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Rugaciune la Intampinarea Domnului
Doamne,

Iisuse Hristoase, Fiule Unule Născut și Cuvântul lui
Dumnezeu, Care mai înainte ai fost văzut de prooroci, ca prin oglindă,
în ghicitură și mai pe urmă, în aceste zile, Te-ai născut nestricat cu
trupul din Preasfânta Fecioară Maria și în a patruzecea zi, în locul cel
sfânt, întru întâmpinarea întregii lumi, Te-ai arătat ca Prunc, purtat în
brațele Dreptului Simeon pentru mântuirea tuturor celor din Adam! Cât
de proslăvită și de prealuminată este aducerea Ta în brațele
Născătoarei de Dumnezeu în biserica Domnului și Întâmpinarea Ta de
către bătrânul Simeon. Astăzi cerurile se veselesc și pământul se
bucură de venirea Ta, Dumnezeule, de venirea Dumnezeului și
Împăratului nostru. De demult Moise s-a urcat în munte ca să vadă
slava Ta, dar nu a putut să-Ți vadă fața Ta, pentru că i-ai arătat doar
spatele. În această zi prealuminoasă a întâmpinării Tale, Tu Te-ai
arătat pe Tine Om, strălucind de nespusă dumnezeiască Lumină, ca
împreună cu Simeon să Te vedem față către față, să Te pipăim cu
mâinile și să Te primim în brațele noastre ca să Te cunoaștem pe Tine
ca Dumnezeu venit în trup. Pentru aceasta proslăvim
nespusă coborârea Ta și marea Ta iubire de oameni, că prin venirea
Ta ai dăruit acum bucurie cerească neamului omenesc căzut de
demult în păcat. Că Tu prin dreapta Ta judecată ai izgonit pe strămoșii
noștri din raiul desfătării în lumea aceasta, iar acum ne-ai miluit și
iarăși ne-ai deschis locașurile cerești și ai prefăcut plânsul nostru întru
bucurie, iar Adam nu se mai rușinează pentru neascultare și nici nu se
va mai ascunde de la fața Ta, fiind chemat de Tine, pentru că Tu ai
venit acum ca să iei asupră-Ți păcatele lui, să-l speli cu sângele Tău și
să-l îmbraci pe el, gol fiind, în haina mântuirii, în podoaba veseliei și
să-l înfrumusețezi pe el, ca pe un mire. Iar pe noi, pe toți, care
prăznuim dumnezeiasca Ta întâmpinare, învrednicește-ne ca
împreună cu fecioarele înțelepte să Te întâmpinăm pe Tine, Mirele
nostru Ceresc, cu candelele credinței și curăției aprinse să privim cu
ochii credinței dumnezeiasca Ta față, să Te purtăm în inimi, în toate
zilele vieții noastre, ca să ne fii nouă Dumnezeu și noi să fim poporul
Tău. Iar în slăvita și înfricoșătoarea zi a venirii Tale, când toți sfinții vor
ieși în văzduh pentru marea Ta întâmpinare, învrednicește-ne și pe noi
să Te vedem, și astfel pururea cu Domnul vom fi. Slavă milosârdiei
Tale, slavă Împărăției Tale, slavă purtării Tale de grijă, Unule iubitorule
de oameni, că a Ta este împărăția și puterea și slava, împreună cu
Cel fără de Început al Tău Părinte și cu Preasfântul și Bunul și de viață
făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Rugaciune catre Maica Domnului
O,

Preasfântă Fecioară, care strălucești prin curăție
cerească, porumbiță preablândă, mielușea neprihănită, ajutătoare
bună a lumii, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, tu ești începutul
și mijlocul și sfârșitul bucuriei noastre de acum, că dintru tine a
strălucit Soarele Dreptății, Hristos Dumnezeul nostru, pe Care L-ai
adus în sfintele tale brațe în a patruzecea zi, în locul cel sfânt, întru
întâmpinarea noastră și spre bucuria și mântuirea întregii lumi.
Pentru aceasta te fericim și te proslăvim, pentru că tu ești cortul lui
Dumnezeu și prin tine S-a sălășluit între noi, pentru ca să fim
poporul Lui. Tu ești ușa cerească vestită de Iezechiel, prin care
iarăși ni s-a deschis intrarea în locașurile raiului. Tu ești scara cea
înaltă văzută de Iacob, prin care Dumnezeu S-a pogorât pe
pământ. Tu ești pod care duce de pe pământ la cer. Pentru aceasta
te rugăm să privești spre noi, ca ceea ce ai intrat în locul cel sfânt
purtând pe mâini Focul Dumnezeiesc, binecuvântată. Cu focul
rugăciunii tale să arzi focul patimilor noastre, ca să ne izbăvim de
focul cel veșnic al gheenei. În locul cel sfânt ai venit pentru
curățirea cea după lege, ție netrebuindu-ți curățire, Fecioară
Curată, și prin aceasta învață-ne cumse cuvine a ne păzi în
neprihănire și curăție și cum să purtăm nevoința fecioriei, că tu,
fiind mai presus decât Heruvimii, ai venit la biserică, laolaltă cu
femeile necurate. Tu, o, Maică Preasfântă, însăți fiind biserica lui
Dumnezeu care ai adus la biserica legii pe Fiul tău, Hristos
Dumnezeul nostru, învrednicește-ne și pe noi să iubim mai mult în
lumea aceasta bisericile Fiului tău, să le cercetăm în toate zilele
vieții noastre, acolo să vedem frumusețea Domnului, pentru că mai
bine este să petrecem o zi în curțile Domnului, decât să locuim în
locașurile păcătoșilor. Dăruiește-ne și nouă, Preacurată, precum lui
Simeon, să purtăm neosândiți, în brațele inimii noastre, pe Fiul tău
și Dumnezeul nostru, ca să fim părtași pururea Preacuratului Său
Trup și Sânge, și ajută-ne să ne păzim în frica lui Dumnezeu și să
nu întinăm biserica trupului nostru. Și așa întâmpinând totdeauna,
o, Maica lui Dumnezeu, pe Fiul tău în inimile și în sufletele noastre,
să ne învrednicim prin rugăciunile tale să dobândim și acea
întâmpinare în văzduh a Domnului și așa vom slăvi și vom cânta
împreună cu toți sfinții pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, acum și
pururea și în vecii vecilor. Amin.

INTAMPINAREA DOMNULUI – “o sarbatoare a
omului traitor in Hristos”.
Predica teologica a IPS Hieroteos Vlachos

1. (Porunca de curatire in cea de-a 40-a zi)
Porunca curatirii in cea de-a patruzecea zi a fost data lui Moise
de Insusi Ziditorul, adica de Dumnezeu Cuvantul neintrupat. Ea
a fost randuita pentru toti israelitenii, fiind descoperita lui Moise inca
dinainte de fuga iudeilor din Egipt, adica inainte ca ei sa treaca prin
Marea Rosie.
Porunca era urmatoarea:
“In vremea aceea a vorbit Domnul cu Moise si i-a zis: Sa-Mi
sfintesti pe tot intaiul nascut, pe tot cel ce se naste intai la fiii
lui Israel, de la om pana la dobitoc, ca este al meu!” (Iesirea
13, 1-2).
Aceasta legiuire se referea si la primii nascuti de partea barbateasca din
randul animalelor, care trebuiau sa fie deosebiti si oferiti lui Dumnezeu.
Porunca lui Dumnezeu era clara:
“sa osebesti Domnului pe tot cel de partea barbateasca de la

“La patruzeci de zile de la Nasterea Sa dupa trup, Hristos a fost dus la
templu, asa cum cerea legea acelei vremi. Pentru ca acolo, la templu,
El a fost intampinat de oameni miscati de Duhul Sfant, dar mai
ales pentru ca Simeon L-a primit pe El in bratele sale, venirea
lui Hristos la templu s-a numit “Intampinare“. Cuvantul
“ipapandi” (intampinare) provine de la verbul “ipandao“, care
inseamna a veni in intampinarea cuiva.
Biserica a stabilit ca aceasta mare sarbatoare a lui Hristos si a
Maicii Domnului sa fie praznuita pe 2 februarie, pentru ca
atunci se implinesc patruzeci de zile de la 25 decembrie, cand
se sarbatoreste Nasterea lui Hristos dupa trup. Prin aceasta
repartizare a praznicelor imparatesti, timpul anului este impartit si
binecuvantat de etapele iconomiei duhovnicesti. In paralel, aceasta
impartire ofera omului posibilitatea de a se initia in marea taina a
intruparii Fiului lui Dumnezeu Cuvantul.
Episodul ducerii lui Hristos la templu, in cea de-a patruzecea zi
de la Nasterea Sa, este descris numai de catre Sfantul
Evanghelist Luca (Luca 2, 22-39).

oameni, care se naste intai; si pe tot cel de parte
barbateasca, care se naste intai din turmele sau de la vitele
ce vei avea, sa-l inchini Domnului” (Iesirea 13, 12).
Aceasta inchinare era semn al recunoasterii binefacerilor lui
Dumnezeu si dovada a apartenentei la poporul ales. Este
cunoscut faptul ca porunca inchinarii intaiului nascut de parte
barbateasca a fost data iudeilor prin Moise, imediat dupa
pedepsirea intailor nascuti ai egiptenilor, dupa care Faraon a
ingaduit iesirea si, desigur inainte de trecerea Marii Rosii.
Motivatia acestei practici era semnificativa: “caci cu mana tare te-a scos
Domnul Dumnezeu din Egipt” (Iesirea 13, 9).
Intr-o alta carte a Vechiului Testament, si anume in Levitic, vedem ca
Dumnezeu da amanunte despre cum anume sa se desfasoare
ceremonia inchinarii si a recunostintei. Femeia care va naste copil
de partea barbateasca il va taia imprejur in cea de-a opta zi, iar in cea
de-a patruzecea zi il va inchina in templu. Impreuna cu inchinarea noului

nascut, “sa aduca preotului la usa cortului un miel de un an ardere de tot
si un pui de porumbel sau de turturica” (Leviticul 12, 6).
De vreme ce Insusi Dumnezeu Cuvantul a dat legea aceasta lui Moise, a
trebuit ca si el sa o respecte atunci cand a luat trup omenesc, pentru ca sa
nu fie calcator de lege. Sfantul Chiril al Alexandrei spune ca nimeni nu
trebuie sa fie indignat la vederea faptului ca Hristos a tinut aceasta lege si
nimeni sa nu-L socoteasca rob pe Cel care este liber, ci sa priveasca “in
adancul iconomiei dumnezeiesti“. Respectarea legii inchinarii la
templu face parte din taina sfintei smeriri a Fiului lui
Dumnezeu Cuvantul.
La randul sau, Sfantul Grigorie Palama spune ca, desi Hristos nu avea
nevoie de curatire, luand in consideratie faptul ca ceremonia respectiva a
fost lasata in Vechiul Testament pentru curatirea parintilor si a celor nounascuti, El a tinut randuiala pentru a Se supune legii pe care El Insusi a
dat-o. Hristos nu avea nevoie de curatire, pentru ca S-a zamislit
fara samanta si S-a nascut fara stricaciune. “Nu era nevoie de
curatire, ci lucrarea s-a facut din ascultare“. Desigur ascultarea
are sensul de supunere in fata legii lui Dumnezeu, dar si acela de ascultare
a noului Adam, spre deosebire de neascultarea vechiului Adam. Daca
neascultarea primului Adam a avut drept urmare caderea si
stricaciunea, ascultarea noului Adam, adica a lui Hristos, a
readus firea omeneasca razvratita la Dumnezeu si l-a izbavit pe
om de raspunderea pentru neascultare.
2. (De ce Hristos si Maica Domnului au venit la templu pentru
sarbatoarea curatirii)
Aducerea copiilor la templu, in cea de-a patruzecea zi de la
nastere, era o sarbatoare a curatirii. Mama si copilul trebuia sa
fie curatati de urmarile nasterii.
Desigur, nasterea copiilor este o binecuvantare a lui Dumnezeu, dar in
acelasi timp, nu trebuie trecut cu vederea faptul ca modul in care omul
se naste este rodul si rezultatul caderii si ca fiecare prunc
poarta hainele de piele pe care Adam le-a luat dupa pierderea
harului lui Dumnezeu. Acesta este sensul cuvintelor Psalmului: “Caci
iata intru faradelegi m-am zamislit si in pacate m-a nascut maica
mea” (Ps. 50, 6). In cele din urma, prin bunavointa Sa, Dumnezeu a

binecuvantat modul acesta de nastere, dar el a ramas in
continuare rodul caderii si prin urmare, atat parintii, cat si
copiii trebuiau sa isi aminteasca de aceasta realitate, fapt care
explica si justifica ceremonialul curatirii.
Gandindu-ne la aceste adevaruri teologice, putem sa
ne dam seama ca Hristos si Preasfanta
Nascatoare de Dumnezeu nu aveau nevoie de
curatire, pentru ca zamislirea fara samanta si
nasterea fara stricaciune nu au legatura cu
necuratia.
Porunca lui Dumnezeu, care a fost data lui Moise,
spunea: “Daca femeia va zamisli si va naste prunc
de parte barbateasca, necurata va fi sapte zile”
(Leviticul 12, 2) [In Septuaginta: “Daca femeia va
primi samanta si va naste prunc de parte
barbateasca, necurata va fi sapte zile“. Am
redat traducerea exacta a textului grecesc, deoarece
argumentatia care urmeaza se bazeaza pe aceasta
varianta. n.t.]. Indirect, acest fragment arata
curatia Preasfintei Fecioare Maria, pentru ca necurata era
femeia care zamislea prin samanta barbateasca. Preasfanta
Nascatoare de Dumnezeu nu a zamislit prin samanta, ci de la
Sfantul Duh si de aceea, era curata. Aceasta inseamna ca nu
avea nevoie de ceremonialul curatirii, insa a mers la templu
pentru a se supune legii.
3. (Hristos – Unul-Nascut)
Porunca lui Dumnezeu era clara: “Sa-Mi sfintesti pe tot intaiul nascut, pe
tot cel ce se naste intai” (Iesirea 13, 2). Aceasta porunca era, in acelasi
timp, si o proorocie, care se referea la intruparea Fiului lui Dumnezeu
Cuvantul si care nu avea aplicare exacta pentru intaii nou-nascuti de parte
barbateasca.
Acest fragment nu se poate aplica exact in cazul intailor nou-nascuti (in
afara de Hristos) pentru ca nici un copil, nici macar intaiul nascut, nu
deschide pantecele mamei sale. Intr-o predica referitoare la acest subiect,
Sfantul Atanasie cel Mare spune ca nu pruncii sunt cei care deschid
pantecele mamei lor, “ci barbatul, prin unire cu femeia“. Pantecele se

deschide la unirea barbatului cu femeia sau la zamislirea copilului. Numai
Hristos a deschis pantecele mamei Sale, desigur, fara sa-i strice fecioria,
lasand-o asadar inchisa. “Pruncul a deschis pantecele fara sa faca nici o
stricaciune“.
Sfantul Nicodim Aghioritul, dupa ce spune ca ceea e se petrecea
in Vechiul Testament era preinchipuirea Nasterii lui Hristos,
adauga in continuare ca numai Hristos a deschis pantece de
fecioara, “ca un Dumnezeu si fara luare in stapanire; i-a
deschis pantecele pentru nastere, dar a lasat-o inchisa, asa
cum era inaite de zamislire si de nastere“.
Hristos a fost intai nascut, asa cum este El numit in Sfanta
Scriptura. Desigur, aceasta nu inseamna ca a mai existat si un
al doilea sau un al treilea
nascut, ci ca S-a nascut
primul, indiferent de
existenta unui al doilea
sau
al
treilea. Intai
nascut trebuie
corelat
cu Unul-Nascut, asa cum
mai este numit Hristos in
Evanghelie.
Intai nascut se refera la
amandoua nasterile lui
Hristos,
adica
la nasterea
de
mai
inainte de veac, din
Tatal Preacurat, fara de
mama, si la cea din veac,
din Maica Fecioara, fara
de tata (Sfantul Grigore
Palama).
Exista trei motive pentru care Hristos este numit intai nascut.
Mai intai, pentru ca S-a nascut mai inainte de veac, din Tatal.
Sfantul Apostol Pavel spune: “acesta este chipul lui Dumnezeu
celui nevazut, mai intai nascut decat toata faptura” (Col. 1, 15).
Iar dupa cum am vazut mai devreme, intai nascut se identifica cu UnulNascut. (Luca 2, 7). In al treilea rand, El a fost numit “intai nascut

din morti“, pentru ca a inviat primul, deschizand posibilitatea ca
fiecare om sa invieze la vremea sa. Asadar, termenul de nastere
se foloseste si cu sensul de inviere, pentru ca invierea este
socotita o nastere. Sfantul Apostol Pavel spune: “El este inceputul,
intaiul nascut din morti” (Col. 1, 18). Asadar, primul sens al lui intai
nascut se leaga se nasterea dupa fire a Fiului lui Dumnezeu, expresia
referindu-se la teologie, iar celelalte doua sensuri sunt legate de
intruparea Cuvantului si se refera la iconomie.
Potrivit spuselor Sfantului Grigorie, Episcopul Nisei, pentru ca
sa dea viata firii noastre omenesti Hristos S-a facut intai
nascut in trei feluri. Desigur, prin aceasta, el nu se refera si la nasterea
de dinainte de veac, din Tatal. Asa cum propria noastra fire vine la
viata prin trei nasteri, adica din mama noastra, din Botez si
din morti, care nadajduim ca se va petrece in viitor, si Hristos
S-a facut intai nascut in trei feluri, pentru ca sa da viata si sa
indumnezeiasca firea noastra omeneasca. Asadar, dupa nasterea
trupeasca, trebuie neaparat sa urmeze si cea duhovniceaca.
4. (Hristos Prunc)
Scena in care Hristos Se ofera pe Sine in templu ca prunc si ca nou-nascut
este emotionanta. Dumnezeul de dinainte de veac, Care, Fiul Celui
Preainalt fiind, era unit in
permanenta cu Tatal si cu Duhul
Sfant, Cel care cuprindea lumea si
intreaga creatie, vine acum in
templu, ca prunc, purtat pe bratele
mamei Sale.
Chiar daca era prunc, Hristos
era
in
acelasi
timp
si
“Dumnezeu de dinainte de
veac” si de aceea, era mai
intelept decat oricine altcineva.
Stim
ca,
prin
unirea
firii
dumnezeiesti cu cea omeneasca in
ipostasul Cuvantului, in pantecele
Preasfintei
Nascatoare
de
Dumnezeu, firea omeneasca s-a

indumnezeit si de aceea, sufletul lui Hristos era inbogatit cu plinatatea
intelepciunii si cunoasterii. Numai ca aceasta intelepciune se
manifesta in functie de varsta Sa, caci daca ar fi fost altfel, El ar
fi parut un monstru (Sfantul Ioan Damaschin). Cu toate acestea, chiar
de era prunc, era si Dumnezeu, avand in trup plinatatea
Dumnezeirii si toata intelepciunea si cunoasterea umana,
datorita unirii ipostatice a firii dumnezeiesti cu cea omeneasca.

5. (Turturelele si porumbeii)

Prin starea Sa de prunc, Hristos a vindecat “constiinta de
prunc” a lui Adam. Atunci cand Dumnezeu l-a creat pe Adam in
Rai, acesta era prunc in privinta harului si a sfintirii. Avea,
desigur, iluminarea mintii, dar pentru ca sa ajunga la indumnezeire,
trebuia sa fie incercat. Deoarece, din punct de vedere duhovnicesc,
Adam era prunc neincercat si avea constiinta de prunc, a fost
usor ca el sa fie inselat de demonul viclean, care era vechi in
pacat si in viclenie. De aceea, prin varsta trupeasca de prunc,
Hristos a tamaduit nu numai constiinta lui Adam, dar si
intreaga fire omeneasca, si a savarsit ceea ce nu a reusit sa faca
primul Adam. Astfel, prin intruparea Fiului Sau, Dumnezeu Tatal a
facut mai sigura si mai eficienta [eficace, lucratoare, n.n.] calea
indumnezeirii omului, pentru ca diavolul nu mai putea acum sa insele
firea omeneasca a lui Hristos, asa cum a facut-o, cu indemanare, in cazul
primului Adam.
Dupa cum se observa si din episodul aducerii lui Hristos la templu ca
prunc, smerirea Fiului lui Dumnezeu Cuvantul depaseste si
intelegerea ingerilor, pentru ca si acestia s-au inchinat in fata
nesfarsitei bunavoiri a lui Dumnezeu. Profetul Avacum a vorbit
despre intruparea lui Dumnezeu Cuvantul, spunand:

Dumnezeu a stabilit ca aducerea pruncului de parte
barbateasca sa fie insotita de oferirea unui miel neprihanit, a
unei perechi de turturele sau a doi pui de porumbel. In Levitic sta
scris:

“Dumnezeu vine din Teman, si Cel sfant din muntele Paran!
Sela (oprire) – Slava Lui acopera cerurile si tot pamantul

“sa aduca preotului la usa cortului un miel de un an ardere

este plin de slava Lui” (Avacum 3, 3).

de tot si un pui de porumbel sau de turturica” (Leviticul 12,

Prin cuvantul slava, se intelege intruparea si sfanta chenoza a
lui Dumnezeu Cuvantul, iar acopera cerurile arata ca
intruparea a acoperit si a depasit pana si inaltimea ingerilor, de
vreme ce si ingerii s-au inchinat vazand nesfarsita si nespusa
aplecare a lui Dumnezeu Cuvantul.

6).
Sfantul Evanghelist Luca spune ca parintii L-au dus pe Hristos la templu
pentru ca
“sa dea jertfa, precum s-a zis in Legea Domnului, o pereche
de turturele sau doi pui de porumbel” (Luca 2, 24).

Parintii lui Hristos nu au adus un miel, asa cum se dadea
posibilitatea in Lege, pentru ca erau saraci. Cei din clasele bogate
ofereau un miel neprihanit de un an, in vreme ce paturile sarace aduceau
o pereche de turturele sau doi pui de porumbel (Procopie). Cu adevarat,
Hristos S-a nascut intr-o familie saraca si a crescut in saracie.
Totusi, saracia lui Hristos nu a venit din faptul ca S-a nascut si a
trait sarac, ci din aceea ca S-a intrupat si a luat fire
omeneasca. Dupa cum spune Sfantul Grigorie Teologul, chiar
daca era bogat, Fiul lui Dumnezeu a saracit, pentru ca sa ne
imbogateasca pe noi cu Dumnezeirea Sa.
Legea cerea sa se
ofere o pereche de
turturele sau doi pui
de porumbel, pentru
ca in primul caz
(perechea
de
turturele),
era
simbolizata intreag
a-intelepciune a
parintilor,
care
inseamna unirea
lor prin casatorie,
in vreme ce in al
doilea
caz (doi
porumbei),
se
facea referire la
Preasfanta
Nascatoare
de
Dumnezeu si la
Hristos, pentru ca
Hristos S-a nascut
din Fecioarea si a
ramas El Insusi Curat
pana
la
sfarsit.
Asadar, in vreme ce
turturelele
simbolizau
cinstita
si
binecuvantata

casatorie, porumbeii preinchipuiau fecioria
Nascatoare si a lui Hristos (Sfantul Grigorie Palama).

Preasfintei

Jertfa ceruta de legea Domnului era preinchipuirea lui
Hristos. Dupa cum noteaza Sfantul Chiril al Alexandrei, “turtureaua
canta cu glas frumos, precum vrabia, pe cand porumbita este blanda si
cuminte“. Turtureaua si porumbita Il simbolizau pe Hristos,
pentru ca Hristos a fost ca o turturea care ciripeste pe tot
pamantul si umple via Sa, adica pe noi, cei care credem in El, cu
voce frumoasa, si a avut blandetea desavarsita a porumbelului.
Asadar, in mod cert, aceasta jertfa se referea la intruparea milostivului
Dumnezeu.
6. (Dreptul Simeon)
Unul dintre personajele principale ale Intampinarii Domnului, in afara,
desigur, de Hristos si de Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, a fost
si Simeon “cel drept si temator de Dumnezeu“, care s-a
invrednicit sa Il intampine pe Hristos, sa-L ia in brate si sa-L
recunoasca, prin puterea si prin harul Duhului Sfant. Fara
indoiala, el este o mare personalitate, lucru care reiese atat din faptul ca
L-a recunoscut pe Hristos, cat si din cuvintele pe care le-a rostit in acel
ceas.
Numele Simeon corespunde vietii si asteptarii purtatorului
acestui nume, dar si revelatiei lui Dumnezeu catre el, pentru ca
in limba ebraica, Simeon inseamna ascultare (Cuviosul Nichita)
sau acesta L-a ascultat pe Dumnezeu (Sfantul Ioan Gura de Aur).
Sfantul Evanghelist Luca spune despre el ca locuia in Ierusalim
si era drept, temator de Dumnezeu si astepta mangaierea lui
Israel. In acelasi timp, se spune ca avea Duhul Sfant asupra lui,
Care ii daduse de veste ca nu o sa moara inainte de a-L vedea
pe Hristosul Domnului (Luca 2, 25-26). Toate aceste caracterizari
sunt trasaturi ale unui om induhovnicit. Drept urmare, Sfanta
Scriptura nu se intereseaza de originea lui omeneasca si de alte
aspecte ale vietii sale sociale, pentru ca el ducea in acelasi timp
o viata mult mai importanta, care este viata duhovniceasca.
Sfantul Nicodim Aghioritul a strans laolalta mai multe puncte de vedere
ale interpretilor in legatura cu cine anume era Simeon. El a facut acest

lucru deoarece in Evanghelie nu se spune categoric daca era preot
sau nu, el fiind numit doar om. Astfel, Cuviosul Iosif, scriitorul de
cantari, il numeste “preot sfintit“, Sfantul Mucenic Metodie il
numeste “preot induhovnicit“, Cuviosul Fotie si Cuviosul
Teofilact spun ca nu era preot, dar era mai presus de preoti,
iar altii spun ca era unul dintre cei saptezeci de traducatori ai
Vechiului Testament, care nu a crezut atunci cand a tradus
proorocia lui Isaia: “iata, Fecioara va lua in pantece” si, in acel
moment, i s-a dat vestea ca va trai pana cand Il va primi in
mainile sale pe Hristos. Unii cred ca era fiu al lui Hiliel, Patriarhul
evreilor, si tata al invatatorului de lege Gamaliel, iar altii, ca
era conducatorul Sinedriului evreilor. De asemenea, se spune ca
era de peste doua sute saptezeci (270) de ani. Cu referire la toate
aceste, Sfantul Nicodim Aghioritul afirma ca cei care vor sa
urmeze certitudinea Evangheliei, spune ca Primitorul de
Dumnezeu Simeon era un “barbat inspirat de Duhul Sfant”.
Cu adevarat, Sfantul Simeon Primitorul de Dumnezeu a venit la templu
prin puterea si prin harul Duhului Sfant. El a avut Duhul Sfant
asupra lui, in Duhul Sfant a primit vestea ca Il va vedea pe
Hristos inainte sa moara si a venit la templu prin iluminarea
Duhului Sfant (Luca 2, 25-27). De aici intelegem faptul ca omul
trebuie sa aiba Duh Sfant pentru a fi invatat de Acesta. Cu alte
cuvinte, Sfantul Duh nu descopera tainele Sale oamenilor
necurati in care nu Si-a aflat de dinainte salas.
Isaia prooroceste: “Intariti-va voi, maini slabe, si prindeti putere
genunchi slabanogi … intariti-va si nu va temeti” (Isaia 35, 3-4).
Acest lucru s-a petrecut mai ales cu Sfantul Simeon Primitorul de
Dumnezeu, caci dupa cum spune Evanghelistul Luca, “din indemnul
Duhului Sfant a venit la templu“. Si nu numai ca era indrumat de Duhul
Sfant, dar era si intarit de Acesta. Nimeni nu poate sa Il vada pe
Dumnezeu daca nu are puteri duhovnicesti, adica daca nu se
intareste prin
puterea
si prin harul Preasfantului
Duh. Asadar, Duhul Sfant ii intarea picioarele, ca sa mearga spre
templu, si mainile, ca sa Il tina pe Hristos. Sfantul Gheorghe al
Nicomidiei spune ca Simeon nu a mers cu propriile sale picioare ca sa
purceada spre slujirea tainei, ci Duhul Sfant S-a facut pentru el car
purtator.

O data ajuns la templu, Dreptul Simeon L-a recunoscut prin
puterea Duhului Sfant pe Fiul lui Dumnezeu intrupat. Cu alte
cuvinte, el s-a invrednicit sa vada cu ochii sai intruparea lui
Dumnezeu Cuvantul, pe care au vazut-o toti prorocii prin
vedenii profetice. Dupa cum spune Sfantul Vasile cel Mare, Simeon si
Ana au vazut sfanta putere care se afla in Hristos, adica
“vederea lor a trecut prin trupul omenesc, asa cum trece
lumina prin sticla“. Asa cum vedem lumina dintr-o casa prin ferestre
sau cum vedem lumina prin becurile de sticla, la fel si cei curati cu inima
vad prin Trupul lui Hristos lumina Dumnezeirii, ceea ce pentru altii este
necunoscut si nevazut.
Sfantul Vasile cel Mare a alcatuit lauda Sfantului Simeon Primitorul de
Dumnezeu, care a fost purtat de Duhul Sfant si s-a invrednicit de o mare
cinste. Sfantul Vasile spune ca, desi dupa cele vazute, Simeon
era om, dupa cele duhovnicesti, el era supraom; prin substanta
era ca noi toti, dar prin virtute era deasupra, mult mai sus
decat semenii lui; dupa fire era om, dar prin virtute era inger;
avea drept locuinta Ierusalimul fizic, dar ca mitropolie avea
Ierusalimul de sus. Si nu numai ca era
mai presus de oameni, dar “Simeon ii
intrecea si pe ingeri“.
7. (Proorocita Ana)
In afara de Simeon Primitorul de
Dumnezeu, in templu se afla si Proorocita
Ana, care s-a invrednicit si ea sa Il vada pe
Dumenzeu si sa spuna ca Acesta este
Mantuitorul ei. Ea avea optzeci si patru
de ani si era vaduva, dupa ce traiese
cu barbatul sau timp de sapte
ani (Luca 2, 36-38).
Ana statea zi si noapte in templu si nu se
indeparta de el. Asadar in timp ce
Simeon a fost indrumat la templu de
Duhul Sfant, ea se afla acolo si L-a
recunoscut pe Dumnezeu prin Duhul
Sfant.

Evanghelistul Luca o numeste proroocita, pentru ca avea Duh Sfant.
Cuviosul Cosma Melodul spune ca Ana “era ipofeta care lauda pe
Dumnezeu cu lauda sfanta“. Dupa ce afirma Sfantul Nicodim Aghioritul,
intre preot si ipofet exista o diferenta. Profetul anunta cele ce
urmeaza sa aiba loc dupa destul timp, in vreme
ce ipofetul explica faptele prezente si trecute, sau chiar pe
acelea care urmeaza sa se petreaca la un interval scurt de timp.
Asadar, Sfantul Evanghelist Luca, a folosit cuvantul prooroc cu sensul
de ipofet, pentru ca Proorocita Ana a recunoscut sosirea lui Dumnezeu
Cuvantul prin Duhul Sfant.

Duhul Sfant a trimis si o pereche de turturele duhovnicesti si purtatoare
de duh, adica pe Simeon si pe Ana.

De altfel, in Noul Testament, profetia are si sensul de explicare in Duh
Sfant a intelesului celui mai adanc al Legii si, in general, al Sfintei
Scripturi. In limbajul biblic, profetii sunt teologi care deosebesc
duhurile.

Viata in Hristos inseamna fecioria dupa Hristos sau casatoria
binecuvantata de Dumnezeu, asa cum afirma Sfantul Grigorie
Palama. De asemenea, intr-o predica rostita la sarbatoarea
Intampinarii Domnului, Sfantul Grigorie vorbeste in detaliu
despre raul pe care il provoaca desfranarea si spune ca omul nu
poate sa aiba legatura cu Hristos daca este desfranat, deoarece
o asemenea legatura cere rastignirea carnii si a dorintelor ei.

Marturisirea Anei a reprezentat o multumire si o doxologie
adusa pentru vestea izbavirii lui Israel. Fapta ei a fost o
imbinare intre multumire si proorocie, pentru ca, “vorbea
despre Prunc“.
8. (Turturelele cugetatoare)
Prezenta
Dreptului
Simeon
si
a
Prorocitei Ana
ne mai dezvaluie
o
realitate.
Practic, ei doi au
fost perechea de
turturele
cugetatoare care
L-au intampinat
pe
Hristos
atunci
cand
Acesta a urcat la
templu. Asadar,
pe langa perechea
de
turturele
necuvantatoare,

Dupa cum spune Sfantul Grigorie Palama, din toate acestea
intelegem cine sunt cei care urmeaza sa Il primeasca pe Hristos
si cum trebuie sa fie acestia. Unirea cu Hristos presupune o
viata corespunzatoare. Simeon era numit drept si nu se
mentioneaza daca a fost sau nu casatorit, in vreme ce Ana,
dupa moartea sotului sau, a trait in binecuvantarea vaduviei, in
neprihanire si curatie.

Mantuirea omului nu depinde de felul de viata ales, adica
feciorie sau casatorie, ci de felul in care omul traieste, adica de
legatura pe care acesta o are cu Hristos. Si intr-un caz si in
celalalt, se cer feciorie si cumintenie. Spre aceste lucruri tinteste
viata ascetica, traita in Tainele Bisericii; acesta este modul de viata spre
care Dumnezeu-Om Hristos il indruma pe om.

9. (Dreptul Simeon primeste pe carbunele Hristos)
Atunci cand Dreptul Simeon a intalnit-o pe Preasfanta Nascatoare de
Dumnezeu, care Il tinea in brate pe Hristos, L-a luat pe Pruncul sfant cu
mainile sale. El “L-a primit in bratele sale si a binecuvantat pe
Dumnezeu” (Luca 2, 28). Scena aceasta este infricosatoare. Cu adevarat,
un asemenea lucru nu ar fi fost cu putinta daca bratele lui Simeon nu erau
intarite de Duhul Sfant.
Aceasta imagine ne aduce aminte de vedenia Profetului Isaia
care dupa ce L-a vazut pe “Domnul stand pe un scaun inalt si
maret” si pe Serafimii care se aflau in jurul Lui, si dupa ce si-a

marturisit necuratia buzelor sale, s-a aflat dintr-o data in fata
urmatoarelor fa
pte uimitoare:
“Atunci
unul
dintre
serafimi a
zburat
spre mine,
avand

in

mana

sa

un
carbune,
pe care il
luase

cu

clestele de
pe
jertfelnic.
Si

l-a

apropiat
de gura mea si a zis: Iata s-a atins de buzele tale si
va sterge toate pacatele tale, si faradelegile tale le
va curati” (Isaia 6, 6-7).
Vedenia aceasta se refera la intruparea lui Dumnezeu Cuvantul.
Profetul Isaia a fost ales sa vesteasca poporului lui Israel venirea Celui
fagaduit, adica a Lui Hristos, si de aceea, el este considerat o mare voce
intre profeti si chiar al cincilea Evanghelist. El a descris cu mare claritate
si acuratete multe dintre scenele sfintei intrupari.
Faptul ca aceasta vedenie se refera la intrupare reiese si din Traditia
erminiei bisericesti. Intr-unul din troparele praznicului se spune:

“Clestele cel tainic ce a luat in pantece pe carbunele
Hristos, tu esti, Marie“.
Toate revelatiile din Vechiul Testament sunt legate de Cuvantul
neintrupat, iar cele mai multe dintre ele se refera la intrupare, adica la
venirea Cuvantului in trup. In cazul de fata, carbunele este Hristos,
iar clestele tainic care tine carbunele este Preasfanta
Nascatoare de Dumnezeu, care L-a zamislit pe Hristos in
pantecele ei si care a dat acest carbune Dreptului
Simeon. Jertfelnicul ceresc este cerul plin de slava lui Dumnezeu. De
aceea cantam: “Pogorandu-Se din cer Stapanul tuturor, L-a primit pe El
Simeon preotul“.
Asa cum Proorocul Isaia a primit carbunele si nu s-a ars, ci s-a
curatit si a devenit profet, la fel si Dreptul Simeon L-a primit pe
carbunele Hristos de la Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu si
nu s-a ars, ci s-a curatit dupa cuvantul: “Iata, s-a atins de
buzele tale si va sterge toate pacatele tale si faradelegile tale le
va curati“.
Aceasta ultima fraza dovedeste ca vedenia Profetului Isaia se refera la
intruparea lui Dumnezeu Cuvantul, lucrul care reiese si din faptul ca
Biserica a stabilit ca aceasta fraza sa fie rostita de preotul slujitor dupa
Sfanta impartasanie cu Trupul si cu Sangele lui Hristos. Imaginea
profetica prezentata mai sus, care il pune pe Dreptul Simeon in
stransa legatura cu Sfanta Impartasanie, arata ca omul trebuie
sa aiba Duh Sfant, asa cum avea si Dreptul Simeon, ca sa nu
fie ars sa Trupul si de Sangele lui Hristos.
Prin urmare, carbunele aprins este Hristos intrupat,
jertfelnicul este pantecele Preacuratei Fecioare, Serafimii sunt
insasi Nascatoarea de Dumnezeu, iar mainile ei tin clestele prin
care da carbunele Dreptului Simeon.

10. (“Acum slobozeste pe robul Tau...”)
Imediat ce Dreptul Simeon L-a luat pe Hristos in bratele sale, a exclamat:
“Acum slobozeste
pe

robul

Tau,

Stapane,

dupa

odihna“ (Cuviosul Teofilact). Odihna are legatura cu linistea
gandurilor, pentru ca, o data cu trecerea timpului, Dreptul
Simeon o asteapta “fara incetare sa vina“ (Sensul este acela ca,
inaintand in varsta, Simeon a dobandit linistea gandurilor, iar acum
asteapta odihna care urmeaza in mod firesc dupa linistirea gandurilor)
(Cuviosul Teofilact), iar mantuirea lui Dumnezeu era intruparea pe care
Domnul a pregatit-o mai inainte de timp. Cu adevarat, taina lui Hristos a
fost pregatita “inainte de facerea lumii” (Sfantul Chiril al Alexandriei).

cuvantul Tau, in
pace, ca ochii mei
vazura mantuirea
Ta, pe care ai
gatit-o

inaintea

fetei

tuturor

popoarelor,
lumina

spre

descoperirea
neamurilor
slava

si

poporului

Tau Israel” (Luca
2, 29-31).
Aceasta este o fraza plina de maretie, pe care Biserica a preluat-o si a
asezat-o la sfarsitul slujbei Vecerniei, dar si in alte slujbe, ca de
exemplu, in cuvantul de multumire de dupa impartasirea cu
Cinstitele Taine. In continuare vom incerca o scurta analiza
interpretativa a acestui fragment evanghelic.
Dreptul Simeon a fost instiintat de Sfantul Duh ca inainte sa moara Il va
vedea cu siguranta pe Dumnezeu Cuvantul intrupat, iar acest lucru s-a
implinit pentru ca era “invrednicit cu har de prooroc” (Sfantul Chiril al
Alexandriei). Dupa ce L-a vazut pe Hristos, a cerut slobozirea sufletului
din trup pentru a se vadi faptul ca sfintii “se considera numai legati de
trup” (Cuviosul Teofilact) si de acea nu se tem de moarte.
Dupa cuvantul Tau, in pace arata ca Simeon a cerut iesirea
sufletului din trup “dupa cum i s-a fagaduit”, el considerand
acest lucru ca fiind odihna, pentru ca “in pace” inseamna “spre

Intruparea Fiului lui Dumnezeu Cuvantul a fost lumina spre
descoperirea neamurilor, pentru ca neamurile, adica idolatrii, se
aflau in inselare si in intuneric si cazusera in mainile demonilor (Sfantul
Chiril al Alexandriei), dar si slava lui Israel, pentru ca Hristos a rasarit
si a venit dintre israeliteni. Aceasta slava este simtita de cei care sunt
recunoscatori lui Dumnezeu (Cuviosul Teofilact).
Cuvintele Sfantului Simeon reprezinta un imn de biruinta
inaltat ca urmare a vederii de catre el a Fiului lui Dumnezeu
Cuvantul intrupat. Profetii din Vechiul Testament vedeau spatele lui
Dumnezeu, adica venirea Sa care avea sa fie in viitor, insa Simeon I-a
vazut fata, Hristos este lumina lumii, dar nu lumina fizica,
lumina morala sau o lumina simbolica, ci lumina adevarata,
care alunga intunericul gandului si al necunostintei si care este
slava nu numai a israelitenilor, ci si a intregii firi
omenesti. Fara Hristos si in afara Lui, firea omeneasca este
fara slava, fara forma, nedefinita si anonima. Prin Hristos, ea
dobandeste “identitate si continut” (Sfantul Nicolae Cabasila).
Faptul ca, imediat dupa ce L-a vazut pe Fiul lui Dumnezeu
intrupat, Simeon a cerut slobozirea, adica moartea, se explica
prin marea sa bucurie pentru cele ce aveau sa fie savarsite in
continuare. Voia sa mearga in Iad ca sa duca vestea cea buna
dreptilor Vechiului Testament care se gaseau acolo, adica sa le
spuna ca a venit Mesia, Care este Mantuitorul lumii. In plus, dupa
cum spune Sfantul Atanasie cel Mare, Simeon se grabea sa mearga in Iad
pentru ca sa nu apuce sa duca vestea cea buna copiii care urmau sa fie
taiati de Irod. El a cerut aceasta deoarece pruncii sunt mai vioi, se misca
mai repede, pe cand el era “batran si greoi si se misca incet“. Hristos ii
implineste cererea si, dupa spusele Sfantului Atanasie cel
Mare, se pare ca a fost ca si cum Hristos i-ar fi zis lui Simeon sa

se arata cu veselie catre Adam, care traia cu mahnire in Iad, si
sa vesteasca bucuria Evei, care se afla in chinuri, zicand:
“Vine mantuirea; vine Izbavitorul; vine iertarea; vine
Slobozitorul. Nu mai plange, fie omeneasca, vine ajutorul
nostru, vine si nu intarzie“.
Prin urmare, Dreptul Simeon este primul care a vestit celor
intemnitati in intuneric – tuturor dreptilor Vechiului
Testament aflati in Iad, deoarece moartea nu fusese ontologic
desfiintata – ca a sosit Hristos cel indelung asteptat, Care va
veni grabnic si in Iad ca sa-i elibereze.
11. (“Acesta este pus spre caderea si spre ridicarea multora…”)
Dreptul Simeon i-a binecuvantat pe Fecioare Maria si pe Iosif, care
urmareau cu mirare si cu surprindere cele ce se petreceau, dupa care s-a
intors spre Nascatoarea de Dumnezeu si i-a spus doua profetii minunate.
Prima se referea la Persoana Dumnezeului-Om intrupat:
“Iata, Acesta este pus spre caderea si spre ridicarea
multora din Israel si ca un semn care va starni
impotriviri” (Luca 21, 34),
proorocie care s-a implinit in
timpul vietii lui Hristos, dar care a
continuat sa se implineasca de-a
lungul istoriei, ca si in viata
personala a fiecarui om.
Dumnezeul-Om
Hristos
este
caderea celor necredinciosi, adica a
celor care nu cred in El, si ridicarea
celor care cred. Un exemplu este ceea
ce s-a petrecut pe Golgota. Un talhar a
crezut si s-a mantuit, iar celalalt s-a
indoit si s-a osandit. Acest lucru se
petrece si in viata noastra interioara,
pentru ca Hristos este spre cadere in noi,

atunci cand noi, cei botezati, cadem in desfranare, si ne este spre ridicare
– prin cumintenia noastra. De asemenea, prin aceasta proorocie se
mai poate intelege ca Hristos trebuia sa patimeasca si sa cada
in moarte, pentru ca multi sa se ridice prin caderea si prin
moartea Sa (cuviosul Teofilact).
Hristos
este
si “semn
care
va
starni
impotriviri”. Cuvantul semn se poate interpreta in multe feluri si poate
avea mai multe intelesuri. Mai intai, semn este intruparea lui
Hristos, adica intruparea Fiului lui Dumnezeu Cuvantul. In
timpul intruparii, s-au petrecut multe lucruri greu de inchipuit si
nemaivazute, pentru ca Dumnezeu S-a facut om, iar Fecioara s-a facut
mama. Tocmai acest semn este contrazis si pus la indoiala de
multi oameni. Unii spun ca a luat trup adevarat, iar altii ca a luat un
trup imaginar, adica trupul Sau era inchipuit si toate au fost savarsite
inchipuit. Unii considera ca trupul era facut din pamant, iar altii ca era
ceresc. Unii spun ca Hristos, ca Dumnezeu, are existenta de dinainte de
veac, iar altii cred ca inceputul existentei Sale a fost din Preacurata
Fecioara Maria (Sfantul Chiril al Alexandriei).
Analizand talcuirea Cuviosului Teofilact despre faptul ca semnul
care va starni impotriviri este intruparea Fiului lui Dumnezeu
Cuvantul, Sfantul Nicodim Aghioritul spune ca ereticul care vede
lucrarea lui Hristos – Care are doua lucrari, adica dumnezeiesti si
omenesti; si ca om, Ii era foame si sete, a primit mucenicia, S-a rastignit, a
patimit etc., iar ca Dumnezeu a facut minuni, a scos demoni, a readus la
viata etc. – sta la indoiala daca Hristos este om sau Dumnezeu.
Insa crestinul nu are asemenea indoieli, pentru ca stie din
experienta sfintilor indumnezeiti ca, desi Hristos are doua firi,
una dumnezeiasca si una omeneasca, El este unul atat in
ipostas, cat si in persoana si astfel, acest Unul Hristos lucreaza
cand ca Dumnezeu, cand ca om. Desigur, atunci cand lucreaza
ambele firi, acest lucru se face in comuniune.
Apoi, dupa spusele Sfantului Chiril al Alexandriei, semn care va starni
impotriviri este si Crucea lui Hristos. Unii primesc Crucea si
Rastignirea lui Hristos, socotind ca acestea inseamna izbavire si ca pe
Cruce s-au biruit taria si puterea intunericului, in vreme ce altii nu
primesc Crucea. Acestia din urma nu pot sa inteleaga ca Hristos S-a
rastignit. De aceea, dupa cum spune Sfantul Apostol Pavel, Crucea este
sminteala pentru iudei, iar pentru neamuri nebunie. Insa

pentru noi, cei care credem, Crucea este “puterea lui
Dumnezeu si intelepciunea lui Dumnezeu” (I Cor. 1, 23-24).
12. (Si prin sufletul tau va trece sabie, ca sa se descopere
gandurile din multe inimi“)
Cea de-a doua proorocie a
Sfantului Simeon, care are
legatura cu Preasfanta
Nascatoare de Dumnezeu,
este urmatoarea:
“Si

prin

sufletul tau
va

trece

sabie, ca sa
se descopere
gandurile din multe inimi” (Luca 2, 35).
In mod cert, profetia aceasta se refera la durerea si la mahnirea
Nascatoarei de Dumnezeu
atunci cand L-a vazut pe
Fiul Sau – Care era in
acelasi timp si Fiul lui
Dumnezeu – rastignit pe
Cruce, in suferinte si in
chinuri. Preasfanta
Nascatore nu a suferit si
nici nu a simtit durere la
Nasterea
lui
Hristos,
tocmai pentru ca L-a
zamislit fara samanta si La nascut fara stricaciune.
Trebuia deci sa sufere
mult in vremea iesirii din
trup a Fiului sau.
Tocmai aceasta sabie, care a trecut prin sufletul Nascatoarei de
Dumnezeu in timpul mortii pe cruce a lui Hristos, a facut sa fie

descoperite gandurile ascunse in inimile multor oameni. Unii
s-ar putea indoi de faptul ca ea a fost mama cu adevarat, dar
datorita durerii simtite atunci de Fecioara Preasfanta, indoiala
lor se risipeste.
Aceasta ne aminteste de intamplarea a doua femei din Vechiul Testament,
care isi revendicau amandoua un prunc, fapt pentru care s-au infatisat
inaintea lui Solomon, ca sa le fie dezlegata pricina. Solomon a cerut un
cutit pentru ca sa taie pruncul si sa dea cate o bucata la fiecare femeie.
Atunci, una dinte ele a cerut sa nu fie taiat copilul, ci sa fie dat intreg
celeilalte. A doua a cerut sa fie taiat, pentru ca sa nu-l ia niciuna dintre
ele. Regele a dat copilul aceleia care a preferat sa il lase sa traiasca, chiar
de-ar fi fost sa-l ia cealalta femeie. Aceasta a fost semnul ca ea era mama
naturala (III Regi 3, 16-28).
In acelasi fel, durerea Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu a aratat ca ea
era mama adevarata si ca Domnul a luat trup de la ea, caci daca
Nascatorea de Dumnezeu a fost mama adevarata, inseamna ca si Hristos a
avut trup adevarat si nu a fost un om inchipuit.
Sfantul Atanasie cel Mare spune ca exprimarea “ca sa se
descopere gandurile din multe inimi” inseamna ca, prin
Crucea lui Hristos si prin Patimile Sale, se vor descoperi toate
pornirile interioare ale oamenilor, de vreme ce Petru, care Il
urmase zelos pe Hristos, va ajunge sa se lepede de El, uncenicii Il vor
parasi, Pilat se va cai prin spalarea mainilor, femeia acestuia va crede in
urma unui vis de noapte, sutasul va da marturie dupa semnele ce s-au
aratat, Iosif si Nicodim se vor ocupa de cele trebuincioase inmormantarii,
Iuda se va spanzura, iar iudeii vor da arginti paznicilor ca sa ascunda
Invierea. Cu adevarat, Crucea lui Hristos “este lupta si intarirea
gandurilor si intoarcerea lor impotriva“.
Aceasta profetie nu se refera numai la intrupare si la
Rastignire, ci si la viata Bisericii, care este adevaratul Trup al
lui Hristos. Unii isi gasesc mantuirea prin ramanerea in interiorul
Bisericii, iar altii se osandesc prin respingerea lucrarii ei mantuitoare. De
asemenea, prin Botez, am primit in inima noastra harul lui Dumnezeu,
care nu ne paraseste niciodata, dar se acopera de patimi si tocmai de
aceea cadem atunci cand pacatuim, si reinviem atunci cand ne pocaim.

Hristos va fi “spre caderea si spre ridicarea multora” si in
cealalta viata, pentru ca toti Il vor vedea pe Hristos, dar pentru
unii El va fi Rai, iar pentru altii, Iad.
13. (Sarbatoare a omului traitor in Hristos)
Aceste ultime consideratii arata faptul ca Intampinarea Domnului nu
se refera numai la Imparatul Hristos, prin infatisarea uneia
dinte etapele sfintei iconomii, ci este in acelasi timp si o
sarbatoare a omului traitor in Hristos.
Din
praznicul
imparatesc
al
implinirii de catre
Hristos a varstei de
patruzeci de zile,
Biserica a facut o
ceremonie, adica o
slujba
care
se
savarseste
pentru
fiecare
copil
la
implinirea
a
patruzeci de zile de la
nastere. Pruncul este
adus in biserica de catre mama sa in cea de-a patruzecea zi de la venirea
pe lume. Aceasta aducere are un dublu inteles. In primul rand, mama
este binecuvantata la sfarsitul perioadei de curatire de dupa
lauzie. La fel cum Biserica se roaga pentru orice boala, ea se roaga si
pentru femeia care a nascut si care, fireste, simte slabiciune trupeasca
dupa efortul nasterii. In plus, se face rugaciune pentru curatire, fiindca
modalitatea de nastere a omului este cea care a urmat caderii. In al doilea
rand, aceasta este o slujba de multumire pentru nasterea unui
copil. Deoarece zamislirea si nasterea unui copil nu sunt numai
lucruri dupa fire, ci si rezultat al interventiei lui Dumnezeu,
simtim ca pruncul apartine ziditorului. Prin urmare, acesta
este oferit lui Dumnezeu, iar Dumnezeu ni-l da inapoi prin
intermediul preotului pentru ca noi sa il crestem. Dar in
realitate, el apartine lui Dumnezeu.

Dupa cum spune Sfantul Grigorie, Episcopul Nisei, la
jertfelnicul cel de sus, in loc de perechea de turturele, trebuie
sa aducem curatia sufletului si a trupului, iar in loc de doi pui
de porumbel, sa fim cu luare-aminte nu numai inaintea lui
Dumnezeu, ci si a oamenilor. Si asa cum, dupa savarsirea celor dupa
lege, Hristos S-a intors in patria Sa, implinindu-Se si crescand in
intelepciune, si noi trebuie sa ne intoarcem in adevarata noastra
patrie, care este Ierusalimul ceresc, traind duhovniceste, dupa
legea sfanta, crescand in intelepciune si in har si ajungand la
varsta implinirii lui Hristos, desavarsiti cu sufletul si vase
adevarate ale Duhului Sfant.
Este datoria noastra, dupa cum spune Sfantul Atanasie cel
Mare, sa ne asemanam cu Dreptul Simeon si cu Proorocita
Ana. Trebuie si noi sa Il intampinam pe Hristos imbracati in
nevinovatie, in pocainta, in cumintenie, in curatie si, in
general, in dragoste de Dumnezeu si de oameni. Nimeni nu
poate sa Il intalneasca intr-un alt fel pe Hristos, Care este
adevarata viata.
***

Praznicul Intampinarii Domnului arata ca Hristos este viata si
lumina oamenilor si ca omul trebuie sa tinteasca spre dobandirea
acestei lumini enipostatice si a enipostaticei vieti. Biserica inalta
rugaciunea: “Lumineaza-mi sufletul si cu lumina simtita sa vad
limpede si sa Te vestesc pe Tine Dumnezeu“. Pentru ca omul sa
Il propovaduiasca pe Dumnezeu, trebuie mai intai sa Il vada
cu limpezime. Numai cei care il vad pe Dumnezeu sau macar
primesc experienta celor ce vad, se pot face indrumator. Dar
pentru ca omul sa-L vada pe Dumnezeu, trebuie mai intai sa
primeasca iluminarea sufletului si a simturilor trupului. In acest
fel, praznicul Intampinarii Domnului se face praznic al
intampinarii fiecarui credincios”.

Mai putem fi la măsura sfinţilor?
Cazul Sfântului Haralambie

Sfinţii reprezintă poate argumentul cel mai „tare” al existenţei lui

Dumnezeu. Fără ei, ce-ar putea fi creştinismul dacă nu un simplu
cod moral, o filosofie stearpă, un moft? „Dacă morţii nu înviază,
să bem şi să mâncăm, căci mâine vom muri!” (I Corinteni 15, 32) –
le spunea Sfântul Apostol Pavel celor ce puneau la îndoială Viaţa
de Apoi, Împărăţia cea veşnică. Tot aşa putem şi noi spune: „Dacă
sfinţenia nu ne este accesibilă, atunci să trăim fiecare după cum ne
taie capul, căci nimic nu ne foloseşte”.
Odinioară, sfinţii erau imbold spre o lucrare mai intensă, spre
împlinirea cu mai mult sârg a poruncilor Domnului, reprezentând
şi garanţia că plata este uriaşă şi „gătită” tuturor. Astăzi este
îngrijorător cum, inclusiv prin multă romanţare şi idealizare, sfinţii
sunt folosiţi mai degrabă drept argument că vieţuirea creştină este
inaccesibilă sau, mai precis, accesibilă doar unor aleşi. Exclusiv
pentru aceştia. Când într-un sfânt vedem un soi de superman,
spiderman, batman, x-men etc., tendinţa este ca, preschimbând
sinaxarul în cinema, să ne afundăm comozi în fotoliul resemnării,
participând la viaţa Bisericii precum spectatorul la acţiunea
derulată pe ecran. Cu emoţie, cu ceva agitaţie, uneori, dar fără o
implicare reală, fără o trăire nemijlocită.
Principala noastră scuză pentru a ridica sfinţenia în sferele
intangibilităţii este aceea că noi nu mai avem condiţiile/ însuşirile/
experienţa celor ce acum sunt cinstiţi în calendarele bisericeşti. Să
vedem dacă este chiar aşa. Nu voi da exemplul unor sfinţi care au
avut o viaţă păcătoasă sau au fost chiar prigonitori ai creştinilor
înainte de a se converti. Am să aleg, ca reper, pe cineva cu o viaţa
exemplară, plasat în cea mai rodnică epocă, cea de început, care l-a
făcut pe Tertulian să exclame: „sângele martirilor, sămânţa
creştinilor”. Este vorba despre Sfântul Sfinţit Mucenic
Haralambie. Un sfânt prea puţin cunoscut, din păcate. Eu însumi lam cunoscut mai îndeaproape prin intermediul a doi prieteni dragi,
Părintele Radu Brânză şi Părintele Mihail Ovidiu Ciobotaru. Ei
slujesc la două biserici din Iaşi ce au ca ocrotitor pe acest mare
ierarh al Bisericii care a trăit în secolul al II-lea după Hristos. Faptul
că am participat adesea la momente prilejuite de prăznuirea
hramului m-a impulsionat să caut a-l cunoaşte mai îndeaproape pe

Sfântul Haralambie. Aşa mi-am mai câştigat un mijlocitor şi un
prieten. Am făcut această scurtă divagaţie pentru a sublinia cât de
important este să participăm la prăznuirea unor sfinţi de către
diferite alte comunităţi parohiale sau mănăstireşti. Este prilej de
împreună rugăciune, de întărire a comuniunii nu doar cu alţi fraţi
în Domnul, ci şi cu alţi „casnici ai Săi” – sfinţi ocrotitori de biserici
– pe care avem prilejul de a-i cunoaşte „mai pe viu”, nu doar din
texte şi acatiste.
Poate fi un model accesibil creştinului de azi Sfântul Sfinţit
Mucenic Halarambie? Veţi spune că nu prea are cum. Căci acesta a
fost episcop, mare făcător de minuni, de o înţelepciune
dumnezeiască, a vieţuit feciorelnic întreaga sa viaţă şi avea, la
momentul muceniciei, experienţa a 113 ani.
Sfântul Haralambie a avut slujire arhierească, un har pe care puţini
îl primesc chiar şi astăzi. Preotul şi ierarhul au, într-adevăr, un har
al slujirii sacramentale inaccesibil credinciosului obişnuit. Asta nu
ridică însă clerul la rangul unei categorii favorizate, adică un soi
de „nomenclatură”. Harul acesta nu înseamnă că cel hirotonit
primeşte puteri speciale, precum supereroii de cinema. Prin el
„doar” lucrează Dumnezeu „mai deplin” spre mântuirea
oamenilor. Faptul că faci parte din cler înseamnă însă că, odată cu
harul, şi ispitele cresc pe măsură. „Şi oricui i s-a dat mult, mult i se
va cere, şi cui i s-a încredinţat mult, mai mult i se va cere” (Luca
12, 48). Încât nu e nici o discriminare şi nici o persoană (mai)
favorizată în Biserică. Toţi au aceeaşi şansă de a primi harul
sfinţeniei, în funcţie de lucrarea specifică încredinţată fiecăruia, pe
măsura sa.
A fi taumaturg iarăşi nu constituie un „plus” faţă de credincioşii
obişnuiţi. Nu-i face infailibili pe cei precum Sfântul Haralambie. Sau văzut cazuri în care oameni prin care făcea Dumnezeu minuni
au căzut în păcate grele. A se vedea cazul Sfântului Cuvios Iacob
Sihastrul (prăznuit pe 28 ianuarie) care, după ani de sihăstrie, deşi
feciorelnic toată viaţa, a căzut în păcate cumplite, violând şi
ucigând apoi o tânără din care tocmai izgonise, cu câteva ore
înainte, demonii ce o posedau. Şi în cazul acestuia, ca în cazul
oricăruia dintre noi, diferenţa o face pocăinţa, starea de smerenie.
În plus, cum zice Sfântul Isac Sirul: cel ce ce-şi simte (vede) păcatele
este mai mare decât cel ce înviază morţii. Să luăm aminte, deci: „Nu

oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în Împărăţia Cerurilor,
ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui din Ceruri. Mulţi Îmi vor zice
în ziua aceea: Doamne, Doamne, au nu în numele Tău am prorocit
şi nu în numele Tău am scos demoni şi nu în numele Tău minuni
multe am făcut? Şi atunci voi mărturisi lor: Niciodată nu v-am
cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la Mine cei ce lucraţi
fărădelegea” (Matei 7, 21-23).
Acces la înţelepciunea dumnezeiască avem şi noi, cei de azi. Poate
chiar mai mult decât Sfântul Haralambie, căci în cele 18 secole
scurse de atunci s-au adunat tone de scrieri creştine. Mintea noastră
se poate adăpa din izvorul curat al scrierilor sfinte mult mai uşor în
epoca resurselor creştine de pe internet. Vom afla, astfel, răspunsuri
chiar şi la întrebările pe care nu ni le-am pus încă.
Nici a trăi în feciorie nu este o garanţie că te vei mântui. Să ne
aducem aminte de cele cinci fecioare neînţelepte care au rămas în
afara Împărăţiei (v. Matei 25, 1-13). O desfrânată precum Maria
Egipteanca a ajuns pe culmile sfinţeniei, depăşind cu mult pe
feciorelnicul călugăr Zosima, cel ce a întâlnit-o în pustiul
Iordanului.
Sfântul Haralambie avea, într-adevăr, experienţa a 113 ani de viaţă
şi trăia în epoca în care „preoţii erau de aur, chiar dacă potirele
erau de lemn” (nu viceversa, cum se zice că ar cam fi astăzi). Dar şi
noi avem o vârstă venerabilă. Avem fiecare nu mai puţin de 2000
de ani. Căci fiecare dintre noi nu porneşte de la zero când se naşte
ci, din punct de vedere spiritual, beneficiază de câştigul adus în
lume de cele două milenii de creştinism. Chiar dacă astăzi începe a
renaşte păgânismul şi lumea cade, pe alocuri, în fapte demne mai
degrabă de Sodoma şi de Gomora, totuşi umanitatea are, per
ansamblu, o conştiinţă spirituală mai înaltă decât pe vremea
Sfântului Haralambie.
În final, să ne mai aducem aminte şi că, în zilele din urmă – şi noi
cam în această etapă începem a fi – faptele creştinilor vor fi cu mult
sub cele din creştinismul primar, dar cei ce se vor mântui azi şi în
viitor vor fi mai slăviţi decât aceia. Lucrarea satanei este atât de
intensă şi de vicleană în lume, încât cei ce se vor ţine măcar de
starea de normalitate, de firescul lucrurilor, vor fi oarecum
asemenea sfinţilor de odinioară. Încât, ce scuze mai avem de ne
lamentăm şi ne resemnăm atât de uşor tocmai noi, creştinii?

mai poate fi iertat şi, descurajându-se, singur se desparte de
Dumnezeu, şi, iată, acesta-i scopul atins de vrăjmaşul.

Cu dusmanul
nu se sta de
vorba
Unii creştini zic frecvent:
"Inapoia mea, satano!"
–
Arhim. Arsenie Papacioc: O
mare greşeală este ca, atunci când
eşti ispitit vizibil, să-l blestemi pe
dracul, să dialoghezi cu el. El este
bucuros că-l consideri. Trebuie
desconsiderat, că nu-i o putere, e
un tolerat. Cu duşmanul nu se stă de vorbă. Roagă-te lui Dumnezeu,
că puterea Numelui îl goneşte: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul!
Ca fii ai lui Dumnezeu, am îndrăznit să spun la cât mai mulţi şi de o
poziţie de strategie duhovnicească în lupta noastră cu cel din afară,
diavolul.Neputinţa lui mare asupra noastră este că noi suntem şi
dorim mult să fim cu Dumnezeu.
Diavolul ţinteşte acest mare obiectiv: să ne despartă de Dumnezeu.
Nu-i va fi uşor să o facă direct, că aşa s-au încununat mulţi creştini
care au simţit în ei puterea credinţei, ştiind că omul e făcut de
Dumnezeu şi nu se poate despărţi de El. Satana, care n-are o clipă
de răgaz, gândeşte ca indirect să-l poată despărţi pe om de
Făcătorul lui.
Luptă cu orice chip să-l bage pe om în păcat, păcate de tot felul. Şi,
dacă reuşeşte, nu înseamnă că şi-a atins marele obiectiv, dar îi dă o
întristare care îl face [pe om] să se considere pierdut, ca şi când nu

Nu trebuie să-ţi pleci capul şi să abdici, oricare şi oricum ar fi
păcatul. Recunoaşte-L mai departe pe Dumnezeu ca Stăpânul tău
milostiv, că nici o nenorocire nu înseamnă ceva dacă ai credinţă de
stâncă. Nu deznădăjdui cu nici un chip. Satana poate şti slăbiciunea
ta şi te-a înşelat, dar inima nu i-ai dat-o şi numele lui Dumnezeu
din tine nu s-a şters. Aşa păcătos cum eşti, Dumnezeu e cu adevărat
mult iubitor şi, pentru că-L recunoşti multmilostiv şi iertător, te va
căuta El singur, te va găsi, te va îmbrăţişa, te va lua pe umerii Lui şi
te va duce la stână şi te va iubi mai mult decât pe alte oi, pentru că
tu, de fapt, nu L-ai părăsit. Aceasta ar fi o mare poziţie
duhovnicească, şi marile tale căderi rămân simple accidente.
Recomand o nesfârşită veselie în ascunsul tău, că aceasta
mărturiseşte că eşti cu Iisus Hristos în inima ta şi-n respiraţia ta,
inima ta va vibra mereu o rugăciune fără cuvinte. Deci o stare de
stăpân asupra ta şi de veselă liniştire, chiar dacăi te-ai noroit, că,
oricare ar fi motivul unei întristări descurajatoare, ea este numai şi
numai de la diavol.
Harul lui Dumnezeu nu vine unde-i o mâhnire, unde-i o întristare,
deoarece cu astfel de bogăţie nu ştii ce să faci şi o risipeşti. Şi din
prudenţă nici nu te stăpâneşte acest har, dar vine unde-i liniştire
sufletească, unde fiinţa noastră transformă, ca un mare aparat de
reacţie, acest har al lui Dumnezeu cu hotărârile tale de a mişca, de a
te împlini, şi uite aşa ajungi la măsura omului desăvârşit, ca să nu
vorbesc chiar să fii un dumnezeu după har, bineînţeles. Dar pe
fondul unei stări de veselie... Dacă eşti vesel, inima se desface şi ea,
este receptivă. Pentru că inima este adâncul cel mai adânc, cel mai
profund din toate organele noastre pe care le avem. Inima este
făcută de Dumnezeu ca să poată sta şi El în ea, nu este ca orice
organ. Inima asta, pe care o avem noi şi bate şi punem mâna pe ea,
este un simbol al inimii. Inima este dincolo de ea. Are o profunzime
dincolo de conştiinţă. Poartă în adâncul şi în profunzimea ei acel
punct extraordinar, pe care l-a făcut Dumnezeu, chip şi asemănare,

acolo unde spune Mântuitorul: Vom veni cu Tatăl şi lăcaş la el ne
vom face (Ioan 14, 23). Asta este chipul şi asemănarea, nu
picioarele, şi ochii, şi urechile. Mintea este un subordonat al inimii.

Maica Domnului Platytera

Dacă îţi creează starea aceasta de agitaţie, de tristeţe, îşi face cuib
satana şi-şi cloceşte ouăle. Nu mai poţi iubi, nu mai poţi vedea cu
perspicacitate niţel în viitor cu raţiunea pe care ţi-a dat-o
Dumnezeu, nu mai poţi pentru că tu eşti trist. Adică nu eşti în stare
de nimic - o stare drăcească foarte greu de suportat. Când sunteţi
trişti, gândiţi-vă la lucrul acesta: „Stai, că este «ceva» drac aici!" Şi
nu acceptaţi.
Bunăoară, ştii că Psaltirea este foarte bună şi te apuci să o citeşti din
scoarţă în scoarţă. Lipsă de dreaptă socoteală! S-a constatat că
diavolului nu-i prea place cititul la Psaltire. Eu recomand o catismă
la 24 de ore... Altfel te bagi singur la adânc şi dai o bătălie... Poţi să
birui, dar să ştii să înoţi, să ştii să birui. După ce îşi termină
rugăciunea aceasta după tipic, omul se consideră achitat de
obligaţia rugăciunii şi se retrage fără nimic de la ceea ce ar trebui
să-l ţină prezent. Dacă ai rostit un Tatăl nostru, dacă ai citit un
Paraclis şi un Acatist e foarte bine... Dar ceea ce, de fapt, trebuie
adus la cunoştinţă, pentru a se înţelege, e prezenţa continuă a
inimii. Adică sunt mai mult pentru o continuă tresărire
duhovnicească. De aceea pot să spun că: orice clipă poate să fie un
timp şi orice suspinare poate să fie o rugăciune.
Suspinarea însă nu îţi ia timp. E la îndemână şi angajează toată
fiinţa ta: „Of, Doamne!", şi ai făcut mai mult decât acela care a zis
de zece ori Tatăl nostru, îl ştia pe de rost şi l-a zis repede. Nu
aceasta înseamnă câştig duhovnicesc: „Am zis multe!" Ştii ce faci
după ce zici multe: „Doamne, am zis... şi am depăşit pe mulţi!"
O rugăciune adâncă înseamnă o tăcere adâncă. M-a întrebat cineva
de câte ori să zică rugăciunea, după ce un alt părinte îi recomandase
să o spună de 1000 de ori. I-am răspuns: „Să zici o dată şi să nu mai
termini!" Iar cuiva care m-a întrebat: „Câte metanii să fac în 24 de
ore?", i-am răspuns: „Ai libertatea să faci câte poţi! Dar să faci."
Parintele Arsenie Papacioc

Maica Domnului Platytera este o reprezentare iconografica intalnita,
in cele mai multe biserici, pe bolta altarului, ca mijlocitoare intre cer
si pamant, tronand la hotarul dintre ierarhia cereasca si ierarhia
pamanteasca. Numele icoanei provine din limba greaca, ἡ Πλατυτέρα
τῶν οὐρανῶν, inseamnand "Cea mai inalta decat cerurile”. Aceasta
icoana mai este intalnita si sub numele "Maica Domnului Imparateasa
Cerurilor”.
Amintim inca de la inceput faptul ca locul cu totul special al icoanei,
absida Sfantului Altar, si dimensiunile remarcabile ale acesteia
(pentru ca este o icoana de mari dimensiuni) au rolul de sublinia modul
unic de mijlocire a Maicii Domnului in iconomia mantuirii neamului
omenesc.
Sunt persoane care se intreaba de ce Erminia picturii bisericesti nu a
rezervat acest loc cu totul special unei reprezentari iconografice a

Mantuitorului, pentru ca numai Lui I s-ar cuveni un asemenea loc.

chip grav, concentrat. Chipul Pruncului este reprezentat ca avand

Mantuitorul este reprezentat insa intr-o maniera cu totul particulara

trasatorurile unui adult, fapt ce ne arata ca si in copilarie El este

in bolta locasului de cult in icoana Pantocratorului, Atotiitorului. Ce nu

Dumnezeu Intrupat,

trebuie sa pierdem din vedere este faptul ca in icoana Platytera Maica

dreapta si in stanga aureolei capului sau in josul ei sunt initialele: IS,

Domnului nu este reprezentata singura. Mantuitorul Hristos apare

HR, si la Maica Domnului: MP OU (Mitir Theou, μήτηρ θεου = Maica

alaturi de ea intr-un medalion sub chipul unui prunc, aratand ca asa

Domnului, in lb. gr.).

"puterea si intelepciunea lui Dumnezeu”. In

cum Maica L-a nascut lumii pe Hristos, tot asa mijloceste inaintea Sa
pentru mantuirea lumii.

Platytera oranta personifica Biserica in functia ei de mijlocitoare,

Icoana Maicii Domnului Platytera este intalnita in biserici sub chipul a

adunand pe credinciosi la rugaciune in legatura euharistica si

doua tipuri iconografice: tipul Imparatesei ("de majestate”) si tipul

„acoperind lumea cu valul ei de protectoare“. Ca orice mama iubitoare,

Fecioarei „orante“ (rugatoare).

Biserica se ingrijeste de toate nevoile noastre. Iar in Biserica sunt

Potrivit primuului tip iconografic Maica Domnului este infatisata stand

avute in vedere nevoile adevarate ale omului, cele mai profunde. De

pe tron, ca imparateasa a cerurilor, asa cum e descrisa in viziunea lui

aceea, Biserica ne curtaeste de pacate, ne hraneste cu "painea vietii”

David, din Psalmul 44, 11, care se citeste la Proscomidie: "Statut-a

(Ioan 6:35), ne imbraca in "vesmantul nestricaciunii” si in "haina

imparateasa de-a dreapta Ta, imbracata in haina aurita si prea

dreptatii” Isaia (61:10).

infrumusetata“. Pe cap poarta coroana, pe genunchii sai sta Pruncul
Iisus, "painea cereasca“ cum e numit in rugaciunea principala
a Proscomidiei. De obicei doi ingeri, in pozitie de adorare, incadreaza
chipul Fecioarei. Uneori apare pictata pe absida altarului, cu chipul
descris de Apocalipsa: "invesmantata cu soarele si luna era sub
picioarele ei si pe cap purta cununa din douasprezece stele“
(Apocalipsa 12,1).
Al doilea tip iconografic de pe bolta altarului este al Fecioarei
"orante“, in atitudinea de rugaciune, cu mainile intinse spre implorarea
lui Dumnezeu si ocrotitoare a credinciosilor. Este reprezentata bust,

De altfel, viata in Biserica este viata in Hristos. Iar icoana Maicii

cu mainile ridicate din indoitura cotului, cu palmele desfacute, inaltate

Domnului Platytera la acest lucru ne cheama. Sa ne rugam neincetat,

spre cer; are chipul indurerat, cu privirea concentrata in rugaciune.

asa cum Maica Domnului se roaga neincetat pentru lume, dupa cum si

Valul care-i acopera capul cade in falduri peste frunte, peste umeri si

este reprezentata in icoana, pentru ca "Hristos sa ia chip in noi”

brate, acoperindu-i corpul. Pe frunte si umeri stralucesc stele care-i

(Galateni 4 : 19). Maica Domnului, "ceea ce este biserica sfintita”, cum

impodobesc vesmantul, subliniind maretia si demnitatea chipului.

o numesc cantarile bisericesti, este pururea mijlocitoare inaintea

Rezemat pe pieptul Fecioarei si privind drept in fata ca si ea, sta

Sfintei Treimi pentru ca noi sa devenim temple ale Duhului Sfant,

Mantuitorul, avand si El bratele intinse si binecuvantand. Are acelasi

temple ale Dumnezeului celui Viu. (Radu Alexandru)

Predica Preafericitului Părinte Patriarh
Daniel la Duminica lăsatului sec de carne
(a Înfricoșătoarei judecăți)

dezbrăcați, în cei bolnavi și în cei întemnițați să fie tainic prezent
Dumnezeu Fiul. Judecata este înfricoșătoare mai ales pentru că ea
ne arată contrastul între smerenia lui Dumnezeu-Omul în istorie,
care respectă libertatea noastră, și slava dreptății Sale în ziua
evaluării libertății noastre din istorie, la sfârșitul lumii. în general,
noi suntem obișnuiți să spunem că Dumnezeu este bun, îndelung
răbdător, multmilostiv și smerit. De fapt, smerenia Lui s-a arătat în
toată viața Mântuitorului Iisus Hristos și mai ales în moartea Lui pe
Cruce și îngroparea Lui. De aceea, cântăm la Prohodul din Vinerea
Sfintelor Paști:
„În mormânt Viață,
Pus ai fost, Hristoase,
Și s-au spăimântat oștirile îngerești,
Plecăciunea Ta cea multă preamărind”.
Plecăciunea cea multă este nemărginita Sa smerenie.

În a treia duminica a Triodului, Sfânta Evanghelie ne arată cât de
importantă sau prețioasă este iubirea milostivă manifestată față de
semenilor, cât de mult influențează mântuirea noastră milostenia,
fapta cea bună pe care o săvârșim în favoarea celor sărăci și necăjiți.

Însă Evanghelia acestei duminici ne arată că la sfârșitul veacurilor,
la a doua Sa venire, Mântuitorul Hristos va veni cu putere și cu
slavă multă. Până atunci, smerit, tăcut și nevăzut, El ne
respectă libertatea noastră de a-L iubi sau de a nu-L iubi, precum și
de a iubi sau de a nu iubi pe semenii noștri.

Judecata universală este înfricoșătoare prin neprevăzutul pe carel descoperă

Dar, în ziua judecății lumii, Dreptul Judecător Hristos își va arăta și
El libertatea Lui, unită cu identitatea slavei Sale, ca fiind Creatorul
lumii, Biruitorul morții și Dătătorul vieții veșnice.

Duminica aceasta se mai numește și a înfricoșătoarei judecăți, iar
această judecată este înfricoșătoare prin contextul și conținutul ei.
Mai întâi, este înfricoșătoare prin tulburările din univers care o
preced: „soarele se va întuneca și luna nu va mai da lumina ei, iar
stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor se vor zgudui” (Matei
24, 29). în al doilea rând, este înfricoșătoare prin solemnitatea
ei, anume faptul că Mântuitorul Iisus Hristos vine în slavă, cu
putere multă, împreună cu sfinții îngeri ca să judece neamurile,
adică toate generațiile și toate popoarele. în al treilea rând, această
judecată este înfricoșătoare și prin neprevăzutul pe care-l
descoperă. Nimeni, nici cei milostivi, nici cei nemilostivi, nu se
aștepta ca în cei flămânzi și însetați, în cei străini și goi sau

Așadar, prima învățătură pe care o primim din Evanghelia
Duminicii înfricoșătoarei judecăți este aceea a legăturii tainice
dintre smerenia lui Dumnezeu și slava Lui. Smerenia Lui este
spațiul libertății noastre. Dumnezeu este atât de smerit încât Se lasă
respins de noi, uitat de noi, Se lasă neglijat de noi. Atât de mult
respectă El libertatea noastră încât Se ascunde tainic în oamenii cei
mai smeriți, adesea, cei mai neputincioși, în cei care nu pot să- și
trăiască viața așa cum ar fi dorit sau ar fi fost normal, ci sunt
confruntați cu sărăcia, foamea, setea, lipsa de libertate, înstrăinarea,
boala și duc o existență la limita dintre viață și moarte. Această
tainică prezență smerită în oameni a Fiului Omului, Care în aceea și
Evanghelie Se numește împăratul judecător, este surprinzătoare și

înfricoșătoare. De ce? Pentru că oamenii nu se așteaptă ca în atâția
robi ai sărăciei, ai bolii și ai umilirii de pe pământ să se afle tainic
prezent însuși împăratul cerurilor. Acest adevăr îl arată
Evanghelia: „Ori de câte ori ați făcut un bine unora din acești
preamici frați ai Mei, Mie mi-ați făcut”. Iată, Dumnezeu-Omul,
frate cu cei mai neînsemnați oameni, taina și slava iubirii
atotmilostive!
Hristos Se ascunde tainic în fiecare om care suferă
Înfricoșătoarea constatare este tocmai faptul că Hristos Domnul,
Cel ce acum Se află în ceruri în slava Preasfintei Treimi, nu
încetează a fi tainic și smerit prezent în fiecare om care suferă și
așteaptă iubirea noastră milostivă. De aceea, Sfântul Maxim
Mărturisitorul a spus, înaintea lui Pascal, că Hristos Domnul suferă
până la sfârșitul veacurilor potrivit suferințelor fiecăruia dintre
oameni. învierea Lui nu anulează, ci integrează taina Crucii Lui, iar
slava Lui din ceruri nu înlătură smerenia Lui ca prezen ță tainică în
sufletul oamenilor care suferă și au nevoie de iubire fră țească. De
ce? Pentru că Dumnezeu-Fiul S-a făcut Om tocmai din iubire
pentru oameni, iar iubirea Lui este neîntreruptă și nemărginită.
Marea descoperire a judecății universale este identificarea lui
Hristos Cel slăvit cu Hristos Cel smerit, pentru a dărui libertății și
iubirii noastre milostive șansa mântuirii, aceea de a răspunde la
iubirea Lui față de noi cu iubirea noastră față de semenii no ștri,
adică de a face iubirea Lui transparentă prin noi, spre bucuria Lui,
a semenilor pe care îi ajutăm și spre bucuria noastră înșine.
Al doilea adevăr înfricoșător, care ne luminează libertatea noastră,
este judecata însăși, care nu se limiază la faptele rele săvârșite de
noi, ci se extinde și la faptele bune pe care am fi putut să le facem și
nu le-am făcut. în Evanghelia după Sfântul Evanghelist Ioan se
spune că drepții vor participa la comuniunea de via ță și iubire
eternă cu Preasfânta Treime sau la singurătate veșnică: „vine ceasul
în care toți cei din morminte vor auzi glasul Lui, și vor ie și cei ce au
făcut cele bune, spre învierea vieții, iar cei ce au făcut cele rele, spre
învierea osândirii” (Ioan 5, 28-29).
Nu e suficient să nu faci rău nimănui, ci trebuie să faci bine
multora

Spre deosebire de Evanghelia după Ioan, în descrierea judecății de
apoi din Evanghelia după Matei nu se vorbește despre faptele rele
săvârșite, despre ucideri, desfrânare, furt ș.a.. Desigur, toate acestea
vor fi pedepsite, dar în mod înfricoșător și surprinzător, judecata se
face și pentru faptele bune pe care ar fi trebuit să le facem și nu leam făcut. Cu alte cuvinte, judecata este înfricoșătoare fiindcă nu
admite neutralitatea și indiferența. Nu e suficient să nu faci rău
nimănui, ci trebuie să faci bine multora. Nu e suficient să nu ucizi,
să nu furi, să nu jignești, să nu umilești pe semenul tău, ci este
necesar și să-i faci mult bine după putință. Deci, Dumnezeu judecă
indiferența noastră față de suferința altora. Judecata este
înfricoșătoare, pentru că ea este mai mult decât pedepsirea faptelor
rele, și anume, ea este și osândire a indiferenței, a timpului pierdut,
a șanselor pierdute de a fi mai umani, mai milostivi cu semenii
noștri. De aici și întrebarea: „Când te-am văzut noi, Doamne, pe
Tine flămând și însetat, străin și gol, bolnav și întemni țat?”. Această
întrebare venită atât din partea celor milostivi, cât și din partea
celor nemilostivi este o mirare față de ceva neprevăzut și
neperceput. Și anume că Dumnezeu, Iubitorul de oameni, locuiește
tainic în fiecare dintre oamenii care au nevoie de iubirea noastră.
Evanghelia ne spune că celor de-a dreapta Sa, celor milostivi, Fiul
Omului, împăratul Judecător, le va zice: „Veniți binecuvântații
Tatălui Meu de moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la
întemeierea lumii”. Cei milostivi sunt numiți binecuvântați, pentru
ei s-a pregătit, încă de la întemeierea lumii, împără ția lui
Dumnezeu, împărăția cerurilor, a iubirii veșnice a Preasfintei
Treimi. În această împărăție a iubirii nu pot intra decât oamenii
care au fost iubitori de semeni, cu o iubire milostivă arătată în fapta
bună, în cuvântul bun, în prezența prietenoasă lângă bolnavii din
spital sau lângă cel întemnițat. Sfântul Ioan Gură de Aur ne arată că
Mântuitorul nu a spus: „am fost bolnav și nu m-a ți vindecat sau am
fost în temniță și nu m-ați eliberat, ci am fost bolnav și în temni ță și
nu m-ați cercetat”. Dumnezeu, remarcă același Părinte, nu îți cere
să faci ceva care este peste putință, nu îți cere să îl vindeci tu pe cel
bolnav, ci să îl cercetezi, să îl vizitezi, să fii prezent, alături de el în
singurătatea și suferința lui. Să fii solidar cu el, să fii prezen ță
iubitoare acolo unde se află el, chiar dacă nu po ți schimba cu totul

situația lui imediată. Aceeași atitudine se cere și față de cel străin
sau față de cel întemnițat.
Iubirea, criteriul ultim al judecății universale
Evanghelia de astăzi ne mai arată că Dumnezeu este iubire,
iar criteriul ultim al judecății tuturor oamenilor, indiferent de etnie,
cultură, poziție socială sau vârstă, este iubirea milostivă. Câtă
iubire milostivă a arătat un om în viața sa pe pământ, aceasta este
măsura binecuvântării pe care o primește ca să trăiască veșnic în
iubirea cerească a Preasfintei Treimi din împărăția cerurilor. Cei
care au fost indiferenți și nemilostivi față de semenii lor în suferin ță
sunt numiți blestemați. Acest limbaj neobișnuit de aspru este un alt
element care face ca duminica aceasta să fie numită a înfrico șătoarei
judecăți.
Mântuitorul le spune acestora: „Mergeți în iadul care a fost pregătit
pentru diavolul și pentru îngerii lui”. Sfinții Părinți ai Bisericii au
remarcat că iadul nu a fost pregătit pentru oameni, întrucât pentru
oameni a fost pregătită împărăția cerurilor, împărăția iubirii
Preasfintei Treimi. Dar oamenii care au ascultat mai mult de diavol
și de slujitorii lui se despart de Dumnezeu Cel milostiv, deoarece
au folosit în mod rău, egoist, libertatea lor, trăind în indiferen ță fa ță
de suferința celor din jurul lor și față de milostivirea lui Dumnezeu,
care trebuie arătată oamenilor prin lucrarea noastră milostivă, prin
faptele milosteniei, ale bunătății. Ca atare, deși nu este destinat
iadului, omul se apropie de existența demonică sau diavolească
prin lipsa de iubire față de oameni. Demonii sunt inteligen ți, dar
fiindcă nu au iubire smerită nu se mântuiesc. Evanghelia
precizează că Mântuitorul va fi înconjurat de sfinții îngeri, adică de
îngerii cei buni, iar iadul este pregătit pentru diavol și pentru
îngerii cei răi, care au căzut din slavă, deoarece, prin mândrie, au
căzut din iubirea smerită și s-au învechit și învârtoșat în răutate.
Evanghelia de astăzi ne pune în față problema libertă ții noastre,
cum am folosit libertatea noastră în timpul vieții. A fost libertatea
noastră un spațiu al iubirii milostive sau libertatea noastră s-a
confundat cu indiferența și nepăsarea, cu autosuficiența și
egoismul?

De fapt, Evanghelia acestei duminici ne îndeamnă ca în tot timpul
perioadei de post să unim rugăciunea smerită și pocăința sinceră cu
milostenia izvorâtă din dragoste față de semenii no ștri ca dragoste
a lui Hristos arătată prin noi față de ei. Astfel, noi devenim mâinile
iubirii lui Hristos, pentru că săracul și bolnavul, străinul și
întemnițatul devin loc al prezenței smerite a lui Hristos și voce
tăcută a Lui spre noi. Prin însăși prezența lor lângă noi, ei ne
cheamă și suscită în noi răspunsul iubirii noastre milostive. Cu alte
cuvinte, nu este suficientă rugăciunea în timpul postului, nu e de
ajuns postirea, nu este suficientă înfrânarea de la fapte rele, de la
cuvinte urâte și gânduri necurate, ci trebuie să adăugăm la post, la
rugăciune și la pocăință sinceră milostenia sau fapta cea bună. De
aceea, spune Sfântul Ioan Gură de Aur: „Vrei ca rugăciunea ta să se
înalțe la ceruri? Dă-i două aripi, postul și milostenia”. Milostenia
materială (hrană, haine, bani, medicamente etc.) se completează cu
milostenia spirituală a sfatului bun, a încurajării, a rugăciunii
pentru cei suferinzi, nu doar pentru noi înșine. De aceea, ne rugăm
pentru sănătatea și mântuirea tuturor oamenilor.
Săracii, avocați puternici ai celor milostivi
Evanghelia acestei duminici ne prezintă nu doar îndemnul de a fi
milostivi, ca în alte părți ale Evangheliei, când Mântuitorul
spune: „Fiți milostivi precum Tatăl vostru milostiv este” (Luca, 6,
36), ci ne arată responsabilitatea totală pe care o avem față de
semenii noștri în suferință, încât mântuirea noastră depinde de
atitudinea noastră față de ei. În împărăția lui Dumnezeu nu se
poate intra ocolind pe aproapele nostru. La porțile împărăției
cerurilor vor sta martori pentru noi cei care au primit ajutorul
nostru când se aflau în nevoi, dar și cei care nu l-au primit, care au
fost ignorați de către noi, trecuți cu vederea, disprețuiți sau
nebăgați în seamă. De aceea, Sfântul Grigorie de Nyssa spune
că săracii sunt apărători sau avocați puternici pentru cei milostivi,
dar și aspri judecători pentru cei care nu au fost milostivi. Ei sunt
portarii împărăției cerurilor.Aceste cuvinte ale Sfântului Grigorie
de Nyssa sunt inspirate tocmai din această Evanghelie a judecă ții
din urmă.

Instituțiile de caritate ale Bisericii s-au născut din lumina iubirii
milostive
Evanghelia aceasta a inspirat și toată lucrarea filantropică sau
caritabilă a Bisericii. Multe alte texte din Noul Testament ne
îndeamnă la iubire milostivă, toate vindecările Mântuitorului sunt
un model pentru Biserică și sursă de inspirație, dar Evanghelia de
azi ne responsabilizează cel mai mult, și anume milostenia este o
datorie și o condiție a mântuirii noastre veșnice. Printr-o faptă bună
săvârșită din iubire smerită în istorie dobândim mântuirea
veșnică. Așa se explică faptul că Evanghelia de astăzi a stimulat atât
milostenia credincioșilor ca persoane individuale, cât și institu țiile
de caritate ale Bisericii din primele veacuri, începând mai întâi în
Răsărit și apoi în Apus, când Biserica a organizat cămine pentru
străini, bolnavi, copii orfani și bătrâni. Toată această operă socială
de caritate sau filantropică a Bisericii, izvorâtă din Evanghelia
Domnului Hristos, a creat în timp o civilizație, civiliza ția cre ștină a
carității, a filantropiei. Chiar și în statele europene moderne, care
deși au uitat în mare parte că Evanghelia a fost sursa solidarității
sociale, majoritatea ministerelor de stat care se ocupă de solidaritate
și asistență socială au preluat, de fapt, din lumina Evangheliei
responsabilitatea pentru oamenii care se află în suferință, în nevoi,
în boală și în singurătate.
Totuși, când iubirea milostivă și sinceră față de aproapele nu este
alimentată de rugăciune, ca relație a omului cu Dumnezeu Cel
milostiv, ea riscă să fie redusă la o etică socială secularizată, lipsită
de perspectiva iubirii și a bucuriei eterne din împărăția Preasfintei
Treimi și a tuturor sfinților. Când însă Duhul lui Hristos Se face
prezent în om prin rugăciune, acesta poate să perceapă mai ușor
prezența lui Hristos în cei săraci, bolnavi și marginalizați de
societate. Aceasta este experiența sfinților, iar ea confirmă adevărul
Evangheliei Duminicii înfricoșătoarei judecăți, că cei milostivi în
istorie vor fi binecuvântați în eternitate, spre slava lui Dumnezeu și
bucuria sfinților. Amin.

PROGRAMUL LITURGIC PENTRU LUNA FEBRUARIE
Marți 1 Februarie :
Vecernie și Litie ..................................................................................... 6.00 PM
Miercuri 2 Februarie : ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI
Utrenie și Sfânta Liturghie ............................................................ 8.00 AM
Vineri 4 Februarie :
Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos ........................................ 6.00 PM
Sâmbătă 5 Februarie :
Utrenie, Sfânta Liturghie și Parastas .......................................... 9.00 AM
Duminică 6 Februarie :
Utrenie și Sfânta Liturghie ............................................................ 8.00 AM
ȘEDINTA DE ADUNARE GENERALĂ PAROHIALĂ - 12 PM
Joi 10 Februarie :
Acatistul Sfântului Mc. Haralambie ................................................ 6.00 PM
Vineri 11 Februarie :
Acatistul Sfântului Nicolae ................................................................. 6.00 PM
Sâmbătă 12 Februarie :
Utrenie, Sfânta Liturghie și Parastas ......................................... 9.00 AM
Duminică 13 Februarie :
Utrenie și Sfânta Liturghie ........................................................... 8.00 AM
Vineri 18 Februarie :
Acatistul Sfântului Gheorghe ............................................................. 6.00 PM
Sâmbătă 19 Februarie :
Utrenie, Sfânta Liturghie și Parastas .......................................... 9.00 AM
Duminică 20 Februarie :
Utrenie și Sfânta Liturghie ........................................................... 8.00 AM
26 Februarie : Sâmbata Morților - Moșii de Iarnă
Utrenie, Sfânta Liturghie și Parastas ......................................... 9.00 AM
Duminică 27 Februarie :
Utrenie și Sfânta Liturghie ........................................................... 8.00 AM

Biserica Sfantul Nicolae
si Sfantul Gheorghe
45-3 48 Ave, Woodside, New York, 11377

Preot Paroh: Marius Dumitrescu
Tel. 917 592 2571

