apropiate, cu toate că 
niciodată n-au fost prieteni adevărați.

Dumnezeu, după ce a făcut toate vietățile, după ce le-a dat nume și 
le-a împărțit treaba pe care fi ecare o are de făcut pe lume, într-o zi, l-a 
luat pe Sân-Petru cu Sine și au pornit-o prin lumea largă, ca să vadă cum 
trăiesc oamenii, cum o duc animalele și cum se împacă unii cu ceilalți.

Au mers ei cât au mers, peste câmpuri și peste dealuri, peste văi și 
munți înalți, până când au dat peste niște vietăți mai mărunte ca pumnul, 
dar pulbere de multe ce erau. Nu puteau păși fără a călca vreuna! 

Preasfi nții erau grozav de obosiți și mai era cale lungă până la o 
locuință omenească. Așa că s-au întins sub un brad mare și stufos, unde 
nu le era frică de ploaie; și, cum s-au culcat, au și adormit buștean. 
Sfântul Petru, de frig, se învelise cu cojocul.

Au dormit până-n zorii zilei și, când s-a trezit Sfântul Petru, și-a 
căutat cojocul. Dar ia-l de unde nu-i! Nu-i venea la socoteală să-I spună 
Domnului de pagubă, dar până la urmă tot I-a zis: ce-a fost, ce n-a fost, 
șoarecii i-au mâncat cojocul.

– Doamne – Îi zise Sfântul Petru necăjit –, uite ce rele sunt vietățile 
astea, m-au lăsat fără cojoc!

– Atunci așa să fi e considerate, rele, iar oamenii să caute să le 
stârpească. 

După ce s-a făcut ziuă bine, au pornit Preasfi nții să caute o locuință 
omenească, să facă popas. Au mers ei ce au mers, dar n-au găsit niciuna. 
Abia când a apus soarele, au văzut ei un foc mare într-o poiană. Acolo era 
o stână și ciobanii tocmai mulgeau oile. Când să se apropie de aceștia, 
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au sărit spre ei vreo zece dulăi cât urșii și au început a se învârti roată pe 
lângă Sfântul Petru, de credeai că o să-l rupă bucățele-bucățele. Sfântul 
Petru s-a supărat rău și s-a rugat:

– Doamne, pedepsește vietățile acestea, că se dau la om cu prea 
multă nerușinare!

Dar Dumnezeu nu a zis nimic. Ciobanii au venit, au gonit câinii și 
i-au poftit la foc, bucuroși de oaspeți. După ce drumeții s-au ospătat cu 
poftă, s-au culcat și au adormit, iar dimineața, trezindu-se, Preasfi nții 
au mulțumit și au dat să plece.

Dar câinii au sărit din nou la Sfântul Petru, să-l sfâșie, nu alta! 
Sfântul s-a tulburat și iarăși I-a zis Mântuitorului:

– Doamne, Stăpâne, pe toate le-ai făcut cu socoteală! De ce nu faci 
și câinii aceștia mai cuviincioși oleacă, mai cuminți, să știe și ei ce-i frica 
de om? Nu vezi că se vâră să m-apuce de picioare până și pe sub toiag?

Dar Dumnezeu, zâmbind, i-a răspuns:
– Hei, Petre, că poznaș mai ești! Dar dacă i-aș face cum zici tu, cine 

ar mai goni hoții de la turme?
Sfântul, văzându-se strâns cu ușa, a zis:
– Ei, Doamne! Dar de ce e nevoie de-atâția dulăi? Mai puțini nu ajung?
Iar Dumnezeu a zis și s-a făcut pe placul lui Petru; unii câini s-au 

despărțit de restul și au fugit în pădure.
– Iată, va fi  precum zici tu: de azi înainte, ciobanii vor avea mai 

puțini câini la stână, iar cei care au fugit acum au să se cheme lupi. Aceia, 
neavând pe nimeni care să îi îngrijească, să se hrănească singuri. Când 
nu-și vor găsi mâncare, tu o să le-o dai și câinii tăi să se cheme!

Atunci au fost făcuți lupii, care se mai numesc și câinii-lui-
Sân-Petru. Când nu găsesc ce să mănânce, încep a urla; atunci se 
roagă lui Sân-Petru și acesta trebuie să le trimită o vită, ceva, ca să-și 
potolească foamea.

Și tot de atunci a rămas ca omul să se ferească să lucreze în zilele 
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de sărbătoare ale Sfântului Petru, ca să nu vină lupii la ei; și nici să nu 
umble cu pieptene, nici cuie să nu bată în piele de vită, nici măcar să nu 
se spele pe cap!

LENEA E LA OM CA RUGINA LA FIER

A fost odată, spre soare-apune, o țară cum nu mai era alta. 
Pretutindeni vedeai numai palate și case frumoase, înconjurate de 
grădini, și nicăieri nu puteai găsi fl ăcăi mai voinici, fete mai frumoase 
și copii mai cuminți ca aici. Iar în țara asta nu era niciun leneș. Și fi icele 
împăratului munceau cot la cot cu fetele de țărani! Căci această țară 
binecuvântată de Dumnezeu era condusă de un împărat bun ca pâinea 
caldă și viteaz nevoie mare. Și avea împăratul trei feciori ca trei brazi 
și două fete harnice, frumoase, blânde, smerite și bune, de nu se mai 
sfârșeau pețitorii la ușa lor. 

Într-o bună zi, ce i-a venit Sfântului Petru și L-a întrebat pe Domnul:
– Doamne, n-ar fi  bine să-i punem la încercare și pe oamenii aceștia?
– De, Petre, dacă zici tu, fi e! i-a răspuns Domnul, Care știa ce o să 

se întâmple. 
Au plecat spre pământ. Au mers ce au mers și, ajungând în țara 

cea frumoasă, s-au prefăcut că se îneacă într-un lac, tocmai când trecea 
împăratul pe acolo. Auzindu-le strigătele, împăratul însuși a alergat și, 
împreună cu câțiva oameni din alai, i-a scos din apă, i-a suit în trăsura 
sa și i-a dus la palat, unde i-a ospătat și i-a găzduit. Păreau moșnegi 
sărmani ...

A doua zi, înainte de plecare, Dumnezeu i-a spus împăratului Cine 
este și că a vrut să-l încerce, apoi l-a întrebat cum vrea să-l răsplătească. 
S-a gândit împăratul ce s-a gândit, dar nu avea nevoie de nimic; Îi dădea 
slavă Domnului pentru tot ce avea.
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Totuși, vrăjmașul tuturor, care nu vede cu ochi buni fericirea 
oamenilor, i-a stârnit o dorință: să-I mai ceară Domnului o fată. Domnul 
a refuzat.

– Dă-mi, Doamne, dacă voia Ta e să mă răsplătești, încă o fată, să 
am un număr de copii cu soț! a insistat împăratul.

Până la urmă, Domnul a acceptat, mâhnit că nici de data asta omul 
nu a putut accepta voia Sa, și a pierit, împreună cu Sfântul Petru, de 
parcă nici n-ar fi  fost. 

După puțină vreme, crainicii au invitat lumea la botezul fi icei 
împăratului, al șaselea copil, o fetiță frumoasă, bălaie ca grâul copt și 
rumenă ca un bujor.

A mai trecut o vreme și lucrurile s-au schimbat în țara cea 
binecuvântată. De când se născuse fata cea mică, locuitorii nu mai 
erau așa de fericiți, nu le mai plăcea să muncească, pierdeau vremea 
prin cârciumi. Împărăteasa a murit, feciorii s-au căsătorit și stăpâneau 
împărății vecine; fetele mai mari se măritaseră de mult, iar împăratul 
îmbătrânise și rămăsese în casă cu fata cea mică. Mezina14 creștea și 
se făcea din ce în ce mai frumoasă, dar și mai rea și leneșă, de n-avea 
pereche; mai cu seamă se temea de furcă și, dacă vedea ac și gherghef în 
fața ei, se făcea foc și pară ... 

Într-o zi, Dumnezeu Și-a aruncat din cer privirile spre țara cea 
frumoasă și a rămas încremenit de ceea ce a văzut: case dărăpănate, 
curți murdare, vite bolnave, grădini și câmpuri pustiite, oameni prin 
cârciumi ... Și-a pus mâinile sfi nte în cap, dar, cum este El răbdător și 
milostiv, S-a hotârât să mai aștepte. După o vreme, fata s-a măritat cu un 
voievod străin, care a crezut că este la fel de bună pe cât e de frumoasă. 
Dar tânăra nevastă era rea și leneșă și fugea mai ales de furcă: n-ar fi  
tors, Doamne ferește!

Într-o zi, a murit și împăratul și pe tron s-au suit voievodul și 
nevasta lui. Cum a ajuns împărăteasă, fata a dat poruncă să se distrugă 
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toate furcile din țară, iar cei ce vor fi  găsiți torcând, să fi e omorâți. 
Atunci răbdarea lui Dumnezeu s-a sfârșit. Grozav de mâniat, 

Domnul a trăsnit, de a prefăcut în cenușă tot ce mai rămăsese din țara 
cea binecuvântată. Iar din ruinele fumegânde ale palatului împărătesc a 
sărit un animal ca un dihor mititel, care a plecat în fugă spre împărățiile 
vecine, unde, cum era făcut dintr-o femeie rea, s-a apucat să fure găini, 
ouă, pui, tot ce-i venea la îndemână. 

Nimeni nu știa de unde apăruse animalul cel ciudat, până când 
un Moșneag care a trecut pe acolo le-a spus povestea fetei de împărat. 
Moșneagul era Sfântul Petru.

Oamenii au botezat ciudatul animal „nevăstuică” și, când vine 
la cotețe, oamenii îi pun alături câte o furcă, de care fuge cum fugea 
odinioară și fata de împărat!

MODESTIA E FLOARE RARĂ

Se spune că atunci când a urzit Dumnezeu pământul, l-a făcut drept 
ca o masă, fără dealuri, râpi și văi. După o vreme, I-a venit în gând să-l 
schimbe. I-a cerut sfat și Sfântului Petru:

– Petre, ce să fac ca să schimb pământul, să-l fac altfel?
I-a dat Sfântul Petru mai multe idei, dar niciuna nu I-a plăcut 

Domnului. În cele din urmă, l-a trimis Dumnezeu pe Sfântul Petru la 
arici, să-i ceară și lui sfatul. Ariciul  i-a zis Sfântului:

– Bine, Petre, pe mine m-a găsit Dumnezeu să mă întrebe? Pe mine, 
o fi ință atât de gheboasă? Nu poate face munți, dealuri, râpi și văi?

Ariciul se credea prost, dar Dumnezeu a considerat că părerea lui e 
cea mai bună. Îndată a poruncit să se facă pe pământ dealuri și munți, 
râpi și văi și s-au făcut ...
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LĂCOMIA STRICĂ OMENIA

O dată, ieșind Domnul la plimbare și întâlnind un urs, l-a întrebat:
– Ursule, de când te-am făcut, ai mâncat vreodată miere?
– N-am mâncat și nici nu vreau să mănânc. 
– Dar știi tu ce este mierea?
– Nu știu și nici nu mă interesează să afl u.
Atunci Dumnezeu S-a supărat și l-a chemat pe Sfântul Petru, să ia 

ursul de urechi și să-l bage cu nasul într-un stup cu miere. Sfântul Petru 
l-a luat de urechi, dar cum ursul se opunea și se trăgea mereu înapoi, i 
s-au rupt urechile. Și cu urechile scurte a rămas până azi.

Până la urmă, Sfântul Petru l-a înhățat de gât și așa l-a dus până 
la stup. Văzând ce bună e mierea, ursul a început să mănânce lacom, 
nemailăsând nimic bietelor albine. Atunci Dumnezeu l-a trimis pe 
Sfântul Petru să-l ia de acolo. 

S-a străduit mult Sfântul să-l convingă să plece, l-a certat, l-a 
amenințat, dar, nimic! Atunci l-a apucat de coadă și a tras de ea până i 
s-a rupt. Și așa a rămas până azi!

NU TE ÎNTINDE MAI MULT DECÂT PLAPUMA!

Cică la începutul începutului, Dumnezeu a chemat la Sine păsările, 
să le dea nume și câte un dar. Privighetoarea căpătase cel mai frumos 
glas; pasărea-paradisului – cea mai minunată haină; primiseră câte un 
dar fazanul, păunul și toate celelalte. 

Tocmai când păsările înconjuraseră tronul ceresc și ascultau uimite 
cântecul privighetorii, la poarta raiului, se aude: „Cioc, cioc, cioc!”

– Cine e? a întrebat Sfântul Petru, cu cheile în mână. 
– Eu! Vreau să intru la Dumnezeu și să-i cânt! a spus măgarul.
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– Asta este sarcina păsărilor, tu poți pleca, i-a zis Sfântul fără să 
deschidă poarta.

– Nu plec până nu mă duci în fața Tatălui Ceresc! Dumnezeu S-a 
înșelat că nu m-a chemat și pe mine! Descuie poarta!

– Fă-i pe voie, Petre, a zis Domnul, recunoscând glasul celui de la 
poartă. 

Măgarul a intrat și, când a început să zbiere, Dumnezeu Și-a astupat 
urechile, iar păsările s-au cutremurat. 

– Vezi, Doamne, ce glas am? Eu sunt regele cântecului, nu 
privighetoarea!

Enervat de atâta obrăznicie, Sfântul Petru l-a apucat de urechi, să-l 
dea afară. Măgarul se opintea din răsputeri să rămână locului. Până 
la urmă, Sfântul l-a dus la poartă, dar i-a lungit urechile. Simțindu-le 
bălăngănindu-se, măgarul a zbierat:

– Drege-mi urechile cum erau la început!
Drept răspuns, Sfântul Petru l-a aruncat afară. Căzând, măgarul a 

scos un zbieret fi oros.
Și de atunci e așa: are urechi lungi și un glas urât ... 

RĂU FACI, RĂU GĂSEŞTI

Domnul Iisus umbla pe pământ cu Sfântul Petru, încercând 
bunătatea omenească. 

Într-o zi, după ce au colindat orașe și sate făcând multe minuni, au 
fost cuprinși de o foame grozavă. Traista le era cu totul goală. Au intrat 
într-o casă și au văzut o femeie care torcea lângă vatră.

– Bună vremea, stăpâna casei! Îndură-te și dă-ne și nouă o coajă 
de pâine sau de mălai, că de mai multe zile n-am pus nimic în gură și 
suntem rupți de foame!
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Femeia le-a răspuns cu bunătate:
– Oameni buni, așteptați puțin, căci tocmai acum nu am nicio 

bucată de pâine sau de mălai în casă. Pâinea e frământată în covată și 
peste puțin o voi pune la copt. O să vă fac și vouă două popoiașe15. 

Țăranca a făcut după cum a promis. Dar mare i-a fost mirarea când 
a văzut că popoiașele pentru cei doi Drumeți crescuseră mai mari decât 
pâinile, abia putând să le scoată pe gura cuptorului! S-a așezat lângă 
pâini, chibzuind cum să facă, să nu le dea pâinile promise, dacă se vor 
întoarce după ele. 

Atunci s-au întors Domnul Hristos și Sfântul Petru. Auzindu-i 
venind, femeia, în grabă, s-a ascuns sub masă, sperând ca astfel să scape 
fără să dea pâinile. 

Iisus, văzând zgârcenia acestei femei, S-a gândit că ar fi  bine să o 
dea drept exemplu și i-a zis:

– Ca să-ți ispășești16 fapta, te vei face broască-țestoasă și ai să-ți 
porți covata și lopata pe spinare, iar cei ce te vor vedea vor lua aminte 
unde poate duce zgârcenia!

RĂUL NU RĂMÂNE NEPEDEPSIT

Cică demult, pe când erau oamenii mai credincioși, iar Dumnezeu și 
Sfântul Petru umblau pe pământ, vindecându-i pe bolnavi și ajutându-i 
pe cei lipsiți, trăia la marginea unei păduri, într-un bordei de pământ, 
un om sărac. Singura lui avere era o capră. Muncea de dimineață până 
seara, dar fără spor.

Într-o zi, cum era dus cu treburi, un șarpe i-a mușcat capra de picior 
și capra a murit. Întors acasă, omul a fost gata să se prăpădească și el 
de supărare. Dar tocmai atunci au trecut pe acolo Dumnezeu și Sfântul 
Petru și, văzând nenorocirea, s-au îndurat de el, zicându-i:
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– Ia traista asta și nu te mai necăji: de câte ori vei avea nevoie de 
ceva, caută în ea.

Iar șarpelui i-a zis Domnul:
– Pentru fapta ta, de acum înainte, pământul să nu-i mai primească 

pe șerpii care vor mușca pe cineva! Să stați amorțiți toată iarna și să 
suferiți de foame și de ger!

Apoi Dumnezeu și Sfântul Petru s-au făcut nevăzuți.
Așa credeau odinioară bătrânii, că șerpii care mușcă vreun animal 

peste vară nu pot intra iarna în pământ și stau amorțiți printre tufe și 
bolovani. Poate mai cred și azi, dar asta nu înseamnă că e și adevărat ...
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Bătrânii nu puteau 
să înțeleagă de ce 

lumea nu a rămas la fel 
de frumoasă cum a făcut-o 

Domnul la începuturi. Căutând 
să-și explice de ce există vietăți 

atât de supărătoare, primejdioase sau 
ciudate ca unele gângănii, s-au gândit 

că Dumnezeu le-a dat ca pedeapsă pentru 
păcatele oamenilor. Căci păcatele oamenilor 

distrug frumusețea inițială a naturii. Mai cu 
seamă lenea li se părea bătrânilor un mare păcat, 

numai bun să � e pedepsit prin insecte dintre cele mai 
nesuferite ...

V.

DUMNEZEU, 
SFÂNTUL PETRU

 ȘI INSECTELE
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LENEŞUL MAI MULT ALEARGĂ

Cică atunci când Dumnezeu a făcut lumea, a rânduit ca strechea17 să 
se lipească numai de oi, iar de celelalte vite nici să nu se atingă. 

Într-o zi fi erbinte de vară, trudiți de drum și însetați, Dumnezeu și 
Sfântul Petru au ajuns la o cireadă de vite. Au găsit văcarii dormind la 
umbră, în timp ce vitele pășteau iarbă ca niște mielușei. 

– Bună ziua, măi creștini! i-a salutat Domnul.
– Bună să-ți fi e inima, cum ți-e căutătura, a răspuns unul dintre 

văcari, fără să se miște, de somnoros ce era. 
– N-aveți puțină apă? a întrebat Sfântul Petru. Mi s-a uscat gura de 

sete, de nu mai pot răbda ... 
– Păi s-a terminat adineauri. Dar dacă vreți apă, duceți-vă în vale, 

că e fântână chiar sub deal.
– În care parte-i fântâna, bade? a mai întrebat Domnul.
– O s-o găsiți voi. Încolo este, a răspuns văcarul, arătându-le direcția 

cu piciorul. 
Cei doi Sfi nți au plecat însetați și osteniți, în timp ce păstorul s-a 

lăsat leneș sub copac și a adormit iar. 
După puțină vreme, Preasfi nții au ajuns la o turmă de oi. Aici, 

ciobanii alergau în toate părțile, să adune oile care se tot risipeau din 
pricina strechei. 

– Buna ziua, i-a salutat Sfântul Petru. 
– Să dea Dumnezeu! a răspuns un biet cioban, ce abia a putut să 

vorbească de osteneală.
– Dar de ce alergați în toate părțile? a întrebat Dumnezeu, 

prefăcându-Se că nu știe nimic.
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– Din cauza strechei, care nu lasă oile în pace. Mai ales pe căldură 
mare, nu le putem băga în staul până seara, au răspuns păstorii. 

Sfântul Petru a cerut puțină apă.  Baciul a trimis un băiat să aducă 
apă rece de la fântână.

– Mai bine dați-ne de care aveți, a spus Sfântul, văzându-i osteniți 
și înfi erbântați de atâta alergătură.

– Lasă, aduce băiatul apă rece. Vine îndată.
Le-au dat apă rece, apoi i-au poftit pe Sfi nți la masă. 
Bucurându-Se de inima lor bună, după masă, Domnul le-a 

dezvăluit Cine este și le-a spus:
– Am să vă fac și Eu un mic bine, pentru primirea bună pe care Mi-

ați făcut-o. De acum înainte, oile să devină cele mai blânde animale, 
iar strechea să-și caute adăpost în pielea vitelor!

Imediat oile s-au liniștit și s-au adunat în grămadă, iar vitele din 
cireada vecină au luat-o la sănătoasa în toate părțile! 

Uite așa i-a pedepsit Domnul pe văcarii cei leneși!

LENEA PIERDE VREMEA

Pe când umblau Dumnezeu și Sfântul Petru pe pământ, să vadă 
cum trăiesc oamenii și dacă ascultă de poruncile dumnezeiești, într-o 
zi caldă de vară, au ajuns la o răspântie. Aici, la umbra unui dud, 
dormea un om. 

– Ia întreabă-l pe omul acela pe care drum să o luăm, ca să 
ajungem în sat, l-a trimis Dumnezeu pe Sfântul Petru la somnoros.

Sfântul a încercat să-l întrebe, dar omul s-a întors pe cealaltă 
parte. Cu greu l-a trezit, dar nu a pronunțat niciun cuvânt, numai din 
picior le-a arătat drumul și a adormit la loc. 

– Ce să-i facem, Doamne, omului ăstuia așa de leneș?
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– Ce să-i facem? Nimic!
Dumnezeu S-a aplecat și a luat o mână de țărână și a aruncat-o 

peste om, apoi Preasfi nții au plecat în treaba lor. 
După o vreme, întorcându-se pe o altă cale, au ajuns iarăși lângă 

omul cel somnoros.
– Ia uită-te, Petre, mai doarme și acum omul nostru?
– Nu doarme, Doamne!
Țărâna aruncată de Dumnezeu se prefăcuse în purici, păduchi, 

muște, furnici, țânțari, gângănii de tot felul. Omul se trezise de-a binelea 
și se chinuia să scape de ele ... 

Țăranii spuneau că dacă n-ar fi  lăsat Dumnezeu asemenea insecte 
supărătoare, mulți leneși ar petrece vara în somn și iarna, neavând ce 
mânca, ar muri de foame! Dumnezeu pe toate le-a făcut cu nemărginită 
înțelepciune, spre binele și folosul oamenilor!

MINCIUNA ARE PICIOARE SCURTE

Într-o altă poveste, se spune că licuriciul a apărut tot din cauza 
Sfântului Petru, dar în alt fel. Asta s-ar fi  întâmplat după ce îngerii lui 
Dumnezeu s-au despărțit de cei căzuți, cu mult înainte ca Dumnezeu-Fiul 
să Se fi  născut pe pământ din Fecioara Maria, să Se fi  lăsat răstignit, să fi  
înviat și să Se fi  înălțat la cer. Unii s-au ales în dreapta, la porțile raiului, 
iar cei răi s-au așezat în stânga, la porțile iadului. Dar în învălmășeala 
aceea, unul dintre îngerii cei răi, mai viclean ca ceilalți, și-a făcut coada 
colac și s-a amestecat printre cei buni, vrând să ajungă în cer. Nu i-a 
trecut prin minte că Dumnezeu îi știe gândul, nici că Sfântul Petru, la 
porțile raiului, o să-l dea de gol!

Să vedeți cum a fost. 
Plini de voie bună, îngerii Domnului au ajuns la porțile raiului. 
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Acolo îi aștepta Sfântul Petru, cu cheile la îndemână. Dar nu le dădea 
drumul decât după ce îi găsea înscriși în hârtiile lui. La urmă se găsea 
și îngerul cel viclean. Când i-a sosit rândul, s-a uitat Sfântul Petru la 
el și ceva nu i s-a părut în regulă, căci acesta se îngălbenise la față și 
i se înroșise nasul. L-a căutat cu atenție în hârtii și l-a găsit de partea 
cealaltă. 

Atunci, supărat de atâta fățărnicie, nu i-a zis nimic, doar l-a apucat 
de mână și când l-a trântit jos, pe pământ, l-a făcut bucățele. 

Iar din bucățelele acelea au apărut niște viermișori mici care 
luminează, cum strălucise odinioară îngerul. Aceia sunt licuricii ... 
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EPILOG 

Am ales pentru voi cele mai frumoase legende și povești în care 
Dumnezeu și Sfântul Petru îndreaptă lumea, pedepsesc răutatea și 
răsplătesc binele și generozitatea. Drept titlu, am pus fi ecărui capitol un 
proverb; tâlcul fi ecăruia completează învățătura legendei. 

Dar ceea ce vă dăruim prin această carte nu sunt singurele povești 
și legende românești avându-i drept eroi pe Dumnezeu și Sfântul Petru! 
Cu siguranță știu și bunicii voștri o mulțime. Prin cărțile cu basme și cu 
tradiții românești mai sunt și altele, care vă așteaptă să le descoperiți. 
Mai sunt și snoave pline de haz, care nu și-au găsit locul aici, iar de 
Crăciun prin multe părți se cântă colinde minunate, în care Dumnezeu 
și Sfântul Petru coboară iarăși printre oameni. 

Toate acestea îi ajută pe săteni să-și țină inimile sus, în cer, să-și 
umple sufl etul de prezența Domnului, să trăiască încă de pe pământ o 
frântură din bucuria raiului, adusă de Domnul Iisus Hristos pe pământ. 

De aceea, ca să vă încurajăm să porniți pe urmele lui Dumnezeu și 
ale Sfântului Petru printr-o lume veche, cu minunății la tot pasul, iată 
și o colindă pe care o cântă și în prezent Craii din Paroșeni, Lupeni, 
Câmpu lui Neag și alte localități de pe Jiul de Vest, când duc vestea 
Nașterii Domnului din casă în casă. Dacă vă place, cântați-o și voi. Dacă 
vă plac poveștile și legendele din această carte, povestiți-le și altora. Așa, 
amintirea vremurilor când Domnul Hristos și Sfântul Apostol Petru 
umblau pe pământ nu se va stinge niciodată ...
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Coborât-au, coborât
Domnul Sfânt pe-acest pământ
Să vadă ce fac argații
Și bogații cu săracii.
– Haide, Petre, să mergem
Pe drumul făgașului
La casa bogatului. 
Merse și ajunse-n sat
La casa de om bogat.
– Bună seara, om bogat!
Gata-i cina de cinat?
– Gata-i cina pentru noi, 
Nu pentru săraci ca voi!
Dumnezeu S-a întristat
Și prin grai a cuvântat:
– Haida, Petre, să mergem
Pe drumul făgașului
La casa săracului.
Merse și ajunse-n sat
La casa de om sărac.
– Bună seara, om sărac!
Gata-i cina de cinat?

– Gata-i cina, dar n-avem,
De prin sat să căpătăm
Și de cină tot vă dăm!
Ei cinară și-ospătară,
Casa binecuvântară.
Sus, în slăvile cerești:
– Ia vezi, Petre, ce zărești?
– Văd casa bogatului
În mijlocul iadului,
Arde-n para focului.
– Ia vezi, Petre, la dreapta
Și spune-mi ce vei vedea.
– Văd casa săracului
În mijlocul raiului
Stând la dreapta Tatălui, 
Ospătând la mese multe, 
Toți am vrea să fi m cu Tine!

„COBORÂT-AU, COBORÂT ...”
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1 Supărat. 
2 Obiect din lut sau din fontă de forma unui clopot cu care se acope-

ră pâinea pusă la copt pe vatra încinsă.
3 Unitate de măsură pentru lungime folosită înainte de introducerea 

sistemului metric, variind, după epocă și regiune, între 1,96 și 2,23 metri.
4 Nașul sau nașa în raport cu părinții copilului botezat.
5 Stoguri de grâne. 
6 Unitate de măsură pentru cereale, valorând aproape un hectolitru 

și un sfert.
7 Mănunchi de fl ori și frunze; buchet.
8 A pleca repede, de rușine.
9 Ghicitoare.
10 Ciuperci.
11 Sfântul. 
12 Pantaloni țărănești strânși pe picior, din stofă groasă de lână țe-

sută în casă.
13 Încălțăminte țărănească făcută dintr-o bucată de piele de porc 

sau de vită, strânsă pe picior cu ajutorul unor șireturi de piele (nojițe).
14 Sora cea mai mică dintre mai mulți frați.
15 Pâinișoare.
16 A răscumpăra o faptă urâtă prin suferință.
17 Nume dat mai multor specii de insecte care parazitează bovi-

nele, oile, caii sau animalele sălbatice, depunându-și ouăle sub pielea 
lor, în nările oilor, în coamă etc., hrănindu-se cu sânge, producându-le 
suferințe grave.

NOTE EXPLICATIVE
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