“Iată stau la uşă şi bat. De va auzi cineva glasul
Meu şi va deschide, voi intra la el, şi voi cina cu
el şi el cu Mine” (Apocalipsa 3, 20)
Numărul 42 (2014), Duminica după Naşterea Domnului
(Fuga în Egipt)

Evanghelia: Matei 2, 13-23*

I

ar după ce au plecat ei, iată îngerul Domnului i se arătă în vis lui
Iosif, zicând: „Ridică-te, ia Pruncul şi pe maica Sa şi fugi în Egipt şi
stai acolo până când îţi voi spune eu, fiindcă Irod vrea să caute
Pruncul ca să-L omoare“. Şi ridicându-se Iosif, i-a luat în timpul
nopţii pe Prunc şi pe maica Sa şi a plecat în Egipt. Şi au stat acolo
până la moartea lui Irod, ca să se plinească cuvântul spus de
Domnul prin profetul ce zice: Din Egipt L-am chemat pe Fiul Meu.
Iar Irod, văzând că fusese amăgit de magi, s'a mâniat foarte şi,
trimiţând, i-a ucis pe toţi pruncii care erau în Betleem şi'n toate
hotarele lui, de doi ani şi mai în jos, după timpul pe care îl aflase de
la magi. Atunci s'a plinit cuvântul spus prin Ieremia profetul: Glas în
Rama s'a auzit, plângere şi tânguire multă, Rahela-şi plânge copiii
şi nu vrea să se mângâie, pentru că nu mai sunt.
După moartea lui Irod, iată îngerul Domnului i s'a arătat în vis lui
Iosif, în Egipt, zicându-i: „Ridică-te, ia Pruncul şi pe maica Sa şi mergi
în ţara lui Israel, căci au murit cei ce căutau viaţa Pruncului“. Iar el,
ridicându-se, a luat Pruncul şi pe maica Sa şi a venit în ţara lui Israel.
Şi auzind că Arhelau domneşte în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său,
s'a temut să meargă acolo şi, luând poruncă prin vis, s'a dus în
părţile Galileii. Şi a venit şi a locuit în oraşul numit Nazaret, ca să se
plinească ceea ce s'a spus prin profeţi, că Nazarinean Se va chema.
*)Texte preluate din ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu
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Pe altă cale...
IPS Andrei Andreicuţ
În acest mare praznic împărătesc al sărbătorii Naşterii Domnului suntem prezenţi
cu toţii la Sfânta Liturghie. Dragostea faţă de Mântuitorul întrupat ne determină şi
pe noi, ca pe magi, să venim în faţa Lui şi să-I aducem cel mai preţios dar pe care I
l-am putea oferi: inima noastră. (…)
Este adevărat că inima noastră nu-i de-o puritate absolută. Dar Domnul Hristos o
primeşte aşa cum este. Oamenii cu viaţă curată adeseori au observat că, la Liturghie,
după ce Duhul Sfânt preface prescura şi vinul în Trupul şi Sângele lui Hristos, în potir
se află un Prunc minunat înjunghiat. Noi cei prezenţi la Liturghie ne prosternăm în
faţa Lui şi-I aducem inima noastră aşa cum este ea, apoi ne nutrim cu Trupul şi
Sângele Lui. Pe cât am putut, am albit-o prin post şi fapte bune dar, mai ales, prin
spovedanie. (…) Şi El o curăţeşte şi o primeşte. După ce ne-am împărtăşit, mulţumindu-I Îi cerem: Îndreptează calea noastră, întăreşte-ne pe toţi în frica Ta; păzeşte viaţa
noastră, întăreşte paşii noştri, pentru rugăciunile şi mijlocirile slăvitei Născătoare
de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria şi pentru ale tuturor sfinţilor Tăi.
De fapt, şi magii, după ce L-au întâlnit pe Pruncul Mântuitor şi I s-au închinat,
aducându-I daruri, au luat înştiinţare în vis să nu se mai întoarcă la Irod, şi pe altă
cale s-au dus în ţara lor (Matei 2, 12). Chiar dacă Irod le poruncise, atunci când au
ajuns la Ierusalim şi i-a trimis la Betleem, zicându-le: Mergeţi şi cercetaţi cu
de-amănuntul despre Prunc şi dacă Îl veţi afla, vestiţi-mi şi mie (Matei 2, 8),
aflându-L, nu s-au mai întors. S-au dus acasă pe altă cale.
Din perspectiva pământească, întoarcerea la Irod, la anturajul lui, la modul lui de
viaţă, ar fi fost mult mai ispititoare. S-ar fi putut pricopsi cu daruri, cu demnităţi şi cu
tot ce poate oferi un trai lipsit de griji şi îmbelşugat. Au preferat alternativa sobră,
cumpătată şi cuminte pe care le-o oferea cealaltă cale, calea lui Hristos. Calea cea
strâmtă şi dificilă, dar care se termină cu bucuria deplină. De fapt, în Evanghelia Sa,
Mântuitorul ne va vorbi despre cele două căi: Intraţi prin poarta cea strâmtă, că
largă este poarta şi lată este calea care duce la pieire şi mulţi sunt cei care o află. Şi
strâmtă este poarta şi îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt care o
află (Matei 7, 13-14). Este mult mai uşor să umbli pe calea cea lată, care nu-ţi impune nici o cenzură morală, nu-ţi cere nici un fel de preocupare spirituală, nu-ţi cere să
participi la Liturghie, nu-ţi cere să faci acte de caritate, îţi îngăduie să te înfrupţi din
toate desfătările ce ţi le oferă patima dar, din nefericire, duce la prăbuşire. Calea
uşoară e aceea a viciului şi calea obositoare şi aspră e cea a virtuţii. Pe cea uşoară
călătoreşte mulţime mare, iar pe cea obositoare lume puţină, pentru că e strâmtă şi
grea. Capătul ei, însă, ajunge în bucuria veşnică.
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Omul civilizat al veacului nostru, trăind în spiritul ce domnea şi la curtea lui Irod,
are următoarea deviză de viaţă: să mănânce bine, să îndrăgească femei frumoase, să
fure şi să exploateze pe cei slabi, să doarmă în lenea unui trup obosit de senzaţii tari,
să se închine la icoanele rotunde ale banului, devenit un adevărat dumnezeu făcător
de minuni. El e stăpânit de două patimi mari: banul şi trupul. Iar aceste patimi îşi
găsesc satisfacţie pe calea cea lată, pe calea lui Irod. Omul secularizat al veacului
nostru nu-i chinuit de gânduri mari, de dorinţa unei vieţi mai curate şi mai frumoase.
Gândurile mari sunt ale visătorilor şi misticilor, iar el, fiind realist, nu umblă după
himere. Îndobitocit în binele material, acest om al prezentului, stors de sensuri, îşi
duce viaţa numai cu perdelele trase, închis, apăsat, căzut în propria sa întunecime.
Pe altă cale însă, pe calea cea îngustă, umblă omul care L-a întâlnit pe Hristos la
Liturghie şi în rugăciune. L-a întâlnit în persoana celor săraci şi bolnavi, a celor goi şi
flămânzi. Calea aceasta este calea bunătăţii, înţelepciunii şi îndurării. Pe acest drum
îi întâlneşti pe cei împăcaţi în suflet, pe cei mângâiaţi, pe cei plini de nădejde, pe cei
vindecaţi, pe cei credincioşi şi pe cei fericiţi. (…) În slujba înmormântării se subliniază
acest adevăr: cei ce aţi umblat pe calea cea strâmtă şi cu chinuri; toţi care în viaţă
crucea ca jugul aţi luat şi Mie aţi urmat cu credinţă; veniţi de luaţi darurile, care am
gătit vouă, şi cununile cereşti.
Magii, după ce s-au închinat Pruncului Mântuitor, întorcându-se pe altă cale în
ţara lor, pe calea cea strâmtă şi virtuoasă, cu siguranţă că au ajuns la capătul drumului, în Împărăţia cea de sus. Dacă noi, cei ce participăm la Liturghia Crăciunului,
adorându-L pe Hristos “cel mititel şi-nfăseţel / În scutec de bumbăcel”, ne hotărâm
să umblăm pe o altă cale, mai bună, cu siguranţă vom ajunge şi noi acolo unde au
ajuns ei. (…) Magii s-au cutremurat în faţa acestei taine şi şi-au schimbat drumul
vieţii, s-au întors acasă pe altă cale. Întâlnirea cu Hristos le-a marcat întreaga
existenţă şi au devenit făpturi noi. Aşa şi pentru noi, Crăciunul nu trebuie să rămână
doar o frumoasă sărbătoare folclorică, ci, nădăjduim, să fie prilej de reînnoire
duhovnicească. Un creştinism festivist, care nu mobilizează, nu ajută la nimic.
Ştiu că sunt şi credincioşi care-şi pun serios problema vieţii spirituale, care-şi pregătesc ieslea sufletului prin post şi spovedanie pentru a-L primi pe Hristos. Ei, cu
siguranţă, se întorc acasă pe calea cea strâmtă. Pentru ei şi pentru rugăciunile lor,
Dumnezeu ne priveşte cu drag şi cu îngăduinţă. Datorită staturii lor morale, datorită
cuminţeniei lor, încă mai este respirabilă atmosfera înconjurătoare. Ei sunt sarea
pământului (Matei 5, 13), care nu îngăduie să se altereze total societatea omenească. Ei sunt oamenii buni, iar bunătatea nu poate veni din nimic şi nici din întunericul
făpturii noastre căzute. Bunătatea este expresia fiinţei renăscute, a prezenţei
duhului viu în noi . Bunătatea vine din Hristos Cel născut în ieslea Betleemului.
(Sursa: IPS Andrei Andreicuţ, Pastorala la Naşterea Domnului, 2012)
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Vitamine duhovniceşti
Nu trebuie să dai drumul la sfoara care te leagă de cer!
Cum putem evita rutina din viaţa nostră, care ne cuprinde pe nesimţite?
Deci, trebuie să fim permanent preocupaţi de mântuirea noastră. Acesta
este scopul principal, de neschimbat, de neuitat: mântuirea! Şi, de aceea,
trebuie să fugim de obiceiuri şi de rutină. Totul în viaţă trebuie să plece din
această fiinţă a vieţii noastre: inima.
Este adevărat, probleme sunt multe, dar nu trebuie să dai drumul la
sfoara care te leagă de cer. Dacă îţi dai drumul, cazi în neant, cazi în păcat,
cazi în iad. Trebuie să te ţii de această sfoară orice ar fi, oricât de puternice
ar fi vânturile! Ţine-te cum poţi, în felul tău, dar ţine-te!
Să nu credeţi că Dumnezeu nu ne înţelege în momentul istoric prin care
trecem. Sigur că ne înţelege.
Trăim în aglomeraţiile urbane; cum putem să avem paza minţii şi
rugăciunea?
Dragă, oriunde ai fi, nu te detesta pe tine. Ca un slujitor al lui Hristos,
oriunde ai fi, să fii cu Hristos. Dacă eşti într-o ocupaţie profesională, îţi faci
datoria acolo, şi pentru că îţi faci datoria, eşti un om al lui Hristos, că în
numele Lui eşti cinstit tu acolo, în acte şi într-o serie întreagă de alte
operaţiuni. Iar dacă eşti liber, poţi zice o rugăciune: “Doamne, Iisuse!“ sau
“Doamne, Doamne, Doamne!“. Dumnezeu ştie că ai fost în imposibilitate să
te rogi, dar tu, totuşi, pe undeva, te recunoşti omul Lui. Chiar la rugăciune o
să vină duhuri rele să-ţi schimbe mintea de la rugăciune, dar nu te teme.
Dumnezeu ştie dinainte ce ai să ceri tu, dar îi place ca tu să lupţi. Nu ceda,
nu abandona viaţa ta pentru ispitele care vin! Şi dacă te găseşti în Bucureşti
sau într-un sat, cine ştie pe unde, Hristos este acelaşi peste tot. Pentru că nu
se pune atât de mult problema lumii care împiedică, ci a diavolului; el te
împiedică. Tu eşti singur şi nu poţi să faci rugăciunea, pentru că te împiedică
diavolul, că noi nu luptăm cu carnea şi cu sângele, ci cu puterile întunericului, pe viaţă şi pe moarte!
(Sursa: Părintele Arsenie Papacioc, Ne vorbeşte Părintele Arsenie Papacioc,
vol.1-3, Editura Mânăstirea Sihăstria, p.123)

