Redactare: Raul Popescu
Tehnoredactare & DTP coperti: Mihail Vlad
Ilustragia copertei : Anca Tach
Pregltire de tipar: Marius Badea

Descrierea CIP a Bibliotecii Nalionale a Rominiei

GRUN,ANSELM
Mulpmesc! / Anselm Gr0n ; trad. din lb. germaoi de
Monica Grigore; cuv.-inainte de Pirintele Visarion. Ed. a 2-a. - Pitegti : Paralela 45, 20L9
ISBN 978-973- 47 -2890-9
I. Grigore, Monica (trad.)

II. Visarion, ieromonah (pref

AI{SELM GRUN

Multumesc!
,

Edilia a II-a

)

827.1r2.2

Thaducere din limba germane de

Monica Grigore
Cuvdnt-inainte de
Pdrintele Visarion
Dankeschdn!

Anselm Gnin
Copyright @ 2011 Vierrfirerme GmbH,Verlag,
97359 Miinsterschwarzach Abtei.

Coplright

@

Editura Paralela 45,2079

Prezenta lucrare folosegte denumiri ce constituie mlrci
inregistrate, iar confinutul este protejat de legislala privind
&eptul de proprietate intelectuali.

www. editurapar delr4S.rc

Editura Paralela 45

CupruNs

Cuvflnt-lnainte .........................

;...

.,,...,..7

Muljumesc ! .................. r.......... i........... I

I

Mulgumesc pentru prietenid ta..,........ 15
Mulgumesc pentru inqelepciunea ta ...19
Mulgumesc Pentru sPeranla ta ....,,,,,..23

Mulpmesc pentru iubirea ta,.............27
Mulgumesc pentru conversagiile
noastre........ q.......,.... r.......1.... :.........

3

I

Mullumesc pentru mingAierea ta,..,..35
Mul,turnesc

ci

eqti

alituri de mine......39

Mulgumesc pentru adipostul oferit....43

Mulgumesc pentru increderea ta........47
Mulgumesc pentru timpul tau ............5 I

Muljumesc ci mi ierfi ........................ 55
Mulgumesc

CuvANr-iNarNrr

ci lmpargi cu mine...........59

Mtr umpli de recunogtinli ..................63
Mulgumesc lui Dumnezeu ..................67
Mulqumesc ingerului meu pizitor......7

I

Mulgumesc pentru Creagie ..........,...... 75

Sufletele recunoscetoare sunt

rare.

Triim,

parcd,

in epoca ne-

mulfumililor. Pacea liuntrici

Mulgumesc pentru trupul meu...........79

Mullumesc pentru via,ta mea..............85
Binecuvnntarea mea pentru tine........91

este urmarea fireasci a armoniei

cu aproapele gi cu Dumnezeu.
Cugetarea omeneasce
coare perfid in
este de

se

stre-

inimi: aproapele

vini pentru chinul meu.

,,Celalalt?

Iati iadul!" (Sartre)

^-.

Mulgumirea adusi lui Dum-

nezeu

S d,

recunoscd,tori

Ei sunt acei, grddinari fermecd,tori

semnul maturitigii noastre ca

ci

fim

celor care ne oferd, fericire.

;i fragilor nogtri este

oamenii. Este semnul

le

care ne fac sufl,eteli sd,\nfloreascd,.

ochii

Marcel Proust

sufletului au lumin5..

MUTTUMESC!

Pd,rintele Visarion

Mi-am dorit ca prin aceasta

carte

si fac un lucru pe care

adesea

il uitam, intrucdt il con-

siderim a fi de la sine ingeles, cu
toate ce nu este. Prin urmare,

a; dori si spun

mul;umesc qi

si
11

reusesc

si con;tientizez cdt de

mingdie si ne tart5 gre;elile. Ne

mult mi-au imbogagit viaga cei-

fac si vedem lumea cu

lalgi oameni, prieteniile

si ne transformam viafa.

;i rela-

rea ceea ce primim din partea celorlalgi. $i totuqi, la o pri-

vire mai atentd,, ne d5.m seama

ci prilejurile de a mulgumi sunt
nenumirate.

Firi

a se a$tepta

la recompense, ceilalgi ne d5.ruiesc prietenia

;i iubirea, ingelepciunea qi timpul lor. Ei ne stau
aproape si ne oferi un cimin, ne
I2

qi

I

giile mele cu semenii.

Deseori trecem cu vede-

alf ochi

Pentru toate acestea, astdzi,
as

dori si multumesc!

Dintre toate darudle pe care ni Ia

':

orera soQrTQ, nu emski un d,ar mni mnre
decdt prietem'i,a

'

:

-

o bogd,fie m,oi mnre,

,

Yr ..!--:--

11prcur

MUTTUMESC
PENTRU PRIETENIA TA

Iti
,t

multumesc pentru prie-

tenia ta. Ne cunoagem deja de

mulli ani. Poate ci nu ne vedem
prea des. Dar atunci ctnd ne
vedem, lucrurile stau ca qi cum

l5

legitura. $i numaidecAt ajungem

Jie pot si-!i spun tot ceea ce
mi preocupi, dar si ceea ce mi

si ne infelegem unul pe celilalt.

se pare

am

fi

pAstrat

in permanenli

igi mulgumesc pentru loialitatea ta, cu toate

ci deseori

nu

felul

uneori penibil. Fiirldci

tiu de a mi

asculta fbra

mi judeci le ingiduie, pot

si

s-o

!i-am dat niciun semn de viafa.

spun cu toati convingerea, gAn-

igi mulgumesc pentru faptul ca

durilor

cf,

iasi Ia iveala. Asculf, pur ;i sim-

ci nu trebuie si mf,justific,

plu, ;i-mi spui apoi ceea ce crezi.

si fiu

in faga ta pot se mi

descarc de

Nu-mi dai sfaturi. insa atenlia ta

tot ceea ce mi impovireazd,, mh

qi cuvintele tale deschid

supiri sau mi deruteazi.
19i mutgumesc ci mi accepfi

o

aga cum
t6

si

a$a cum

lAnga tine pot
sunt,

qi sentimentelor mele

sunt qi nu mi judeci.

in mine

noui perspectivi.
lgi mulgumesc ch mi porgi in

gdnd ;i in rugiciunile tale gi ci,
t7

cAnd vine vremea

Prietenul sigur tl cunoSti

si plec de lingi tine, imi urezi

fu Amprejurdri nesigure.

de fiecare

ca

dati

Marcus Tullius Cicero

Domnul si mi binecuvfinteze.

Aceastd urare este foarte impor-

ci pot
de tine qi si mi

tanth pentru mine. $tiu

si mi despart

MuqUMESC PENTRU

iNlemrcIUNEA TA

intorc in viaqa mea de toate zilele
cu binecuvdntarea ta, dar Ei cu
binecuvdntarea Domnului, plin
de recunoqtinli
meu.

ci

eqti prietenul

igi mulgumesc pentru inlelepciunea ta. De fiecare dattr

cflnd discut cu tine
ingeles.

mi

simt

tnsi, de asemenea, imi

dau seama cdtl inlelepciune
cuprinde gAndirea ta despre
t9

