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,,Iat5 roaba Domntrlui"" lLuta q 381

IatE roaba Domtrului, frafilor:, a cSrei via{i pc pE-

mAnt cu adevirat a inff,ligat o intreagd evanghelie.

AceastS ErranE heiie a &4aicii Domnului s-ar putea

numi: Evanghelia celei dintii roabe a llomtrtiiui,
dar inainte a ne intreba ce fel de evanghelie a fost

aceea, sd ne n-tutim cu duhul gi cu gAndu} in acea

zi luminati cAnd StAnta Maic5 a Don-rnului s-"-t

desp5rlit de aceastl lume. Noi numim acea zr - zt

luminatd, pentru ci ea irrsdEi a socotit-o astfel, ru-

s,Andu-se adesea Fiului sdu gi iui Dumnezeu sd-e'r

qribeasci, sd gr:Sbeascd ziua ie;irii ei din aceast[

li-rr.rrr: in ci-ire ea a indurat pentru dreptate nrai mult

.1ecit oricare alth maic5 r.'reoctatl.



Sti ne mutlm cu duhul ;i cu gAnc{ul la lvlunte-
le Sionr-rlui, in casa lui Ioan Evangl'relistul, 9i si ne

apropiem clr evlavie de patul ei de moarte, in cirre

ea cli pururea sfiali de fetcioarl pregitegte trupul
srir,r pentru ceasul cel de pe urmd. in iurul ei slu-
je5te SfAntul loan, acelaqi Ioan care, singurul, s-a

invrednicit, afard de Preasf6nta Maic5, s5 purri
capul s5u pe pieptul dumnezeiesc al Domnului
MAntuitor. Acestui sl5vit Ioan, si doar )ui, Dom-
nul i-a vestit doul mari taine * una infricogatd, 9i
alta dulce, taina vAnzXrii gi taina dragostei fafi de

rnamE. ,,Iatd mama ta" /Ioan 19, z/, a zis chtre Ioan
t)omnul in ceasul morfii pe Cruce. Domnul nu pu-
tea sd-i lase zdlog mai mare decAt ce i-a lisat - pe

SfAnta Sa Maic5. Cdci dacei Ioan putea fi de folos
Maicii lui Dumnezeu cu ocrotirea pi slujirea sa de

o sutE de ori mai mult a fost ea de folos lui, cu sia-
trrrile ei de Dumnezeu inteleptite, cu pilda sa 9i cu
descoperirea multor taine dnmnezeiesti, pe care

doar ea le-a qtiut. Cdci tainele dumnezeieqti au in-
ceput sI i se descopere ei inci dinainte ca loan si
se fi si nlscut. Iar irr ..rremea adormirii sale, Ioan
abia ajunsese la plindtatea virstei, in vreme ce etr

era inaintatd in vArsi5, fecioard, dar inaintatd in
vArstS.

Pe l6ng5 SfAntul loan, gi rnulte fecioare qi femei

din Ierusalim se aflau in jurul patr-rlui de moarte

al Preasfintei Flecit-lare, acolo unde o mireasmi ce-

reasci gi drilce izvoritd din sufletul ei umplea in-
caperea. To;:te fecioarele qi iemeile cre;tine au so-

cotit-o pe Maica lui Dumnezett, maica lor. $i ca cu

ader,Sral ie-a fost maicd, cici le n5gtea in duh pen-

tru lumea cereascd Ei pentru viala vepnicd. in prea

nrare tristelea )or jeleau pentru cI nraica brrrri gi

n'rilostivd le pHrXseEte ca pe niEte orfane in aceasti

inme a mormintelor. Iar ea, cu zimbetul ei, le li-
nistea gi cu cuvinte]e le mAngAia, incredirr!f,ndu-le

ca niciodati nli le va pdrlsi, chiar dacl cu trupul
.e desparte de ele.

Si atr-rnci, iat5, gi rritejii lui Hristos * Sfintii Apos-

toli. Iatd-i cum vin pe nori gi coboarS in casa no-
.lesti a iui Toan. Din pricina curifiei, credinlei qi

prea marii lor dragoste fa![ de l)omnul f)umnezet!
:rrata lirea le slujea, precurn robul pe stf,pAnul sdu;

si iati cd gi norii i-au slujit, ca s5-i aduci din pdrli
indepartate ale lumii in Ierusalim ;i sX ii coboare

in casa in care SfAnta Maici a lui Dumnezeu a ag-

tept;rt ieqirea ei din aceast;i lume" Ei nu au ;tiut de

ce Duhul Sfint ia purtat pe nori gi nici unde vor fi
du9i. Dar incredin[a{i cu desivirgire r.,oii lui I}um-
ilezeu ;i nu vie{uind pentru sine, ci pentru Flristos,



au gtiut ci aceasti cdldtorie neobignuitl a lor trebu-
ie s5 aibd un scop gi un rost. Abia cAnd unul dupd
altul au coborAt in Sion, in casa lui loan, au ailat
de la loan, prietenul lor, ci Maica lui Dur':rnezeu
se afli pe patul de moarte. Atunci vitejii duhovni-
cegti ai lui Hristos, care suprlneau lumea implra-
tului HristoE intristali gi abitufi soseaLr unul dupd
altul in fata Maicii Domnului, pe care o socoteau Qi

maica 1or, a tuturor, gi cu lacrimi sirutau mAna ei

gi cereau de la ea ultima binecuvAntare. Iar ea, pe
fiecare dupi nume, i-a chemat gi le-a vorbit intre-
bAndu-i despre greutXlile Ei strldaniile lor qi des-

pre rdspAndirea Evangheliei Fiului ei in lume. A
liudat lucrarea fieclruia dintre ei, i-a imbdrbdtat,
mAngAiat Ei sfdtuit.

Iar acum, fratilor, sd ldsim aceastf, sfAntd fami-
lie inruditl prin credinld 9i dragoste mai puternic,
mult mai puternic decAt inrudegte sAngele. SX o ld-
sdm aga adunati si cu acest prilej, precum si cu cel

al Cincizecimii, cAnd Duhul Sfint S-a pogorAt cu
vuiet peste ei to{i. Si-i lds5m pe Sfinfii Apostoli sd

se indulceascd qi sE se hrdneascS cu ultimele cu-
vinte ieqite prin gura Miresei lui Dumnezeu gi sd

o l5sim pe ea sd ii binecuvAnteze cu binecuvAnta-
rea Fiului ei. Cea mai binecuvAntati. Iar noi sd ne

intoarcem la intrebarea pus6: Ce fel de evanghelie

8

a fost Evanghelia celei clintAi roabe a Domnului?
Sau, cu alte cuvinte: Ce burri vestire a aritat lu-
mii PreasfAnta Ndscdtoare de Dumnezeu Maria?

Iat5, SfAnta Fecioard nu a scris nimic pe trAr-
tie ce s-ar putea numi evanghelie. $i nici altcine-
va n-a insemnat cuvintele ei Ei le-a rbspAndit ca fi-
ind evanghelia ei. Singurele ei cuvinte care s-au

pistrat si au fost scrise in Evanghelia dupd Luca
sunt cuprinse in cAntarea ei de mulfumire:
,,M5-reqte sufletul meu pe Domnnl." lLuca y 461

Aceas-td cAntare se cAnti in Biserica Ortodoxd in
fiecare zi, la slujba utreniei. Aceastd c6ntare a

Niscdtoa-rei de Dumnezeu, dupi frumusefea ei,

se poate asemui cu cei mai frumosi psalmi ai lui
David. Iar dupi adAncime gi inlelepciune infd-
tigeazd o mic[ er.,anghelie. Fdri indoiali c[ Maica
1ui Dumnezeu a rostit incd mtrlte cuvinte gi povele
preafrumoase de-a lungul vielii sale, dar dupd
pronia lui Dumnezeu acestea au rXmas ascunse

noud. insi, frafilor, evanghelia NiscXtoarei tle
Dumnezeu nici nu sti in cuvintele ei, ci in viala
ei. intreaga ei viali este evanghelie, este o ne-

cuprinsi Bund Vestire cXtre neamul omenesc,

deoarece Evanghelia mereu si mereu inseamnd
Br-rnh Vestire.


