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Intampinarea Domnului este praznuita la 40 de zile de la nasterea lui Hristos, pe 2 februarie. Mantuitorul este dus la Templu de Fecioara Maria si dreptul Iosif pentru implinirea Legii,
care prevedea ca orice intai nascut de parte barbateasca sa fie
afierosit lui Dumnezeu in a 40 a zi de la nastere. In acest moment se facea si curatirea mamei. In Templu sunt intampinati
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de dreptul Simeon si prorocita Ana. Potrivit Traditiei, dreptul
OBICEIURI LA
Simeon a facut parte din traducatorii Pentateuhului din limba
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ebraica in greaca. In momentul in care a ajuns la textul “Iata
DOMNULUI
Fecioara va lua in pantece si va naste fiu“, a inlocuit termenul
“fecioara” cu “femeie”. Pentru necredinta sa, Dumnezeu i-a
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PREASFINTITULUI fagaduit ca nu o sa moara pana nu va vedea pe Mesia nascut
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din Fecioara (Luca 2, 25-26).
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profetiilor.
In momentul in care acesta Il ia in brate pe HrisSI NOII
tos, rosteste: “Acum slobozeste (elibereaza) pe robul Tau,
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Stapane, dupa cuvantul Tau, in pace, ca vazura ochi mei manDOMNULUI
tuirea Ta, pe care ai gatit-o inaintea fetei tuturor popoarelor,
lumina spre descoperirea neamurilor si slava poporului Tau,
.
Israel“ (Luca 2, 29-32). Simeon cere a fi eliberat nu pentru ca
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era plictisit sau obosit, ci pentru ca era implinit. Din cantarile
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specifice acestei sarbatori aflam ca el pleaca spre a vesti si
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mortilor ca Fiul lui Dumnezeu S-a intrupat.
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clipe, ci o viata intreaga si chiar o vesnicie intreaga”.
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SPORITI
RUGACIUNEA,
DIALOGUL SI
COOPERAREA
Biroul de Presa al
Patriarhiei Romane,
ne informeaza:
Intrucat situatia
actuala de profunda
nemultumire in care
se afla poporul roman
este deosebit de grea,
ca urmare a crizei
morale si economice
din societate, in
cadrul viitoarelor
sedinte ale Adunarii
Nationale Bisericesti
si Sfantului Sinod
ale Bisericii Ortodoxe Romane din
15-16 februarie 2012
va fi dezbatuta cu
prioritate problema
cum poate contribui
Biserica, prin cuvant
si fapta, la schimbarea starii actuale
de criza a societatii
romanesti.
Desi autonoma fata
de Stat (Constitutia
Romaniei, art. 29,
alin 5) si neutra din
punct de vedere politic, totusi Biserica nu
poate fi indiferenta
fata de suferinta
poporului pe care il
pastoreste pe calea
mantuirii. Prin urmare, ea trebuie sa-si
exercite, in acelasi
timp, vocatia de factor al pacii sociale...
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CUVANTUL PREASFINTITULUI MIHAIL LA NASTEREA DOMNULUI
Preacucernicilor preoti si tuturor binecredinciosilor crestini din eparhia Noastra, har, pace, sanatate si intru toate
bunavoire, cu prilejul Nasterii Domnului, Anului Nou si
Bobotezei, iar de la Noi arhieresti si parintesti binecuvantari. “Cerul si pamantul astazi, dupa prooroci, sa se
veseleasca; ingerii cu oamenii duhovniceste sa praznuiasca; Dumnezeu in trup S-a aratat celor ce sedeau intru
intuneric si in umbra, nascandu-se din Fecioara”.
Iubiti frati si surori in Domnul,
Asa canta Biserica, rezumand cuvintele Sfintei Evanghelii care ne incredinteaza ca astazi S-a facut inceputul
mantuirii noastre; Fiul lui Dumnezeu , Fiul Fecioarei se
face, steaua straluceste, ingerii vestesc lumii bucuria si
pacea, Dumnezeu se face Om, ca pe om sa-l mantuiasca
si sa-i daruiasca iertarea si viata vesnica. Prin intruparea
Domnului nostru Iisus Hristos se reface legatura dintre Dumnezeu si om care fusese
intrerupta din cauza pacatului stramosesc. La plinirea vremii, Dumnezeu, din iubire de
oameni, a dorit sa ridice omenirea cazuta in pacat si care nu mai era capabila sa se ridice
prin fortele sale proprii. Fiul lui Dumnezeu, luand firea noastra omeneasca, se smereste
pe Sine, se „goleste” de slava dumnezeiasca, pentru a ne ridica la o noua stare, folositoare noua. Referindu-se la aceasta, Parintele Dumitru Staniloae spunea: „La Nastere
s-a facut improprierea naturii noastre omenesti in toata suportarea ei curata a durerilor
de catre Dumnezeu Cuvantul. Fara aceasta Fiul lui Dumnezeu nu s-ar fi putut face om
cu adevarat... El si-a insusit patimile in care Și-a aratat libertatea si puterea de a birui
slabiciunea sucombarii firii noastre sub ele... chenoza exprima raportul de intimitate
intre ipostasul divin si firea omeneasca...” si astfel „ipostasul cel unul umple de putere
dumnezeiasca trupul si sufera cele ale trupului dar si savarseste in mod real minuni prin
trup si il face pe acesta de-viata-facator„ (Teologia Dogmatica, vol 1, pg. 69-70). Astazi
„Cuvantul se face trup si salasluieste intre noi” iar ingerii canta cu bucurie: „slava intru
cei de sus lui Dumnezeu si pe pamant pace intre oameni bunavoire” pentru ca oamenii
au fost vindecati de o suferinta fara de margini, de absenta lui Dumnezeu intre ei. Odata
cu Nasterea lui Hristos, Cuvantul cel vesnic al Tatalui il aseaza pe om in comuniune cu
El, iar prin aceasta il urca spre nestricaciune pentru ca, pentru aceasta l-a creat dintru
inceput. Firea omeneasca este inaltata si devine partasa la firea dumnezeiasca a lui Iisus
Hristos, Domnul nostru. Este darul Domnului pe care il face lumii, iar noi suntem chemati sa ne intoarcem fata catre cele sfinte si luminoase. Prin lucrarea faptelor bune, ne
indepartam de pacat si de rau si ne indreptam pasii impreuna cu El la o viata noua. Prin
aceasta se stabileste o relatie spirituala, datatoare de nadejde si de putere, de incredere si
normalitate, prin care ne umplem de bucurie si de liniste interioara. Sfantul Ioan Damaschinul zice ca „Hristos a luat firea omeneasca ca prin El insusi sa reinoiasca in Sine
Insusi chipul si asemanarea Lui, iar, pe de alta parte sa ne invete conduita virtuoasa si sa
ne-o faca prin El Insusi usor de parcurs si sa ne elibereze de stricaciune prin comuniunea vietii facandu-Se parga a invierii noastre, si sa ne reinoiasca vasul ajuns netrebnic
si zdrobit, ca sa ne rascumpere din tirania diavolului, chemandu-ne la cunoasterea lui
Dumnezeu, sa ne incordeze si educe sa luptam impotriva tiranului prin rabdare si smerenie”, iar Sfantul Apostol Pavel ne indeamna si pe noi odata cu ucenicul sau Timotei, P4
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2 FEBRUARIE - INTAMPINAREA DOMNULUI

Sarbatoarea Intampinarii Domnului a fost introdusa la Roma de papa Gelasiu in
anul 494. Astfel, a fost inlocuita stravechea sarbatoare pagana a Lupercaliilor, de la
inceputul lui februarie, cand aveau loc si procesiuni in jurul orasului cu faclii aprinse, in onoarea zeului Pan, supranumit si Lupercus, adica ucigatorul lupilor sau
ocrotitorul turmelor impotriva lupilor. In Rasarit aceasta sarbatoare s-a introdus in
penultimul an al domniei imparatului Justin I (526), iar generalizarea ei s-a facut in
cursul secolului VI, incepand din anul 534, cand imparatul Justinian a schimbat data
sarbatorii de la 14 februarie la 2 februarie (40 de zile socotite de la 25 decembrie,
noua data a sarbatorii Nasterii Domnului). Intampinarea Domnului sau aducerea
Lui spre inchinare a ramas ca pilda si la noi, ca indatorire a mamelor de a aduce
pruncii la biserica, la patruzeci de zile dupa nastere, pentru molifta de curatirea lor
si inchinarea pruncilor la sfintele icoane. Mama care a nascut vine in biserica si in
numele familiei aduce pe noul-nascut ofranda lui Dumnezeu, inchinandu-l la altar.
Preotul insemneaza cu semnul sfintei cruci pe mama si pe prunc, apoi punand epitrahilul si mana dreapta pe capul mamei, dupa rostirea introducerii liturgice formata
din binecuvantare, rugaciuni incepatoare si tropar (al zilei sau al intampinarii Domnului), citeste cele cinci molitfe din Aghiazmatar. Mama si pruncul inchipuie in acest
moment pe Maica Domnului cu Iisus in brate in templul din Ierusalim. In rugaciunile rostite de preot se aminteste despre implinirea zilelor “curatirii” femeii lauze,
fapt pentru care se cere dezlegare, dar se face si cuvenita referire la impartasirea
mamei cu Sfintele Taine. In ce priveste pruncul, preotul se roaga ca Dumnezeu sa-l
creasca, sa-l binecuvinteze si sa-l sfinteasca, randuindu-i dupa aceasta pregatire luminarea botezului. Despre Mantuitorul adus de Maica Domnului la templu ne spune
Sfanta Evanghelie ca a fost purtat in brate de catre dreptul Simeon (cf. Luca II, 28).
Prin analogie cu cele petrecute in Ierusalim in aceste clipe, se savarseste intreaga
procesiune a intrarii in biserica, pana la asezarea pruncului in fata usilor imparatesti. Rostind formula de imbisericire, preotul ia pruncul din fata usilor si intra cu el in
biserica, zicand mai departe : “Intra-voi in casa Ta, inchina-ma-voi in biserica Ta cea
sfanta !”. Cu aceste cuvinte, pruncul este primit intre alesii lui Dumnezeu, in calitate
de catehumen. In interiorul naosului, preotul iarasi rosteste: In mijlocul bisericii Te
voi lauda!”, amintind astfel de prezenta cetelor ingeresti. In cele din urma, apropiind pruncul de altar si inchinandu-l la icoanele imparatesti, preotul arata ca acesta a
dobandit dreptul de a fi primit in el, in sensul de a deveni pe viitor “jertfa vie, sfanta,
bine placuta lui Dumnezeu” (Rom. XII, 1). Pruncul de parte barbateasca se introduce
spre inchinare si in interiorul sfantului altar. Ritul imbisericirii se incheie cu imnul
eshatologic al dreptului Simeon: “Acum slobozeste pe robul Tau, Stapane...”.

SPORITI
RUGACIUNEA,
DIALOGUL SI
COOPERAREA
P1... (Legea cultelor, art. 7, alin. 1)
si de aparatoare a
demnitatii umane
atunci cand aceasta
este umilita din
cauza nedreptatilor
sociale, a saraciei si
neajutorarii.

Ca atare,
consideram ca in
aceste momente
dificile, trebuie sa
sporim rugaciunea,
dialogul si
cooperarea pentru
a gasi impreuna
modalitati practice
de rezolvare a
problemelor
existente si de
restabilire a
increderii in
institutiile cu
responsabilitate
maxima pentru
viata societatii
romanesti,
indeosebi in
contextul
international
prezent care este
confuz si instabil.
In pofida dificultatilor existente, crestinii trebuie sa cultive
solidaritatea cu cei
ce sufera si speranta
ca putem depasi
criza actuala.
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ZIUA URSULUI

In credinta
populara ziua de
2 februarie este
cunoscuta sub
denumirea de Ziua
Ursului. Copiii
erau unsi cu grasime de urs. Prin
aceasta practica se
credea ca puterea
acestui animal era
transferata asupra
copiilor. Bolnavii
de „sperietoare”
erau tratati in
aceasta zi prin
afumare cu par de
urs. Se credea ca,
daca in aceasta zi
este soare, ursul
iese din barlog si,
vazandu-si umbra, se sperie si se
retrage, prevestind
astfel, prelungirea
iernii cu inca 6
saptamani.
LAYOUT
Cristi Dumitrache
“Pagini Romanesti
in Noua Zeelanda”
Contact la email:
romanianpages
@yahoo.co.nz

CUVANTUL PREASFINTITULUI MIHAIL LA NASTEREA DOMNULUI
P2. ...zicand: „Vrednic de credinta este Cuvantul, caci daca am murit impreuna cu El,
vom si invia impreuna cu El. Daca staruim in rabdare vom si imparati impreuna cu el”
(2 Tim. 2, 11-12). Dreptmaritori crestini, Adevaratul nostru Dumnezeu, pe care il cunoastem prin Iisus Hristos, nascut in ieslea Betleemului, din dragoste ne infiaza si pe noi
si ne aduce in slava Sa. Sa ne deschidem inimile si sa ne indreptam ochii nostri catre
pestera ca sa vedem pe Pruncul Iisus, pentru a intelege cat de mult ne iubeste si ne pretuieste Dumnezeu; sa vedem in pestera pe Sfanta Fecioara Maria, smerita si ascultatoare
voii lui Dumnezeu, implinind profetiile mesianice; sa luam aminte la batranul Iosif care
primeste cu credinta si uimire planul Domnului Dumnezeu si il urmeaza incredintat in
vis de ingerul Domnului care i-a zis: „ nu te teme sa iei la tine pe Maria, caci ce s-a zamislit in ea, este de la Duhul Sfant” (Mt.1, 20). Privind la Cel neincaput, salasluindu-se
in pestera, sa credem cu credinta tare in mesajul pe care ingerul l-a adus Maicii Domnului, dreptului Iosif, pastorilor si la intreaga lume. Sa primim si noi pe ingerul Domnului
care este aducator de bucurie si de lumina si sa-L primim in locasul inimii noastre pe
Pruncul Hristos, cu bucurie si cu dragoste. Numai intr-o relatie de iubire vom deveni
partasi firii lui celei dumnezeiesti, prin harul Sfantului Duh.
Frati crestini,
Nasterea Domnului este sarbatoarea care ne ofera timpul potrivit de a reflecta la starea
noastra sufleteasca, de a medita asupra legaturii noastre cu semenii si cu Dumnezeu.
Vedem in jurul nostru multa necredinta, multa nepasare pentru suflet si pentru semeni,
vedem pacatul invidiei, al clevetirii si al urii, falsitatea, faradelegea, minciuna si inselaciunea, care schimba relatiile intre oameni, le schimba comportamentul, le slabeste
credinta si increderea in ei insisi si intreolalta. Lipsa nevointei, a rugaciunii, a meditatiei
spre cele duhovnicesti,a citirii Sfintelor Scripturi, de multe ori il indeparteaza pe om de
Dumnezeu. In aceste zile de praznic dumnezeiesc, la Nasterea Domnului, sa ne indepartam de toate aceste rele si sa facem loc Pruncului in
inimile si in casele noastre. Stati neclintiti in Biserica
Dumnezeului celui viu si primiti intelesurile adanci
ale Intruparii si Nasterii Fiului lui Dumnezeu ca sa
vedem totdeauna lumina stelei care ne calauzeste pe
calea deschisa de Domnul Hristos, pentru ca impreuna cu ingerii sa praznuim duhovniceste. Sa ne
apropiem unii de altii pentru a aduce in viata semenilor nostri care sufera, lumina si bucuria pe care
o primim de la Betleem. Iubirea frateasca si intrajutorarea crestineasca este noua conditie pe care o
ofera Dumnezeu prin Nasterea Fiului Sau in lume.
La sarbatoarea Nasterii Domnului, a Anului Nou
- 2012 si Bobotezei, va transmit urari de sanatate,
bucurie si binecuvantare de la Domnul cu spor in tot
lucrul cel bun si bine placut Lui. Cu pretuire sfanta,
cu pace si mai multa intelegere, dragoste frateasca si
innoire duhovniceasca. La multi ani!
Al vostru catre Domnul rugator,
†MIHAIL
Episcopul Romanilor Ortodocsi din Australia si
Noua Zeelanda

