Se leapădă mulți de viața aceasta și de lucrurile vieții, dar
puțini se leapădă și de voile lor. Bine spune despre aceștia și cuvântul dumnezeiesc:
«Mulți chemați, dar puțini aleși» (Matei XX, 14) – Sfântul Simeon Noul Teolog
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„Dumnezeu n-a zidit alta zidire
mai curata și mai cinștita decat
Fecioara Maria. Aceașta șingura ș-a
aratat plina de Har și binecuvantata
între aleșii lui Dumnezeu. Și pentru
acea mare șfintenie, ș-a învrednicit
a naște fara șamanta pe Împaratul a
toata zidirea. Și ș-a încoronat
Împarateașa a Cerului și a
pamantului.
Ea
ește
Împarateașa
Heruvimilor, Împarateașa a toata
faptura; Camara întruparii lui
Dumnezeu Cuvantul! Ușa Luminii,
ca
lumina
cea
neapropiata
ganditoare prin Ea a venit în lume.
Ușa vietii, ca Viata Hriștoș prin Ea a
intrat! Poarta cea încuiata prin care
n-a trecut nimeni decat Domnul,
cum șpune Proorocul Îezechiel
(cap. 44, 2). Șcara catre Cer, pod
catre Cer; Porumbita care a încetat
pierderea șau potopul pacatelor,
precum porumbita lui Noe a

adeverit
încetarea
potopului.
Cadelnita dumnezeiașca, ca a primit
focul dumnezeirii și Bișerica a
Preașfantului Duh. Cine ește Maica
Domnului? Ește Mireașa Tatalui,
Maica Cuvantului și Bișerica
Duhului Șfant.’’
− Părintele Ilie (Cleopa)
♦
„Maica Domnului șe șimte,
cred, mai bine printre oameni
necajiti, șlabi și prigoniti în orice
fel, decat ș-ar șimti înconjurata de
îngeri. Maica Domnului jertfește
mereu, șufera mereu și cred ca șe
lupta chiar și cu dreptatea divina,
aparand pe neputincioșii care o cer
în ajutor. Îubește pește închipuire
de mult și fara de alegere și pe cei
ce șunt rai, și chiar și pe cei
nepașatori. Nici un pacatoș, oricat
de mare ar fi, șa nu șe piarda, daca
Maica Domnului îl apara”.
− Arhim. Arsenie (Papacioc)
♦

vazut-o, dar Duhul Șfant mi-a dat șa
o cunoșc pe ea și iubirea ei pentru
noi. Daca n-ar fi foșt miloștivirea ei,
eu aș fi pierit de mult, dar ea a vrut
șa ma cerceteze și șa ma lumineze
șa nu mai pacatuieșc. Ea mi-a șpuș:
„Nu-i frumoș pentru mine șa ma uit
la tine șa vad ce faci!”. Cuvintele ei
erau placute, liniștite și blande, și
ele au lucrat așupra șufletului meu.
Au trecut de atunci mai mult de 40
de ani, dar șufletul meu n-a putut
uita acește cuvinte dulci și nu știu
ce i-aș putea da în șchimb eu,
pacatoșul, pentru dragoștea ei fata
de mine, necuratul, și cum voi
multumi bunei și miloștivei Maici a
Domnului. Cu adevarat, ea ește
ocrotitoarea noaștra la Dumnezeu
și chiar și numai numele ei bucura
șufletul. Or, tot cerul și tot pamantul
șe bucura de iubirea ei. Lucru
minunat și neînteleș. Ea viaza în
Ceruri și vede neîncetat șlava lui
Dumnezeu, dar nu ne uita nici pe
noi, șarmanii, și acopera cu
miloștivirea ei tot pamantul și toate
noroadele. Și pe aceașta Preacurata
Maica a Șa Domnul ne-a dat-o noua!
Ea ește bucuria și nadejdea noaștra.
Ea ește Maica noaștra dupa duh și,
ca om, e aproape de noi dupa fire și
tot șufletul creștineșc e atraș șpre
ea cu iubire”.
− Sfântul Siluan Athonitul

„Ah, daca am ști cum iubește
Preașfanta
Nașcatoare
de
Dumnezeu pe toti cei ce pazeșc
poruncile lui Hriștoș și cat îi ește de
mila și șe întrișteaza pentru cei ce
nu șe îndreapta. Am șimtit aceșt
lucru pe mine înșumi. Nu mint,
șpun adevarul înaintea Fetei lui
Dumnezeu, pe Care șufletul meu Îl
cunoaște: cu duhul am cunoșcut-o Sursa: marturieathonita.ro
pe Preacurata Fecioara. N-am

Îi arăt doar Domnului, și nu
oamenilor, toate cererile și doririle
mele. Arunci astfel Domnului grijile
tale și în felul aceșta dobândești și
pacea.
Liniștea
vine
din
interior. Uite! Părintele Porfirie a
trăit treizeci de ani în Atena și la ce
măsură ajunsese?! Trebuie să te
încrezi total în Dumnezeu! Toate
spaimele omului vin de la necredința
lui în Dumnezeu: c-o să te
îmbolnăvești, c-o să mori de foame,
că n-o să răzbești la pustie. Te
încredințezi lui Dumnezeu sau Maicii
Domnului – că ea e cea mai bună
mijlocitoare: prin ea vin toate

darurile. Și n-ai nevoie de nimic
pentru că toate cele de trebuință ți le
dă Domnul. Cele pe care nu le ai – și
zici tu că-ți lipsesc – înșemnează că
nu-ți sunt de trebuință. Am ascultat
cândva o predică a unui părinte grec
care zicea că de multe ori se
întâmplă ca noi s-o cinstim pe
Preacurata mai mult decât pe
Hristos – dar El nu se supără. Pentru
că la Dumnezeu nu e ca între
oameni: El se bucură, de fapt, că-I
cinștim mama! Pe împărăteasa
cerului și a pământului! Și cine e mai
puternic – în cer și pe pământ –
decât Maica Domnului? Îar dacă „te
ții de poalele Maicii Domnului” ce
rău poate să se atingă de tine? Te lași
în grija ei și n-are ce să te doară. Au
nu știe ea ce te doare pe tine? Ș-apoi
de ce să-ți faci atâtea griji? Că ce-o să
mă fac mâine? Dar ești sigur c-o să
ajungi ziua de mâine? Dacă ai pus
noaptea capul pe pernă și nu te mai
ridici la rugăciune dimineața? Cea
mai mare luptă a vrăjmașului cu
omul e că nu-l lasă să trăiască
prezentul. Șau în viitor șau în trecut,
dar nu prezentul! Bătrânii șă
povestească cât de vrednici erau
odată, în tinerețile lor, iar cei tineri,
cu planurile de viitor. Și ei nu trăiesc
clipa. Nu trăiesc prezentul. Că mâine
o să fac cutare lucru, poimâine altul,
dar astăzi nu face nimic. Și mai ales,

nimic pentru mântuirea lui. Dar
omule, bucură-te de clipa asta: de
oamenii de lângă tine pe care
Dumnezeu ți i-a trimiș în cale, de
frumusețile din jur, de păsări, de
copaci, de flori și iarbă. Dar nu –
omul își zice mereu că mâine o șă
facă ceva, înșă când vine ziua de
mâine șpune la fel: că tot mâine va
face și va drege! În felul ăsta, nici nu
trăim, nici nu murim! Cu un picior în
groapă și cu unul pe mal nu mai
trăim prezentul și nu ne mai
bucurăm de nimic. Voi sunteți în
lume: bucurați-vă unul de altul! De
soțiile voastre, de copiii voștri. Mai
lăsați de la voi, nu băgați în șeamă
toate cele – că și voi mai greșiți
câteodată și trebuie să vă rabde
cineva. Iar seara ia-i pe toți în brațe.
Cereți iertare de la toți. Că nu știți
dacă vă veți mai trezi dimineața. Ori
poate să moară vreunul dintre ei! Și

Marți 14 aug.
Miercuri 15 aug.
Sâmbătă 18 aug.
Duminică 19 aug.

a rămas supărare între voi, Doamne
ferește! Deci, toate lucrurile astea nu
ne lasă să ne bucurăm de viață dacă
nu știm să le folosim. Să trăim
frumos și să ne bucurăm de tot ceea
ce ne-a lăsat Dumnezeu să ne
bucurăm. Și să mergem la bucurie
și dincolo. Dar noi ce facem? Mașina,
200 km la oră – și cine mai vede că a
înflorit copacul? Șe mai uită cineva
cum crește iarba? Nu. Poate că
străbați sute de kilometri și nu vezi
nimic pentru că în mintea ta nu șunt
decât numai planuri. Mintea ta ește
în altă parte. Astăzi toată lumea
vorbește despre dragoste, dar toți
suferă de singurătate. De ce? Pentru
că nimeni nu mai trăiește în prezent.
Sursa: Părintele Pimen Vlad, Starețul
Pimen Vlad de vorbă cu George Crăsnean:
Cum să te lași în mâna lui Dumnezeu, în
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18:00 Vecernia, Litia
08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie
→ Adormirea Maicii Domnului
18:00 Vecernia
08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie
→ Duminica a 12-a după Rusalii
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