Iubirea de vrajmasi este cea mai puternica armă
ianuarie 24th, 2016ΙχθυςLasă un comentariuDu-te la comentarii

Era vara lui 1974. Armata turca invadase Ciprul răspândind moarte. In Morfu a avut loc un
eveniment impresionant. Soldatii turci au capturat 15 crestini ortodocsi. Ii duc in curtea unuia dintre
cei cinsprezece, de profesie invatator si ii condamna la moarte.
Au fost momente tragice pentru cei ce isi asteapta moartea. Așteptau cu groază momentul în care
comandantul turc va da ordinul <trageti>.
In acele clipe isi intorc gandul si inima la Nadejdea desnadajduitilor. Toti inalta rugaciuni fierbinți
pentru ultima lor calatorie. Invatatorul se ruga intr-un mod aparte: << Dumnezeul meu, iarta-ne si
primeste-ne langa Tine. Pomeneste-ne Doamne in imparatia Ta>>.
Comandantul turc vine. Se uita la soldatii inarmati, se uita cu ura si la cei ce vor fi ucisi. Arunca o
privire sus. O viță se intinde si acopera gradina ca o boltă. Cere un ciorchine cu struguri, pentru a
prelungi intentionat agonia prizonierilor. Ia ciorchinele. In timp ce se pregatea sa-l manance, aude
vocea tare a dascalului: << Nu-l manca! Alaltaieri l-am stropit cu soluție! Este puternic otravit! Vei
muri!>>
Comandantul ramane fara reactie. Plin de uimire intreaba: << Bine, bine de vreme ce stii ca peste
putin voi da ordin sa fii impuscat, dece nu m-ai lasat sa mananc si astfel sa te razbuni?>>
Invatatorul ii raspunde cu seninatate si pace: << Sunt crestin. Si acum cand parasesc aceasta lume si
ma voi infatisa inaintea lui Dumnezeu, nu doresc sa imi ingreunez sufletul cu un pacat asa de
mare.>>
Turcul se emotioneaza inca o data. Se intoarce si spune soldatilor sai<< daca as gasi un asemenea
turc, mi-as da pana si viata. Luati-va pustile si lasati-i pe toti liberi!>>
Puterea iubirii crestine este mai mare decât puterea armelor. Ea le invinge pe toate.
Din cartea ,,Marturii despre intoarcerea la pocainta”, Stupul Ortodox(Tesalonic) 2016.
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