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„Vei începe să te ferești a-i osândi pe cei ce păcătuiesc, dacă îţi vei aduce aminte că
Iuda a fost în adunarea ucenicilor lui Hristos, iar tâlharul - în numărul ucigașilor; dar
într-o singură clipă s-a petrecut minunata schimbare." (Sfântul Ioan Scăraru)

16 august
Pilda datornicului nemilostiv
is-a Domnul: ascultaţi pilda
aceasta: asemenea este împărăţia cerurilor cu un împărat care a hotărât să facă socoteala cu slujitorii săi. Şi,
începând să facă socoteala, au adus la el
pe un datornic cu zece mii de talanţi. Dar
neavând el cu ce să plătească, domnul său
a poruncit să-l vândă pe el și pe femeia lui,
pe copii și toate câte avea, ca să se plătească datoria. Atunci acel slujitor, îndrăznind,
a ingenunchiat și se închina lui, zicând:
doamne, mai îngăduiește-mă și-ţi voi plăti
ţie tot. Iar domnul slujitorului aceluia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul și i-a
iertat și datoria. Dar, când a ieșit de acolo,
slujitorul acela a găsit pe unul dintre tovarășii săi, care îi era dator o sută de dinari,
și, punând mâna pe el, îl strângea de gât și
-i zicea: plătește-mi ce-mi ești dator.
Atunci tovarășul acela, căzând în genunchi
la picioarele lui, îl ruga, zicând: mai îngăduiește-mă și-ţi voi plăti tot. El însă n-a
vrut, ci, ducându-l, l-a băgat în temniţă
până când va plăti datoria. Atunci tovarășii lui, văzând cele ce s-au petrecut, s-au
întristat foarte și, venind, au spus domnu-

Z

lui lor toate cele întâmplate. Atunci, chemându-l, domnul său i-a zis: slujitor viclean, toată datoria aceea ţi-am iertat-o,
pentru că m-ai rugat; oare, nu se cădea să
ai milă de tovarășul tău, precum și eu am
avut milă de tine? Şi, mâniindu-se, domnul său l-a dat pe mâna chinuitorilor, până
ce va plăti toată datoria. Tot așa va face și
Tatăl Meu cel ceresc cu voi, dacă fiecare
din voi nu va ierta fratelui său, din inimă,
greșelile lui. (Matei 18, 2335)
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Predica evangheliei

V

Cel mai greu ne este a săvârși povaţa lui
Hristos, a da viaţă imboldului capital: nu
putem ieși din noi adică, nu suntem în
stare a ieși din noi și a ne privi din afară.
Şi totuși cerinţa aceasta e de neînlăturat și
de neocolit: trebuie să fim capabili a ne
privi pe noi înșine din afară, a ne aprecia și
judeca pe noi înșine așa cum – neîntrerupt, necruţător, netulburaţi – îi urmărim
și îi judecăm pe cei din jurul nostru.
Eu am numai drepturi, iar ceilalţi au
faţă de mine numai datorii. Epitalamul
acesta luciferic, imnul acesta de sine stătător al trufiei deșănţate e ritmat pe un singur și foarte scurt refren: eu, eu, eu…
Sfatul stăruitor al Mântuitorului e cu
totul diferit: a ieși din sine înseamnă a ne
putea privi cu ochi străini, din afară, obiectiv, la rece; înseamnă capacitatea de a ne
putea vedea și considera (fizic și axiologic)
ca pe unul dintre cei foarte mulţi care ne
înconjoară. Nu ne putem socoti „ieșiţi din
noi” decât în momentul când fiecare „eu”
își va fi dat seama că nu-i decât o biată
oarecare vietate (asemănătoare celor vreo
cinci miliarde de altele care și ele roiesc pe
această modestă planetă) și va fi renunţat
cu desăvârșire a se socoti singur Stăpânitor și Domn al ei.
Dacă însă izbutim să ne așezăm (și
percepem) în adevărata noastră situaţie
de infimă unitate a unui imens ansamblu
de semeni, operăm o schimbare de perspectivă de însemnătate majoră: dăm realitate și celorlalţi încetăm de a-i înregistra
ca pe o masă amorfa de fantasme pierdute în ceaţă, aburi și clarobscur.
Şi ei o sumă de individualităţi, de persoane, înzestraţi și ei ca și noi cu însușiri
proprii, cu suflet și libertate, cu drepturi,
speranţe, aspiraţii, pretenţii, aidoma nouă
și care ne privesc pe noi, din afară și necruţător, închipuindu-și, întocmai ca noi,
că au numai drepturi și deloc datorii, așteptându-se din partea noastră la o totală
conformare cu optica lor, cu mentalitatea
și coordonatele lor psihice și simţitoare.

Fantomele din ceaţă

rem să fim iertaţi, dar nu suntem
dispuși să iertăm și noi. Vrem să ni
se acorde atenţie și să ne fie luate în seamă toate drepturile, dorinţele de nu și
capriciile, luăm însă foarte grăbit și, împrăștiat aminte la nevoile, doleanţele și
solicitările celorlalţi.
Dar ceilalţi? Ei ne apar undeva, departe ca un soi de fantome pierdute în ceaţă.
Ni se pare, de fapt, că toţi cei din jurul
nostru au obligaţii faţă de noi, iar noi faţă
de nimeni, niciodată. Toate ni se
cuvin, tot ce facem
e bun și îndreptăţit, numai noi
avem întotdeauna
dreptate.
Nici cu gândul
nu gândim că s-ar
putea întâmpla să
fi greșit, să fi năpustit sau insultat pe careva; tot ce facem
este bun și infailibil.
Mai mult: pe toţi cei care nu sunt aidoma nouă ori nu fac toate cele întocmai ca
noi îi socotim, fără șovăială și din toată
inima, nebuni. Adeverindu-se astfel vorba
Sfantului Antonie cel Mare: va veni vremea când oamenii vor înnebuni; fiecare va
crede că toţi ceilalţi sunt nebuni.
Vremea aceea a și venit sau mai bine
zis a fost dintru început, omul purtând în
firea sa convingerea că numai în el coexistă armonia, buna cuviinţă, înţelepciunea,
raţiunea, dreptatea și că el este modelul
tuturor obiceiurilor, deprinderilor și gândirilor normale. Fiecare eu se consideră
etalonul impecabil al purtărilor fără greș:
de la cele mai importante până la cele mai
mărunte. Nu mănâncă, nu bea, nu se spală, nu umblă, nu cugetă, nu crede, nu se
exprimă întocmai ca mine? E nebun, ce
mai încoace și încolo; e nebun furios și
vrednic de gheenă.
Fiecare eu se crede a fi centrul lumii.
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Pericopa evanghelică de la Matei 18, 23
-35 chiar așa ne învaţă: a nu crede că numai noi suntem vrednici de iertare, că
numai noi avem drepturi, iar ceilalţi numai datorii, veșnicii datornici ai noștri
cum se află, ţintuiţi în această stare mai
abitir decât șerbul de pământul pe care
de-a pururi va fi silit să lucreze.
Ceaţa trebuie risipită, e de datoria
noastră morală și creștinească să ne obișnuim a ne privi, judeca și cunoaște fără
indulgenţă și părtinire, recunoscând și
celorlalţi statutul de fiinţe slobode și egale
în drepturi cu noi.
Cercetându-ne, ispitindu-ne din afară,
cu ochii nemitarnici (pe cât se poate, desigur, dar în orice caz nu cu îngăduinţă ori
și culpabilă complezenţă), vom fi, fiecare
dintre noi, propriul nostru Judecător de
Apoi, pregătindu-ne astfel în modul cel
mai nimerit pentru adevărata și obșteasca
Judecată din urmă.
Numai cântărindu-ne nepărtinitor și
necruţător, efectuând zilnic ori la intervale
regulate o Judecată de Apoi personală,
particulară, ne vom putea îndrepta și îmbunătăţi și ne vom înfăţișa Judecătorului
celui drept cu oarecare sorţi buni, cu sorţi
de a fi iertaţi și miluiţi. Câtă vreme însă ne
vom socoti centrul cercului ce ne înconjoară egalitar pe toţi și nu vom înţelege că
acel cerc pascalian își are centrul în fiecare
fiinţă sălășluitoare într-nsul, riscăm să
auzim și noi: daţi-l pe mâna chinuitorilor
până ce-și va plăti toată datoria. („Până”
semnificând veșnicia).
Dacă ne închidem și ne ferecăm în noi
și ne acordăm numai nouă drepturi și ne
scutim de orice datorii suntem pierduţi și
vrednici de pedeapsa menită egocentrismului: singurătatea absolută.
Căci în zadar și-n pustiu vom rosti și
striga: Eu, eu, eu… Chemarea aceasta disperată, nimeni nu o va auzi și nimeni, așadar, nu-i va răspunde.
Întru totul degeaba cere milă și ajutor
însinguratul de bună voie, nemilosul îm-

prumutător, strașnicul știutor numai de
lege și neîndurare când îi iese în cale datornicul său.
Pilda celui care datora zece mii de talanţi să o primim ca pe o minunată povaţă divină și ca pe o stringentă lecţie
practică de purtare existenţială.
Să ieșim din noi, să ne privim nepărtinitor și necruţător din afară, să risipim
ceaţa din jur, să ne privim nediscriminatoriu, să părăsim lumea fantomatică a egocentrismului spre a intra în realitate și în
atât de elogiatul realism.
Nu-i nevoie să învăţăm realismul. El stă
la baza propovăduirii lui Hristos.
Creștinătatea, iată realismul!

(Nicolae Steinhardt, Dăruind vei dobândi,
Editura Mânăstirii Rohia, 2006)

Mesajul Maicii Dommului

aica Domnului n-a făcut niciodaM
tă publicitate din alegerea ei, n-a
făcut niciodată publicitate din ceea ce

avea numai ea și ceea ce trebuia să știe ea
și nu alţii. Ea nu s-a afișat niciodată cu
curăţia ei, cu fecioria ei, nu s-a afișat niciodată cu alegerea ei, nu s-a afișat niciodată
cu măreţiile ei reale, ci a trăit într-un anonimat, într-o retragere totală, într-o retragere în care nu s-a pus în evidenţă cu nimic, și nici măcar cu retragerea. Iată un
exemplu al Maicii Domnului faţă de noi,
pe care trebuie să-l avem în vedere, și ar
trebui să-l avem în vedere de câte ori
vrem să ne punem în atenţia altora, de
câte ori vrem să ne înfigem în conștiinţa
cuiva, căci în cazul acesta, nu suntem pe
calea Maicii Domnului.
„Faceţi ceea ce vă va spune El” (Ioan 2,
5). Am putea zice că acest cuvânt este un
cuvânt veșnic! Cuvântul de îndrumare al
Maicii Domnului are următorul mesaj:
„Faceţi ce vă va spune El”, pe El îl vreau în
lucrare, pe El îl vreau în atenţie, pe El, pe
Fiul meu.

(Arhim. Teofil Părăian, Maica Domnului , Raiul
de taină al Ortodoxiei, Editura Eikon, 2003, p. 124)
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Minunea prefacerii omului pământesc Maica lui Dumnezeu, L-am ucis pe
Fiul tău. Dacă tu mă ierţi, înseamnă că
în om duhovnicesc
pot fi iertat!
a nunta din Cana nu era vin de

L

C

ajuns. Născătoarea de Dumnezeu a
ând ne întoarcem către Maica lui
văzut oaspeţii miraţi, iar pe stăpânul casei
Dumnezeu în rugăciunile noastre,
rușinat și, împinsă de milă și împreunăar trebui să
pătimire, ea a cerut sfat sau ajutor de la
înţelegem mai
Fiul său, zicând: „Nu mai e vin”. La care
des decât ni se
Iisus i-a răspuns: „Ce este Mie și ţie, femeîntâmplă s-o
ie?”. Dar de ce a zis Domnul „femeie”, nu
recunoaștem că
„mamă”? Ca în acea clipă să arate mai
orice rugăciune
deslușit deosebirea dintre gândurile Lui și
pe care i-o ofegândurile ei. Căci dacă zicea „mamă”, nu
rim înseamnă
am fi luat aminte atât de mult la cuvintele
aceasta: „Maica
de mai sus, nici nu am fi simţit atât deoselui Dumnezeu,
birea dintre gândurile lor din acea clipă.
L-am ucis pe
Lui Petru a trebuit să-i dea o lecţie
Fiul tău. Dacă
mult mai tare, zicându-i: „Mergi de la Mi- tu mă ierţi, înseamnă că pot fi iertat. Dacă

ne, satano! Că nu ale lui Dumnezeu, ci ale îmi refuzi iertarea, nimic nu mă mai poate
oamenilor cugeţi!”. Iar dacă i-ar fi zis: salva de la osânda veșnică”.
„Mergi de la Mine, Petre (sau omule)!”,
nici Petru, nici noi n-am fi băgat de seamă
prăpastia care îl despărţea de Domnul.
Oare Născătoarea de Dumnezeu L-a
înţeles atunci pe Fiul său, și oare a primit
învăţătura? Pe deplin, căci îndată a încetat
să Îl mai sfătuiască pe Cel ce sfătuiește și
să-L călăuzească pe Călăuzitor, ci s-a întors cu supunere și smerenie la rolul ei: ca
la oameni să-I pregătească Lui cale. Drept
aceea, ea se întoarce către cei ce slujeau și
le grăiește: „Orice vă va spune, să faceţi”.
Şi când cei ce slujeau au făcut tot ce le-a
spus El, ea împreună cu toţi aștepta, cu
sufletul cutremurat, neașteptatul.
Să o ascultăm și noi pe Sfânta Născătoare de Dumnezeu, frate! Să facem tot ce
ne-a poruncit Fiul ei. Stă în puterea noastră. Iar când vom face ceea ce ni s-a spus,
să așteptăm, cu cutremur, neașteptatul. Şi
anume, să așteptăm minune de la El: minunea prefacerii omului trupesc în duhovnicesc, a celui pământesc în ceresc – a
apei în vin.

(Mitropolitul Antonie de Suroj, Şcoala rugăciunii, Editura Sophia, București, 2006, p. 144)

Să ne rugăm Maicii Domnului

ă știţi că nu există suflet sub cer
S
care și-a pus nădejdea în Maica
Domnului și să rămână rușinat până la
urmă! Prin rugăciunile ei, orice suflet va
avea în veacul de acum liniște, alinare, acoperire și sprijinire, iar în vremea morţii
mila Maicii Domnului nu îl va lăsa; și în
ziua Judecăţii, Maica Preasfântă va sta în
genunchi înaintea Preasfântului și Preadulcelui ei Fiu și Dumnezeului nostru
Iisus Hristos și va zice: „Doamne, Dumne-

zeule și Fiul meu, acest suflet necăjit, chiar
dacă a greșit, dar pururea mi-a cerut să
mă rog Ţie. Iartă-l și fă cu dânsul milă!”. Şi
așa vom câștiga prin rugăciunile Maicii
Domnului milă, și în veacul de acum, și în
vremea morţii, și în ziua Judecăţii.

(Arhimandrit Cleopa Ilie, Îndrumări duhovnicești
pentru vremelnicie și veșnicie, Editura Teognost,
Cluj-Napoca, 2004, p. 148)

(Sfântul Nicolae Velimirovici, Răspunsuri la
întrebări ale lumii de astăzi: scrisori misionare,

volumul I, Editura Sophia, București, 2008, p. 146)
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Deși forţele guvernamentale le-au avertizat că nu le pot garanta securitatea – fără
curent, apă și hrană, ele au preferat să nu
lase pustie mănăstirea, chiar și cu preţul
vieţii.
Nu a existat săptămână în care maicile
să nu fie ameninţate cu răpirea sau incendierea locașului, dacă nu își vor părăsi
casa. Cu toate acestea, viaţa mănăstirii a
început, din nou, să pulseze. Mai ales că
Maica Domnului a fost acolo, mereu. A
acoperit mănăstirea cu Sfântul ei Acoperământ, așa cum a făcut-o și în zilele acestea. Pe 26 ianuarie 2014, un grup de luptători Al Nusra s-a instalat în faţa mănăstirii, ameninţând cu distrugerea. Poarta a
fost zăvorâtă și toate maicile s-au adunat
în biserică, la rugăciune, săvârșind Acatistul Sfântului Acoperământ.

Delicatetea Maicii Domnului

M

ergând în vizită la o bătrână, am
observat pe peretele de la răsărit
al camerei icoana „Portăriţa”, pe care soţul
meu i-o dăruise după primul lui pelerinaj
la Muntele Athos. Am și eu acasă o icoană
mare cumpărată tot atunci și aplicată pe
placaj. Ceea ce mi-a atras atenţia a fost
faptul că icoana femeii era realizată cu
nuanţe mai deschise ca a mea. Am întrebat-o:
– Icoana asta e cea pe care v-am dat-o
noi?
Bătrâna a zâmbit și a încuviinţat.
– Așa-i că e mai luminoasă? N-a fost
așa de la început, a adăugat ea un început
de poveste. La început era neagră de tot și
eu nu mă puteam împăca deloc cu imaginea ei. Ştiam că e o icoană făcătoare de
minuni, dar ziceam în gândul meu în fiecare seară „Maica Domnului, să mă ierţi,

dar nici nu mă pot ruga atunci când văd
chipul tău așa întunecat, parcă-mi e urât!”

Şi cu timpul, Maica Domnului mi-a ascultat rugăciunea. Vedeţi acum că e mult mai
deschisă la culoare? Niciodată n-a stat în
soare. Cum e pusă aici, între ușă și șifonier, așa a fost de la-nceput. Acum mi-e tare
dragă!
Am observat și eu că nu era deloc albăstrită așa cum am văzut prin mănăstiri
că se fac litografiile expuse la soare. M-am
minunat și eu de delicateţea Maicii Domnului, care n-a vrut să o mâhnească pe
bătrână și mi-a plăcut că femeia nu s-a
mărginit la a cârti, ci a convertit nemulţumirea ei într-o rugăciune mai puţin obișnuită. Iată că astfel de rugăciuni izvorâte
din simplitatea inimii sunt ascultate!

În momentul în care racheta a fost
lansată, zgomotul a fost asurzitor. Toate
maicile se așteptau să moară în următoare
clipă… Dar, clipa a trecut... și nu se întâmplase nimic. Erau vii, nevătămate și mănăstirea era întreagă. Ce se întâmplase?
Răspunsul l-au aflat, mai târziu, de la
comandantul trupelor guvernamentale.
Aflat pe drumul spre mănăstire pentru a
o elibera, deși era conștient că va ajunge
prea târziu, ofiţerul sirian a văzut „o
Doamnă în văzduh, îmbrăcată în albastru,
înconjurată de o lumină puternică, care
parcă a luat racheta în mâinile ei și a
aruncat-o departe”.
Aceasta este o declaraţie a unui ofiţer
musulman, străin de religia creștină care,
însă, a mărturisit puterea Macii Domnu-

Maica Domnului a deviat racheta

ultul profund adus Maicii DomnuC
lui a făcut ca mănăstirea să reziste
în vâltoarea primăverii arabe. A fost atacată și pustiită în dimineaţa zilei de 27 septembrie 2013, dar maicile vieţuitoare s-au
întors la numai o săptămână de la atac.
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lui. După eveniment și după eliberarea
zonei, toţi s-au întrebat: care era probabilitatea ca, la o ţintă fixă, de aproape, cu o
armă performantă, racheta să ocolească
mănăstirea?
Maicile de la Saydnaya știu răspunsul
corect: Maica Domnului, a cărei icoană
străjuiește de 1500 de ani în biserica mare,
a păzit și va păzi în continuare mănăstirea
lor.

Î

mântul, scăparea, mângâierea și bucuria
mea, îţi mulţumesc ţie că m-ai învrednicit
pe mine, nevrednicul, a fi părtaș preacuratului Trup și scumpului Sânge al Fiului
tău. Ci tu, care ai născut Lumina cea adevărată, luminează-mi ochii cei înţelegători
ai inimii. Tu, care ai născut Izvorul nemuririi, înviază-mă pe mine, cel omorât de
păcate.
Maica milostivului Dumnezeu, ceea ce
ești însăţi iubitoare de milostivire, miluiește-mă și dă umilinţă și zdrobire inimii
mele, smerenie gândurilor mele și scăpare
din robia cugetărilor deșarte. Şi mă învrednicește ca, până la sfârșitul vieţii, fără
de osândă să primesc sfinţirea preacuratelor Taine, spre tămăduirea sufletului și a
trupului. Şi-mi dă, Stăpână, lacrimi de
pocăinţă și de mărturisire, ca să te laud și
să te slăvesc pe tine în toate zilele vieţii
mele, că binecuvântată și preaslăvită ești
în veci. Amin.

Troparul
Adormirii Maicii Domnului

Cămara sufletului meu nu e aerisită și

Duhul Sfânt nu poate intra în ea!
ntru naștere fecioria ai păzit, întru
adormire lumea nu ai părăsit, de
ămara sufletului meu nu e aerisită,
Dumnezeu Născatoare. Mutatu-te-ai la
iar Tu, o, minunate Duhule Sfinte
viaţă, fiind Maica vieţii, și cu rugăciunile baţi la ușă. Doar o clipă, până ce-mi voi
tale izbăvești din moarte sufletele noastre. curăţi cămara de duhurile sale necurate, și
Îţi voi deschide ușa. Căci dacă aș fi
Rugăciune pe care e bine s-o rostim apoi
deschis-o așa cum era, Tu n-ai intra într-o
mai ales atunci când ne pregătim pen- cămară plină de miasme și Te-ai îndepărta
tru Sfânta Împărtășanie
de ușa mea pentru totdeauna. Doar o
entru mulţimea păcatelor mele, clipă, Te implor, oaspetele meu Cel mai de
alerg la tine, Preacurată Născătoare seamă!
de Dumnezeu, mântuire trebuindu-mi.
Ah, cum oare, spre rușinea mea și înCercetează neputinciosul meu suflet și te tristarea mea, acel unic moment se preroagă Fiului tău și Dumnezeului nostru să lungește! Încă puţin și întreaga mea viaţă
-mi dăruiască iertare de păcatele pe care pe pământ își va afla locul în acea clipă.
le-am săvârșit, ceea ce ești una binecuvân- Totuși, Tu răbdător aștepţi la ușă și îmi
tată.
asculţi răsuflarea.
Oaspeţii neinvitaţi din mine sunt neruRugăciune de mulţumire, care se ros- șinaţi,
sunt obraznici și s-au înmulţit netește după Sfânta Împărtășanie
măsurat. Dacă încerc să deschid o fereasreasfântă Stăpână, Născătoare de tră, ei îmi trag mâinile la spate. Dacă mă
Dumnezeu, care ești lumina întu- îndrept spre ușă spre a-Ţi simţi prezenta
necatului meu suflet, nădejdea, acoperă- Ta de viaţă dătătoare, ei îmi leagă picioa-
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rele. Ei mă leagă prin puterea obișnuinţei acesta, poţi să-l îndrăgești în pofida a tot
de duhoarea lor infectă, așa încât mă tem ce le sare în ochi altora.
de ceea ce este proaspăt, și mă dau înapoi (Mitropolitul Antonie de Suroj, Taina iubirii, Editura Sophia, București, 2009)
de la ceea ce este nou. Ah, dacă n-ar fi
prea târziu ca să-Ţi deschid ușa!
Iconiţa salvatoare
Dar iată, chiar cu preţul acestei vieţi de
n
timpul
războiului, un soldat austrirob, voi deschide larg toate ferestrele și în
ac
a
căzut
prizonier la ruși. El credea
numele Prea Curatei Fecioare și al Fiului
cu
putere
în
ajutorul
Maicii Domnului, și,
Ei voi alunga de la mine pe toţi stăpânii și
de
aceea, când a
tiranii cei răutăcioși ai sufletului meu. Iar
plecat la război, și-a
când Tu vei intra, Tu îmi vei aduce cadrapus la gât, sub haijul la viaţă cu răsuflarea Ta de viaţă dătănă, o iconiţă a
toare, cu tăria Ta plină de tinereţe, cu roua
Preasfintei Fecioare,
Ta iubitoare.
dăruită de mama sa.
(Sfântul Ierarh Nicolae Velimirovici, Rugăciuni
pe malul lacului, Editura Anestis, 2006, p. 51)
Rușii se purtau foarte aspru cu prizoniDragostea adevărată e atunci când iuerii austrieci. Prinbim nu „pentru că”, ci „cu toate că”
zându-l pe acest
tim cu toţii ce se întâmplă uneori
soldat, i-au sfâșiat
cu picturile marilor maeștri, sau cu hainele de pe el și se pregăteau să-l malicoanele, sau cu orice operă de artă, cu trateze, să-l bată zdravăn. Însă, deodată,
orice formă de frumuseţe: orice frumuse- au dat cu ochii de iconiţa de la gâtul priţe poate fi mutilată - indiferenţa, împreju- zonierului. Imediat s-au oprit: iconiţa strărările, răutatea pot mutila chiar și cel mai lucea cu putere la gâtul soldatului. Atunci,
frumos obiect.
fără să vrea, asupritorii ruși au început să
Însă atunci când în faţa noastră se se închine la iconiţă. Mai veniră și alţi ruși
află opera unui maestru mare, atunci într și, cum veneau, se închinau și ei. Apoi l-au
-un tablou mutilat, pângărit în parte, pu- luat pe prizonier, l-au îngrijit și s-au purtem vedea fie stricăciunea, fie frumuseţea tat frumos cu el.
ce s-a păstrat. Dacă privim la acel tablou,
Şi așa, cu ajutorul Maicii Preasfinte,
sau la orice operă de artă, cu ochii iubirii soldatul a scăpat teafăr din război, iar
ce se minunează, vedem frumosul, iar când a ajuns acasă a povestit tuturor despentru restul ne putem întrista, putem pre această minune a iconiţei.
plânge, și ne putem hotărî, uneori, să ne
Condacul 1, glasul al 8-lea
închinăm toată viaţa refacerii a tot ce e
Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă,
vătămat în acel chip, în acel tablou, în acea
mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aduoperă de artă.
Asta ţine de dragoste: a privi la om și a cem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi,
vedea în el o frumuseţe de nerăpit, iar robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebirutotodată a te îngrozi de ceea ce viaţa a ită, slobozește-ne din toate nevoile, ca să
strigăm ţie: Bucură-te, Mireasă pururea
făcut din el, a săvârșit asupra lui.
Dragostea este tocmai extrema sufe- fecioară!
rinţă, durere pentru că omul e nedesăvârToată nădejdea mea spre tine o pun,
șit, și totodată minunarea că el este atât Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub
de uluitor, irepetabil de frumos. Şi iată: acoperământul tău!
dacă privești măcar o dată la om în felul
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Programul activit[\ilor

Cum să renunţăm
la judecarea aproapelui

entru a-ţi agonisi virtutea neosânP
dirii și a nu ţine pizmă faţă de vrăjmașii tăi, ci a-i iubi, a-i ierta și a te ruga lui
Dumnzeu din tot sufletul să fie iertaţi,
chiar dacă te-au ocărât, chiar dacă te-au
păgubit și chiar dacă ţi-au pus și viaţa în
pericol de moarte, contemplă pe Domnul
răstignit pe cruce. Privește-L însângerat,
cu cunună de spini împletiţi pe cap, cu
faţa necinstită și scuipată, cu buzele arse
de sete și durere, vezi-L cum roagă pe

Părintele Său a ierta pe ucigași: „Părinte,
iartă-le lor, că nu știu ce fac” (Luca 23,
34). Deși putea porunci pământului să-i
înghită într-o clipă!
De aici, ia seama cum Atotputernicul
lumii a iertat păcatul atâtor vrăjmași și
ucigași. Ce lucru mare e dacă tu, un nimic, tu viermele ticălos și neputincios al
pământului, vei urma Lui și vei ierta vrăjmașilor tăi din inimă?
(Nicodim Aghioritul, Războiul nevăzut, Editura Egumeniţa, Galaţi, p. 159)

Nu este puţin lucru, să-I împrumutăm lui Dumnezeu mâinile și darurile noastre,
ca El să zidească o biserică.
Programul liturgic (17-23 august)

