
şi prin El toate neamurile sunt chemate 
la dobândirea ei.

Deşi este trimis în primul rând „către 
oile cele pierdute ale casei lui Israel”, 
nici celelalte popoare nu sunt excluse 
de la mântuire, căci El a venit „Lumină 
spre descoperirea nemurilor”.

Văzând că Mântuitorul pare că nu o 
ia în seamă, femeia cananeeancă îndrăz-
neşte mai mult, prinde curaj şi vine şi I 
se închină ca unui Stăpân-Dumnezeu, 
zicând: „Doamne, ajută-mă” - expresie 
rămasă ca o rugăciune şi invocare a 
ajutorului Dumnezeiesc pentru fiecare 
dintre noi, ce poate fi rostită în orice 
moment al vieţii noastre.

Hristos o pune iarăşi la încercare, fără 
să-i dea un răspuns concret, zicând că nu 
este bine să iei pâinea propovăduirii 
cuvântului lui Dumnezeu de la fiii lui 
Israel şi să o arunci la neamurile păgâne, 
considerate în timpul acela „câini” de 
către iudei; femeia, cu o replică smerită, 
dar de o înţelepciune adâncă, îi răpunde 
lui Hristos: „Aşa e Doamne; dar şi câini”, 
- adică noi neamurile păgâne -, „mănâncă 

Femeia cananeeancă
Model de credinţă vie şi rugăciune stăruitoare

din fărâmiturile care cad de la masa 
stăpânilor.” (Mt 15, 27) Cu aceste fărâ-
mituri vreau şi eu să mă hrănesc şi cu 
iubirea Ta milostivă şi puterea Dumne-
zeiască să-mi tămăduieşti fiica, căci 
numai Tu poţi face aceasta. Aşa am putea 
tâlcui răspunsul acestei femei.

Surprins şi poate chiar încântat de 
răspunsul ei înţelept, Hristos o arată pe 
femeia cananeeancă ca pe un model de 
credinţă vie şi de rugăciune stăruitoare: 
„O femeie, mare este credinţa ta, fie ţie 
precum voieşti.” (Mt 15, 28) În acea 
clipă, ca un Dumnezeu îi vindecă fiica, 
scoţând de la distanţă demonul din ea, 
iar mama o va gasi sănătoasă acasă.

În încercările şi necazurile noastre să 
ne apropiem şi noi de Dumnezeu, cu 
duh smerit şi după pilda acestei femei 
să-i cerem Domnului ajutor, cu credinţă 
nestrămutată, cu rugăciune stăruitoare 
şi El ca un părinte milostiv ne va asculta 
şi ne va împlini ruga, după a Sa voie 
sfântă, spre folosul nostru şi al semenilor 
noştri pentru care ne rugăm. Amin! ❖

Părintele Eugen Moraru
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Duminica a 17-a După Rusalii 
(a Cananeencei)

aDuceRea moaşteloR  
sf. sfinţit mc. ignatie teofoRul; 

sf. mc. filotei

Pericopa evanghelică din Duminica Femeii 
Cananeence (Mt.15, 21-28 ) ne descoperă 

un chip pilduitor de credinţă puternică,  
de smerenie sinceră, de tărie şi stăruinţă 

în rugăciune, iar pe de altă parte ne arată 
cum Hristos Domnul, plin de milostivire 

ascultă rugăciunea acestei femei,  
îi apreciază credinţa şi o vindecă pe fiica ei, 

care era stăpânită de un duh necurat.

Venind în părţile Tirului şi ale 
Sidonului, două oraşe port la 
Marea Mediterană, locuite de 

populaţii păgâne, de alt neam şi de alte 
credinţe decât fii lui Israel, Mântuitorul 
Hristos întâlneşte o femeie păgână din 
acele ţinuturi, de neam siro-fenician şi 
care cu multă durere în suflet striga în 
urma Sa, rugându-L stăruitor să o as-
culte, să aibă milă de ea şi să-i tămă-
duiască fiica care era acasă bolnavă, 
stăpânită şi chinuită cumplit de un duh 
rău.

Auzise de Hristos, de puterea Sa 
Dumnezeiască şi de minunile pe care le 
făcea, şi de aceea cu credinţă Îl roagă şi 
strigă din toată durerea sufletului ei, ca 
Mântuitorul să-i vindece fiica. Nu-i 
cere nimic pentru ea, ci toată ruga este 
pentru fiica ei greu încercată. Îi zice lui 
Hristos: „Miluieşte-mă Doamne, Fiul 
lui David, fiica mea este rău chinuită de 
un diavol.” (Mt 15, 22)

Deşi o aude şi-i înţelege durerea, 
Hristos nu-i dă nici un răspuns, spre 
mirarea ucenicilor. Vroia să-i încerce 
credinţa şi perseverenţa ei în rugăciune 
şi apoi s-o dea de exemplu tuturor: deşi 
este de alt neam şi de altă credinţă, o 
cananeeancă crede în El şi în lucrarea 
Sa şi-L mărturiseşte ca Fiu al lui David, 
adică Mesia care aduce lumii mântuire 



Părinţii Bisericii, prin viaţa şi activitatea lor, 
au meritat şi au primit de la Biserică titlul  

de Părinte al ei. Ei se numesc şi Sfinţi Părinţi, 
Părinţi ai Bisericii sau Părinţi bisericeşti.  

Încă din primele secole creştine, aceste numiri 
au desemnat autoritatea supremă a acestora  

în materie de ortodoxie a credinţei.  
Părinţii, mari dascăli şi învăţători,  

sunt reprezentanţii normativi ai tradiţiei 
doctrinare a Bisericii, care au avut şi o uriaşă 

experienţă duhovnicească, iar ortodoxia 
credinţei şi vieţuirea sfântă au însoţit scrierile  

şi întreaga lor activitate. 

P atrologia este disciplina teologică 
ce se ocupă cu studiul vieţii, operei 
şi învăţăturilor Sfinţilor Părinţi şi 

scriitorilor bisericeşti din primele opt 
veacuri ale erei noastre. Patrologiei i se 
mai spune şi „Patristică”. Autorii operelor 
patristice se împart în mai multe categorii: 
cei mai însemnaţi sunt Părinţii, Părinţii 
bisericeşti sau Sfinţii Părinţi. Apoi ur-
mează scriitorii bisericeşti, iar o treia ca-
tegorie o formează scriitorii creştini.

Autoritatea numirii  
unui Sfânt Părinte

Unui Părinte bisericesc Biserica îi 
acordă de regulă în mod expres acest titlu 
în Sinodele Ecumenice. De aceea, Părinţii 
bisericeşti sunt numai acele persoane pe 
care le-a decretat vreun Sinod Ecumenic 
drept Părinţi bisericeşti. Se mai consideră 
drept Părinţi bisericeşti şi aceia de care 
nu s-a ocupat nici un Sinod Ecumenic, 
dar pe care i-au numit Părinţi bisericeşti 
ceilalţi Părinţi bisericeşti, decretaţi de 
Sfintele Sinoade.

Despre Părinţi bisericeşti sau Sfinţi 
Părinţi vorbim, în mare, numai până în 
secolul al VIII-lea, fiindcă din acest secol 
nu s-au mai ţinut Sinoade Ecumenice, 
care să acorde acest titlu. 

Perioada patristică
Numele de „Sfinţi Părinţi” sau „Părinţi 

bisericeşti” nu-l putem da, în sens 
patristic, decât celor din vechime, care au 
îndeplinit condiţiile, de sfinţenie a vieţii, 
de aprobare a Bisericii, de dreaptă în-
văţătură şi de vechime. A numi sau a 
vorbi azi despre unul sau altul din trăitorii 
duhovniceşti, fie ei episcopi, preoţi sau 
călugări cu viaţă îmbunătăţită ca fiind 
„Sfinţi Părinţi”, a-i cita ca normativi, este 
departe de adevăr. Desigur, ei pot avea şi 
sfinţenia vieţii şi cunoaştere adâncă a 
adevărului teologic, dar nu îndeplinesc 
celelalte condiţii. 

Aşadar, scriitorilor bisericeşti din primele 
opt secole li s-a dat denumirea de Părinţi. 
Acest titlu era dat la început conducătorilor 

cine sunt sFinţii Părinţi  
ai Bisericii OrtOdOxe?

Bisericii, episcopilor, depozitari ai autorităţii 
doctrinare şi disciplinare. Mai târziu, tra-
tatele teologice şi sinoadele din secolul al 
V-lea i-au numit aşa şi pe apărătorii credinţei 
împotriva ereticilor.

Nu toţi autorii creştini care au scris 
despre subiecte religioase sunt numiţi 
Părinţi ai Bisericii şi fac obiectul Pa-
trologiei, ci doar aceia care au respectat 
regula stabilită de Sfântul Apostol Pavel, 
depositum custodi (n.r.- bun încredinţat 
spre păstrare) (I Tim 6, 20), vor putea să 
fie invocaţi ca o autoritate sigură de către 
creştinii din alte epoci. 
Cum îi deosebim pe Sfinţii Părinţi?

Deci, numele de Părinte bisericesc sau 
Părinte al Bisericii sau Sfânt Părinte se 
cuvine totuşi, în mod strict, doar scrii-
torilor care îndeplinesc următoarele patru 
condiţii: doctrină ortodoxă, adică învăţă-
tura lor să reflecte fidel doctrina Bisericii; 
viaţă sfântă, ca realizare practică a orto-
doxiei învăţăturilor sale; aprobarea Bise-
ricii; şi în fine, vechime, adică încadrarea 
autorului în limitele celor opt secole 
creştine, până la Sinodul al VIII-lea Ecu-
menic de la Niceea, anul 787.

Sfinţi Părinţi sunt numai acei scriitori 
bisericeşti care au demonstrat că învă-
ţătura ce o propovăduiesc o au prin in-
spiraţia Duhului Sfânt, pe Care L-a pro-
mis Domnul Apostolilor, când le-a fă-
găduit că le va trimite pe Duhul Sfânt  
(In 15, 16), Care îi va povăţui şi-i va învăţa 
tot adevărul, împărtăşindu-le învăţătura 
lui Hristos, a Cuvântului divin, Cel ce 
este cu ei până la sfârşitul veacurilor. 

Sfinţi Părinţi au fost  
mai cu seamă episcopii

De trimiterea Duhului Sfânt i-a asigurat 

Domnul nostru Iisus Hristos pe Apostoli 
şi pe urmaşii acestora, episcopii şi preoţii. 
De aceea, şi Sfinţii Părinţi au fost aleşi cu 
precădere dintre episcopi, mai rar dintre 
preoţi (Sfântul Ioan Damaschin) şi numai 
în mod excepţional dintre diaconi (Sfântul 
Efrem Sirul). Dintre laici nu sunt Sfinţi 
Părinţi. Iustin Martirul şi Filosoful, de 
exemplu, un însemnat Scriitor bisericesc, 
poartă titlul de Sfânt ca martir, nu ca 
Părinte bisericesc.

Sfinţii Apostoli pot fi consideraţi ca 
cei dintâi Sfinţi Părinţi ai Bisericii, pentru 
că ei întrunesc cu prisosinţă toate cali-
tăţile. Mai mult, ei formează o categorie 
superioară celei a Părinţilor bisericeşti, 
de aceea nu li se dă titlul acesta. Iar uce-
nicii imediaţi ai Apostolilor au un titlu de 
superioritate între Părinţii bisericeşti, 
anume de Părinţi Apostolici.

Sfinţii Trei Ierarhi,  
preţuiţi în mod deosebit

Dintre ceilalţi Sfinţi Părinţi, Biserica 
îi cinsteşte cu titlul special de superioritate 
pe trei: Sfântul Vasile cel Mare († 379), 
Sfântul Grigorie de Nazianz († 390) şi 
Sfântul Ioan Gură de Aur († 407), nu-
mindu-i mari învăţători ai Bisericii. Titlul 
de Părinte nu se identifică pe deplin cu 
cel de Învăţat (Înţelept) al Bisericii. Ei se 
bucură de o autoritate excepţională. Bi-
serica Ortodoxă are, în mod special, 
respect pentru Sfântul Vasile cel Mare, 
Sfântul Grigorie de Nazianz şi Sfântul 
Ioan Hrisostom, pe care îi numeşte şi 
Învăţaţi ecumenici. Biserica nu numai că 
îi numără între sfinţii ei, ci îi numeşte şi 
mari dascăli, adică îi aşază între cei mai 
de seamă, cei mai destoinici tâlcuitori ai 
dumnezeieştilor învăţături. ❖



sFinţii trei ierarhi
Cei mai mari învăţători şi păstori ai Bisericii

Mulţi ani de dispute au fost  
între comunităţile creştine, fiecare 

lăudând întâietatea unuia sau altuia 
dintre cei trei ierarhi, Vasile cel Mare, 

Grigorie de Nazianz şi Ioan Gură de Aur. 
Până în 1084, în timpul împăratului 

bizantin Alexios I Comnenul (1081-1118), 
când în urma unui vis al Episcopului  

Ioan al Evhaitelor, s-a ales 30 ianuarie  
ca zi de cinstire comună a celor trei ierarhi.

În această lună, la 1 ianuarie se serbează 
amintirea Sfântului Vasile cel Mare, la 
25 ianuarie a Sfântului Grigorie Teologul, 

iar la 27 ianuarie aducerea moaştelor Sfântului 
Ioan Gură de Aur. Din 1084 până astăzi, 
sfinţenia, înţelepciunea şi realizările acestor 
trei mari Părinţi ai Bisericii sunt rememorate 
în fiecare an la 30 ianuarie. Sfinţii Trei Ierarhi 
au rămas cunoscuţi în istoria Bisericii prin 
realizările deosebite din timpul vieţii lor, ei 
fiind mai ales Sfinţi Părinţi normativi pentru 
Biserică. (nota redacţiei) 

Sfinţenia este un dar al lui Dumnezeu pentru 
cei ce răspund la chemarea Sa şi I se dăruiesc 
cu credinţă tare şi dragoste fierbinte. Ea nu 
poate fi măsurată după criterii omeneşti, ci 
poate fi raportată doar la mărinimia sufletească 
a omului şi la mila nemăsurată a lui Dumnezeu, 
izvorul şi pricinuitorul ei. Sfinţii sunt acele 
persoane care s-au ostenit să câştige împărăţia 
cerească şi care au atins cele mai înalte culmi 
de trăire creştină şi de desăvârşire morală pe 
pământ. Apostolii Mântuitorului Hristos, che-
maţi „să cunoască tainele împărăţiei cerurilor” 
(Mt 13, 11) au transmis urmaşilor învăţătura 
Domnului Hristos şi odată cu aceasta harul 
Cincizecimii şi al sfinţeniei. 

Unii dintre aceşti primitori ai harului şi 
lucrării Sfântului Duh au fost şi cei trei luceferi, 
mari dascăli ai lumii şi ierarhi: Sfântul Vasile 
Cel Mare, Sfântul Grigorie Cuvântătorul de 
Dumnezeu şi Sfântul Ioan Gură de Aur, pe care 
Sfânta Biserica îi cinsteşte în data de 30 Ianuarie, 
a fiecărui an. De altfel, ei se mai prăznuiesc şi 
aparte, tot în cursul lunii Ianuarie.

Asemănări şi apropieri
În activitatea lor, Sfinţii Trei Ierarhi au 

simbolizat acelaşi trup: unul mintea care gân-
deşte, altul gura care propovăduieşte şi al treilea 
mâna care lucrează, deşi fiecare a avut minte, 
gură şi mână care lucrau într-o desăvârşită ar-
monie şi unitate. 

Sfinţii Trei Ierarhi au avut drept ţintă pe 
Hristos, spre Care şi-au îndreptat neîncetat ochii 
credinţei, în El găsindu-şi sensul vieţii pămân-
teşti. Din istoria atât de bogată a vieţii lor, pe care 
nu o mai repetăm aici (a se vedea Sinaxarul sau 
Vieţile Sfinţilor pe luna Ianuarie), aflăm lucruri 
şi fapte ce îi aseamănă şi îi apropie. 

Sfântul Vasile cel Mare,  
mare păstor al Bisericii

Astfel, Sfântul Vasile cel Mare se naşte 
dintr-o familie evlavioasă din Cezareea Capa-
dociei în jurul anului 330, având ca mamă pe 

Emilia şi tată pe retorul Vasile. Şi-a însuşit cu 
multă uşurinţă toată învăţătura retorică şi 
filosofia la înalta şcoală din Atena, unde îl 
întâlneşte pe Sfântul Grigorie Teologul. Rămân 
celebre cuvintele Sfântului Grigorie despre 
timpul petrecut la Atena cu Sfântul Vasile cel 
Mare, unde nu le erau cunoscute decât două 
drumuri: unul care ducea la biserică, iar celălalt 
către şcoală. 

Sfântul Vasile este autorul Sfintei Liturghii 
care îi poartă numele (oficiată de zece ori pe an), 
al „Regulilor monahale mari şi mici” normative 
şi astăzi, dar şi al cunoscutelor rugăciuni de 
alungare a demonilor: „Molitfele Sfântului Va-
sile cel Mare”. Sfântul Vasile a scris multe cărţi 
de învăţătură creştinească, printre care amintim 
:„Hexaimeronul”, explicând textul Sfintei Scrip-
turi, privind cele 6 zile ale Facerii lumii. Numele 
Sfântului Vasile cel Mare este legat de activitatea 
socială a Bisericii. A înfiinţat, pe lângă biserici 
şi mănăstiri, primele aşezăminte sociale în care 
erau îngrijiţi trupeşte şi sufleteşte cei care aveau 
nevoie de ajutor. Casele de oaspeţi, spitalele, 
şcolile, cantinele, azilele de bătrâni şi orfelinatele 
funcţionau sub numele de „Vasiliada”. 

Sfântul Grigorie, 
teologul Sfintei Treimi

Sfântul Grigorie, numit şi Teologul, s-a 
născut în Arianz, tot în Capadocia, pe la anul 
330. Părinţii săi, Grigorie şi Nona, l-au trimis 
să înveţe arta retoricii la cei mai învăţaţi dascăli 
ai Atenei. Este hirotonit preot de tatăl său, 
episcopul de Nazianz, iar apoi este hirotonit 
episcop de bunul său prieten, Vasile cel Mare. 

Cu ştiinţă teologică şi cu măiestria cu-
vântului, pe toţi ereticii i-a îmblânzit şi i-a adus 
la credinţa cea adevărată. Nimeni nu a apărat 
mai bine dogma Sfintei Treimi. A fost, nu 
pentru multă vreme însă, arhiepiscop al 

Constantinopolului, în timpul păstoririi sale 
convocându-se Sinodul II Ecumenic (Constan-
tinopol, 381). S-a retras din scaun din cauza 
uneltirilor împotriva sa şi şi-a petrecut ultimii 
ani de viaţă în studiu şi meditaţie. Împăcat cu 
sine, în anul 339, Sfântul Grigorie trece la 
Domnul, lăsând un nepreţuit tezaur de cuvinte 
şi de învăţături dogmatice, expuse sistematic în 
cele 5 „Cuvântări teologice”. 

Sfântul Ioan Gură de Aur, 
predicatorul prin excelenţă  

al Bisericii
Al treilea Ierarh prăznuit este Sfântul Ioan 

Gură de Aur, din Antiohia Siriei. Murind tatăl 
său, Secund, a fost crescut de mama sa Antuza, 
o femeie evlavioasă, care i-a dat o creştere 
foarte îngrijită fiului ei. A învăţat carte la un 
vestit învăţat elin, cu numele Libanus, apoi a 
dus o viaţă izolată, în rugăciune şi meditaţie, 
studiind cu râvnă Sfânta Scriptură.

În anul 392 este hirotonit preot, de către 
episcopul Flavian, apoi în anul 397, ridicat la 
cinstea de Arhiepiscop al Constantinopolului. 
Pentru buna lui învăţătură şi frumuseţea vor-
birii, a fost numit de toată creştinătatea „Gură de 
Aur”. Nimeni nu a tâlcuit mai bine ca el Sfânta 
Scriptură. Doctor minunat al sufletelor, el ştia să 
scoată prin cuvânt spinii patimilor din inimile 
oamenilor, apoi să-i îndrepteze prin învăţăturile 
dumnezeieşti pe care le propovăduia. Dar 
asprimea şi îndrăzneala cuvintelor sale i-au adus 
multe necazuri şi încercări la sfârşitul vieţii. 
Este izgonit din scaun şi exilat de împărat şi de 
soţia acestuia, Eudoxia. Marele dascăl şi păstor, 
Sfântul Ioan Gură de Aur, moare în grea 
suferinţă, departe de turmă să duhovnicească, în 
anul 407, având pe buze aceste cuvinte alese: 
„Slavă lui Dumnezeu pentru toate!” ❖

Diacon Cristian Filiuţă
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ÎntâmPinarea dOmnului,  
În ascultare şi Bucurie dePlină

După 40 de zile de la Naşterea Domnului 
Iisus Hristos, prăznuim Întâmpinarea 

Domnului de către Simeon, la Templul  
din Ierusalim. Bătrânul Simeon,  

plin de Duhul Sfânt, Îl primeşte în braţe  
cu bucurie pe Dumnezeu-Omul,  

arătându-ne că nu orice aşteptare  
aduce mântuire şi bucurie,  

ci doar aşteptarea cu pregătire.

După trecerea a 40 de zile de la 
naşterea primului copil, Legea 
mozaică prevedea prezentarea la 

Cortul Sfânt, mai târziu la Templul din 
Ierusalim, cu o ofrandă, care să răscumpere 
pe întâiul născut care aparţinea, de fapt, lui 
Dumnezeu. Ofranda era un miel şi un 
porumbel. Cei care nu puteau aduce un 
miel, cei săracii, puteau dărui doi pui de 
porumbei (sau două tuturele), dintre care 
unul simboliza ofranda prin care se aducea 
mulţumire lui Dumnezeu pentru darul 
primit, iar celălalt era preţul de răscumpărare 
pentru copil, care ar fi trebuit să-şi dedice 
viaţa slujirii lui Dumnezeu. Aşa oamenii 
mulţumeau pentru darul naşterii de prunci 
şi mergeau cu pruncul acasă, lăsând la 
Templu, în locul lui, jertfa adusă.

Dreptul Simeon şi împlinirea 
aşteptării omenirii

Dreptul Simeon reprezintă simbolic 
omenirea care îşi vede şi primeşte salvarea. 
Tradiţia ne spune că el a fost unul dintre 
traducătorii în limba greacă ai cărţilor 
Vechiului Testament şi a primit cuvânt de 
sus că nu va gusta moartea până când nu va 
vedea pe Izbăvitorul lumii. Era om cu viaţă 
sfântă, proroc şi văzător cu duhul. De aceea, 
atunci când primeşte în braţe pe Pruncul 
Iisus, el se umple de Duh Sfânt şi proroceşte 
despre ce va săvârşi acest Prunc şi cum va 
suferi Maica Domnului, de dragul omenirii 
care are nevoie de ajutor. La templu trăia şi 
o văduvă înaintată în vârstă, Ana, cu viaţă 
fără prihană, care a prorocit şi vestit venirea 
pe pământ a lui Mesia.

„În persoana dreptului Simeon întreg 
Vechiul Testament, omenirea nerăscum-
părată, se retrage cu pace în veşnicie, lă-
sând loc creştinismului”, spune Sfântul 
Teofan Zăvorâtul.

Acum slobozeşte pe robul Tău...
Imediat ce Dreptul Simeon L-a luat pe 

Hristos în braţele sale, a exclamat: „Acum 
slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne, după 
cuvântul Tău, în pace, că văzură ochii 
mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o îna-
intea feţei tuturor popoarelor, lumină 
spre descoperirea neamurilor şi slavă 
poporului Tău Israel.”(Lc 2, 29-31) 

Aceasta este o frază plină de măreţie, pe 
care Biserica a preluat-o şi a aşezat-o la sfâr-
şitul slujbei Vecerniei, dar şi în alte slujbe, ca 

de exemplu, în cuvântul de mulţumire de 
după împărtăşirea cu Cinstitele Taine. 

Întruparea Fiului lui Dumnezeu 
Cuvântul a fost lumină spre descoperirea 
neamurilor, pentru că neamurile, adică 
idolatrii, se aflau în înşelare şi în întuneric 
şi căzuseră în mâinile demonilor (Sfântul 
Chiril al Alexandriei), dar şi slavă lui 
Israel, pentru că Hristos a răsărit şi a 
venit dintre israeliteni. Această slavă este 
simţită de cei care sunt recunoscători lui 
Dumnezeu (Cuviosul Teofilact). 

Cele două profeţii  
ale Dreptului Simeon

Dreptul Simeon i-a binecuvântat pe 
Fecioara Maria şi pe Iosif, care urmăreau 
cu mirare şi cu surprindere cele ce se 
petreceau, după care s-a întors spre Năs-
cătoarea de Dumnezeu şi i-a spus două 
profeţii minunate. 

Prima se referea la Persoana Dumnezeu-
lui-Om întrupat: „Iată, Acesta este pus spre 
căderea şi spre ridicarea multora din Israel şi 
ca un semn care va stârni împotriviri” (Lc 
21, 34), proorocie care s-a împlinit în timpul 
vieţii lui Hristos, dar care a continuat să se 
împlinească de-a lungul istoriei, ca şi în 
viaţa personală a fiecărui om. 

Cea de-a două proorocie a Sfântului 
Simeon, care are legătură cu Preasfânta 
Născătoare de Dumnezeu, este urmă-
toarea: „Şi prin sufletul tău va trece sabie, 
ca să se descopere gândurile din multe 
inimi.”(Lc 2, 35) 

În mod cert, profeţia această se referă la 
durerea şi la mâhnirea Născătoarei de 
Dumnezeu atunci când L-a văzut pe Fiul 
Său – Care era în acelaşi timp şi Fiul lui 
Dumnezeu – răstignit pe Cruce, în suferinţe 
şi în chinuri. Preasfânta Născătoare nu a 
suferit şi nici nu a simţit durere la Naşterea 
lui Hristos, tocmai pentru că L-a zămislit 
fără sămânţă şi L-a născut fără stricăciune. 
Trebuia deci să sufere mult în vremea 
ieşirii din trup a Fiului său. 

Dreptul Simeon şi Prorociţa Ana – 
turturele cuvântătoare  

la Întâmpinarea Domnului
Prezenţa Dreptului Simeon şi a Pro-

rociţei Ana ne mai dezvăluie o realitate. 
Practic, ei doi au fost perechea de turturele 
cugetătoare care L-au întâmpinat pe 
Hristos atunci când Acesta a urcat la 
templu. Aşadar, pe lângă perechea de 
turturele necuvântătoare, Duhul Sfânt a 
trimis şi o pereche de turturele duhov-
niceşti şi purtătoare de duh, adică pe 
Simeon şi pe Ana. 

După cum spune Sfântul Grigorie 
Palama, din toate acestea înţelegem cine 
sunt cei care urmează să Îl primească pe 
Hristos şi cum trebuie să fie aceştia. 
Unirea cu Hristos presupune o viaţă 
corespunzătoare. Simeon era numit drept 
şi nu se menţionează dacă a fost sau nu 
căsătorit, în vreme ce Ana, după moartea 
soţului său, a trăit în binecuvântarea vă-
duviei, în neprihănire şi curăţie. 

Este datoria noastră, după cum spune 
Sfântul Atanasie cel Mare, să ne asemănăm 
Dreptului Simeon şi Prorociţei Ana. Trebuie 
şi noi să Îl întâmpinăm pe Hristos îmbrăcaţi 
în nevinovăţie, în pocăinţă, în cuminţenie, 
în curăţie şi, în general, în dragoste de 
Dumnezeu şi de oameni. Nimeni nu poate 
să Îl întâlnească într-un alt fel pe Hristos, 
Care este adevărata viaţă. ❖

PROgRAMUL BISERICII ŞERBAN VODĂ ÎN PERIOADA 29 IANUARIE - 5 FEBRUARIE 2017
ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 29 ianuarie  0800-1200 Utrenia, Sfânta Liturghie – Duminica a 17-a după Rusalii (a Cananeencei)
 1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist
Luni 30 ianuarie  0800-1200 Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur
  Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 1 februarie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist
Joi 2 februarie 0800-1200 Întâmpinarea Domnului – Utrenia, Sfânta Liturghie
Vineri 3 februarie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist,
Sâmbătă 4 februarie 0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea celor adormiţi
 1800-1900 Vecernie
Duminică 5 februarie 0800-1200 Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameşului şi Fariseului)
  Utrenia, Sfânta Liturghie


