Mari duhovnici

Scoala
rugaciunii
,

Apărătoare
Doamnă
Ori de câte ori creştinii au fost ameninţaţi de
năvălirile duşmanilor păgâni, ei îşi puneau
nădejdea şi încrederea în ajutorul lui Dumnezeu şi
al Maicii Domnului.
În anul 626, în timpul împăratului Eraclie,
când perşii şi avarii au înconjurat marea capitală a
Imperiului Bizantin, Constantinopolul, Patriarhul
Serghie a avut o contribuţie hotărâtoare la salvarea
capitalei. Cronicarul George Pisides (†634), martor ocular al
acestor evenimente, spune că Patriarhul Serghie, văzând că cetatea este înconjurată
de forţe superioare pe apă şi pe uscat, a luat icoanele Mântuitorului Hristos şi a
Maicii Domnului de la Biserica Vlaherne şi împreună cu preoţii şi credincioşii au făcut
înconjurul zidurilor cetăţii, îmbărbătând poporul şi armata la rezistenţă şi luptă,
inspirându-le nădejde şi încredere în ajutorul lui Dumnezeu şi al Maicii Domnului. La
vederea icoanei “Născătoarei de Dumnezeu cea Nebiruită” barbarii asediatori
întorceau capul în altă parte. În acest timp s-a dezlănţuit o furtună puternică cu foc
care a distrus toată flota asediatoare şi astfel armata creştinilor rămânând liberă în
acea parte a mării s-a îndreptat spre duşmanii de pe uscat şi i-au putut birui
alungându-i departe de capitală.
Plini de emoţie şi recunoştinţă, preoţii şi credincioşii au făcut apoi priveghere de
toată noaptea mulţumind lui Dumnezeu şi Maicii Domnului prin cântarea continuă a
Acatistului Maicii Domnului. Ca urmare a acestei biruinţe, s-a adăugat Acatistului
Maicii Domnului şi rugăciunea “Apărătoare Doamnă”. Şi noi, credincioşii de astăzi,
atunci când citim cu credinţă Acatistul Maicii Domnului sau alte rugăciuni închinate
ei, primim ajutor şi mângâiere sufletească.
Maica Tatiana, Mănăstirea Moldoviţa

Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă, mulţumiri, izbăvindu-ne din
nevoi aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci, ca
ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozeşte-ne pe noi din toate
nevoile, ca să-ţi strigăm ţie: Bucură-te, Mireasă, Pururea Fecioară!

ÎNDEMN: citiţi Acatistul Maicii Domnului (Buneivestiri) şi
învăţaţi şi cântaţi rugăciunea “Apărătoare Doamnă” !
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Părintele
Arsenie
Papacioc
“Orice suspin poate fi
o rugăciune”
Dă-ţi seama ce uşor poţi să te mântuieşti! Te duci la un semen de-al tău să spui
toate păcatele, la un om, nu la un înger. Nu trebuie să existe ruşine la spovedit.
Aceasta este o armă foarte eficace a diavolului, să-ţi dea ruşine la spovedit. 0
spovedanie bună înseamnă să spui tot.
Vorba multă este mai mult deşertăciune decât folos, iar vorbirea de rău este o
mare primejdie pe lumea aceasta, dar şi pe lumea cealaltă. Se zice că cei mai mulţi din
osândiţii iadului sunt cei care ucid cu vorbirea de rău!
Să ne iubim cu adevărat unii pe alţii! Să încercăm să iubim pe toată lumea. Să
iubim, să iubim mult şi să iubim frumos. Să iubim rana şi pe cel care ne-a făcut rana.
Să ştim să-L luăm pe Hristos de la duşmanii noştri. El stă ascuns la cei care ne sunt
duşmani.
Despre rugăciune nu trebuie vorbit, ci trebuie făcut. Rugăciunea de tipic are
folosul ei aparte, mai ales disciplinar. Dar noi avem nevoie de o prezenţă continuă a
inimii, de dragoste şi de relaţie cu Dumnezeu. „Nu tot cel ce zice Doamne, Doamne! va
intra în împărăţia Mea” zice Mântuitorul, ci numai cel care are inima curată, cel care
are inima spre El, continuu.
Ţineţi minte: cerşetorii sunt personaje biblice! Ai trecut pe lângă mântuirea ta
aşa de uşor! Şi mai grozav, l-ai dispreţuit pe cerşetor! Cerşetorii nu pier niciodată.
Mântuitorul, ca să ne încurajeze, a spus: însutit veţi primi!
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