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necredinciogi sd-L huleascd din pricina pironirii
Sale [pe lemn]. Alegoric qi anagogic le inlelege
pe acestea gi purtdtorul de Dumnezeu Maxim:
,,MormAntul StdpAnului este fie lumea aceasta,
fie inima fiecdruia dintre credinciosi; iar giulgiu-
rile sunt cuvintele (rafiunile) fiecdrui lucru mate-
rial (sensibil), dimpreund cu chipurile [sdvArgirii]
virtufilor; iar mahrama este cunogtinla simpld qi

fbrd prea multe nuanle a celor duhovnicegti (no-
etice) care e insofitd, pe cAt cu putinfd, de grii-
rea de Dumnezeu" (Capete teologice, prima cen-
turie, cap. 61); de asemenea: ,,Cei ce-L ingroapd
pe Domnul cu cinste gi in chip sldvit il vor ve-
dea inviat pe El, Care pentru toli ceilalli, care nu
sunt asemenea lor, rdmAne nevd.zLLt" (ibid., cap
62); iardqi:,,Cel ce ingroapi cu cinste pe Domnul
este pentru tofi iubitor de Dumnezeu gi cucer-
nic, fiindci unul ca acesta L-aizbdvit pe El dupd
cuviinld de pAngdrire si ocard, neldsAnd spAnzu-
rarea Sa pe lemn drept pricini de hulire pentru
cei necredinciogi" (ibid., cap 63).

Fie, aEadar, sd ne invrednicim de toate aces-
tea noi toti, care prdznuim ingroparea cu trupul
a lui DumnezeLt, prin harul qi iubirea de oameni
ale Celui Care S-a ingropat pentru noi, Hristog
Dumnezeul nostru, Cdruia I se cuvin slava qi pu-
terea, dimpreund cu Tat6l gi cu Duhul SfAnt, in
veci. Amin.
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TALCUIRE LA CANONUL TRIOD
AL SFINTEI 9I MARII LUNI1

ercAruIRs e srANrulul cosMA,

iNcppAronul ACESTUI ACRoSTIH

Acrostih: ,,[Zilei] de luni [cknta<soi]" 
'

TAlcuire

Trebuie sd gtim, frafilor, cd sfAntul melod a

compus un singur stih iambic pentru toate acro-

stihurile inchinate: canonului triod al Lunii Mari,
canonului diod al Marfii Mari gi canonului tri-
od al Miercurii Mari, care sund aqa: ,,[Zilelor] de

luni, de marli gi de miercuri cknta-aol." Acest stih

este in intregime iambic. Acrostihul aparte aI zi-
lei de luni e ,,[zilei] de luni", aI zilei de marli -

1Ia aminte la faptul cd despre Lunea cea Mare au scris ur-
mitorii Pirinli: Ioan Hrisostom - un cuvAnt, al cdrui inceput
e ,,Strdbdtut-am cdldtoria pe mare a postului", Ioan Damas-
chin - doud cuvinte, dintre care inceputul celui dintAi e ,,Cu-
vAntul cel enipostaziat al lui Dumnezeu gi al Tatdlui ne in-
deamnd agrdl', iar cel de-al doilea e ,NdzAnd ochiul" (cel din
urmd e atribuit intr-un manuscris al Mdndstirii Ivir lui Ioan
Hrisostom) gi Efrem Sirul. Acestea se pdstreazXin mdndstirea
chinoviald Dionisiu, dar gi in altele.
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,,de marli" gi al celei de miercuri - ,,gi de miercuri
cdnta-aoi". insd pentru fiecare dintre acestea se

subinleleg e ,,chnta-aoi" , adic6. ,,[zilei] de luni c6n-

tfl-uoi", ,,[zilei] de mar{i cdnta-aoi", de aceea se gi

scrie concret la acrostihul zilei de miercuri ,,9i

[zilei] de miercuri cffnta-ooi". Ia aminte cd la cAnt6-

rile acestea ale SdptimAnii Mari, voind sA le ara-

te mai de cinste decAt cele cuprinse in alte canoa-

ne asmatice, dumnezeiescul Cosma le-a infesat
intr-o mare mdsurd cu ziceri din scrierea cea no-

ud a Evangheliei, gi nu cu cele din Scriptura cea

veche gi din profefi, dat fiind cd a umplut cu ase-

menea ziceri celelalte canoane asmatice ale sa-

le. A fdcut aceasta pentru a incununa cu premiul
gi rdsplata cele mai insemnate SdptdmAna Ma-
re, dat fiind cd aceasta se afld deasupra celorlalte
sdptdmAni ale anului intr-un chip regesc; astfel,
qi spusele Evangheliei, cu care aceasta se incu-
nuneaz6, depdgesc la toate mdsurile impdrdteqti,
dupi proverbul cunoscuf zicefiIe Vechiului Tes-

tament qi ale profefilor, cu care sunt impodobite
mai ales celelalte canoane de peste an.

Cd SdptdmAna Mare este deasupra celorlalte
sdptdmAni ale anului o mdrturisegte gi Hrisos-
tom: ,,O numim pe aceasta SdptdmAna Mare nu
fiindcdlungimea tuturor zilelor ei este mai mare
decAt a celorlalte [sdptimAni] (cdci Ei altele sunt
lafel de lungi), nici fiindcdnumdrul lor e mai ma-

re (cdci sunt egale cu celelalte), ci fiindcd pentru
noi s-au sdvArqit izbdnzile cele mari ale StdpAnu-
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lui; cdci, intr-adevdr, in aceastd SdptdmAnd Mare
tirania cea de mulli ani a diavolului a fost nimi-
citd; moartea s-a stins; cel tare a fost legat; vasele
i-au fost rdpite; pdcatul a fost omorA! blestemu-
lui i s-a pus capdU Raiul s-a innoi| Cerul ne in-
giduie sd ajungem la el; oamenii s-au amestecat
cuingerii; peretele cel din mijloc al vrajbei s-a sur-
pa! streagina zidului a fost dirAmatd, Dumneze-
ul pdcii a impdcat cele de sus cu cele de jos qi de
pe pdmAnt; de aceea e numitd SdptdmAna Mare"
(,,CuvAnt la SdptdmAna Mare").

cANranna iNrAr,
GL. AL II-LEA, IRMOSUL:

,,Domnului, Celui Ce marea cea neumblatd gi tdld-

zuitd cu dumnezeiascd porunca Sa a uscat-o din nou
gi a cdlduzit poporul israelit a trece pedestru prin ea,

sd-I c6ntdm, cdcitn chip sldait S-a preamdrit."

TAlcuire

SfAntul melod se referd in irmosul de fald la
prima cAntare, alcituitd de Moise, gi la cuvinte-
le ei: Sd cAntdm, zice, Domnului, Care prin po-
runca Sa dumnezeiascd i-a rAnduit lui Moise ast-
fel: ,,Spune fiilor lui Israel si porneascd, iar tu
ridicd-fi toiagul qi-fi intinde mAna asupra mdrii
gi o desparte qi vor trece fiii lui Israel prin mijlo-
cul mdrii, ca pe uscat" (1e9. 74,15-16). Domnul
insugi, prin porunca Sa, a uscat Marea Roqie, ca-
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re era de nestrdbdtut gi de neumblat cu picioare-
le goale. Iar apoi melodul adaugd qi de ce era de

,r"itrebeto t; cdci, zice, erainvolburatd de valuri-
le pe care in chip firesc le ridicd marea; e limpe-
de cd din pricina freamdtului ei era de netrecut.

$i Domnul nu doar a uscat marea' ci a 9i cdlluzil
pe poporul lui Israel sd treaci prin ea ca Pe us-

cat pe jos qi cu picioarele goale. Aqa cd Domnu-
lui, Celui Ce face asemenea minuni, sH-I cAntdm

gi noi cAntarea de biruinld, pe care l-au cAntat-o

israelilii, ,,cdciin chip sldvit S-a preamdrlt".
Surprinzdtor este cum poetul n-a folosit aici

in chip simplu cuvAntul ,,€r1pavavzr - Cel Ce a
"tJscat", ci ,,dva{qpavavrt - Cei Ce a uscat din
nou". Spre dezlegarea nedumeririi vom spune

cA prepozi,tia ,,ava" face trimitere la a doua us-

care de apd' a pdmAntului; cdci el s-a ubcat gi mai
inainte, la facerea Lumii, cAnd pdmAntul a fost

cu totul acoperit de ape, iar la porunca lui Dum-
nezeu apele s-au adunat in vdile pdmAntului 9i
s-a ardtat uscatul. ,,Cdci", zice, ,,s6. se adune ape-

le cele de sub cer la un loc Ei si se arate usca-

friI!" (Fac. L, 9). Agadar, precum atunci pimAn-
tul s-a uscat penfru intAia oard prin despdrlirea
apelor, aqa gi acum pdmAntul ce se afla sub Ma-
rea Roqie s-a uscat pentru a doua oat6, in urma
despirlirii apei sdvArgite de Moise; pentru ace-

ea melodul n-a spus ,,vscat", ci,,uscat din nou".
Cdci prepozllia ,,&vd" are doud infelesuri: aratd'

direclia Ei avAntul spre cele de sus, ca in cazul
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[unui verb ca] ,,avepA,erltev - qi-a ridicat ochii,
privirea, a privit ?n sus", sau ,,dvelqQ9q - s-a

indllat", adicd a fost rdpit sus, la cele de sus.

Totodatd inseamnb qi duplicarea gi repetarea
aceluiagi lucru, dupd exemplul ,,sd reludm cu-
vdtth)|", /,am rememorat", adicd mi-am amintit
din nou. Cdci rememorarea nu e altceva decAt o
a doua amintire a aceluiagi lucru. Acesta e sensul
prepozilie i,, dv a" in cuvAntuI,, dv a {q p av av r t" qi

se referd la o a doua uscare a pimAnfului, care a
avut loc odatd cu despdrlirea apelor Mdrii Rogii.

IROPARUL:

,,Negrdita pogorkre a lui Dumnezeu-Cuahntul,
Csre e Hristos insugi, Dumnezeu gi om, addegte

ucenicilor, cd nu e nici o uzurpare in a se socoti

cii Dumnezeu ia chip de rob: cdci tn chip sldait S-n

prcamdrit."

TAlcuire

Troparul de fald a fost preluat in intregime
cle melod din cuvAntul Apostolului, despre Iisus
I{ristos: ,,Care, Dumnezeu fiindin chip, n-a soco-
tit o Etirbire a fi EI intocmai cu Dumnezeu, ciS-a
deEertat pe Sine, chip de rob luAnd, fdcAndu-Se
asemenea oamenilor" (Fil. 2, 6-7). Dumnezeies-
cul Hrisostom gi Teofilact tAlcuiesc acest versef
spunAnd cd, atunci cAnd ili insugeqti prin rdpire
puterea sau oarecare altd demnitate, i1i e teamd
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sd o lagi din mAn5, ca nu cumva s-o preia altci-

neva, iar tu insuli s-o pierzi. Asta pentru cd nu a

fost dintru inceput ata, crai rdpit-o prin nedrep-

tate Ei tiranie. Dar, cAnd ai puterea 9i demnitatea

prin fire,'de la Tatdl, atunci o laqi ugor, gtiind bi-
ne cd nu vrei sd o pierzi; c6,ci, cu toate cd ar pd-

rea cd o lagi pentru moment, urmeazd sd o iei din
nou. Astfel, zice, gi Fiului lui Dumnezeu nu I-a
fost teamd sd coboare din vrednicia Sa dumneze-

iasci, de la faptul de a fi in chip: altfel spus, in fi-
rea gi fiinla lui Dumnezelr, egal fiind cu Tatdl du-

pdhre, qi nu pentru cd $i-ar fi insuEit pe nedrept

demnitatea aceasta dumnezeiascd, asemenea ze-

ilor cu nume mincinos ellin, ci in chip fiinfial; de

aceea a qi voit sd Se Pogoare gi sd ia chip de rob:

firea omului rob" cu alte cuvinte, sd devind un
om smerit; cdci gi intru smerenia firii omeneqti

fiind, $i-a pdstrat intreaga indllime qi vrednicie

ale Dumnezeiriisale, chiar dacd o avea pe aceas-

ta sub infdliqarea smeritd a omenimii, fapt pe ca-

re insugi Pavel il numeqte chenozd.

Acelagi inleles voieqte Ei sfAntul melod sd-l

vddeasci in troparul de fafd: Negrdita pogorA-

re gi chenozd. ale lui Dumnezeu- CuvAntul, Care

este Hristos gi totodatd gi DurnrrezelJ,9i om (cdci

poetul a exprimat aici abstractul prin concret, re-

curgAnd la sinecdocd: prin coborAre inlelege pe

Cel Ce S-a pogorAt), insugi Dumnezeu-CuvAn-
tul prin luarea chipului de rob, adicd prin firea

omului rob, le aratd ucenicilor Sdi cd nu a soco-

CALEA LACRIMILoR $I A RASCUMPAnAnTT

tit rdpire sd fie El intocmai cu Tatdl gi de aceea

S-a degertat pe Sine gi S-a pogorAt de la demni-
tatea Dumnezeirii; gr, pogorAndu-Se, a fdcut-o
in chip desdvArgit, nu prin schimbare, ci, imbrd-
cAnd prin asumare chipul de rob, rdmAnAnd ce-
ea ce era, adicd Dumnezeu, a devenit ceea ce nu
era, adicd om, spre a-l indumnezei pe om. Aqa a
tAlcuit troparul de fa!5 gi un tAlcuitor anonim al
canoanelor. insd Teodor, un alt tAlcuitor, nu qtiu
de ce nu a interpretat in felul acesta, ci a afirmat
ci poeful, prin ,,aratd ucenicilor" , s-a exprimat
eliptic. $i ce arat5? Iubirea gi smerenia. Unde? in
troparele urmdtoare. ,,Aqa c5, fiind in{elept, mie
nu mi-a dat de infeles in ce sens a spus aceasta;
cdci sensul acesta este anacolut gi nepotrivit."

Iscd mirare gi pricina pentru care melodul a
spus ,,Negrdita pogorAre a lui Dumnezeu-Cu-
vAntul", insi aceasta este limpede chiar gi pen-
tru cei mai nestiutori gi mai pufin credinciogi.
Agadar, spre dezlegarea nedumeririi spunem
cd nenumdrate sunt pogorArile lui Dumnezeu in
Sfknta Scripturd:,,Atunci S-a pogorAt Domnul sd

vadi cetatea gi turnul" (turnul pe care-l zideau
fiii oamenilor) (Fac. 11, 5); S-a pogorAt in Sodo-
ma: ,,Pogori-Md-voi, deci", zice, ,,sd vdd dacd
faptele lor sunt cu adevdrat aga cum s-a suit pA-
nd la Mine strigarea impotriva Io{' (Fac.18,21);
Se pogoard in Egipt: ,,M-am pogorAt da{', zice,

,,s6,-i izblvesc (pe israelifi) din mAna Egipteni-
lo{' (Ieq.3, 8); Se pogoard in Sinai: ,,5-a pogorilt

1,4 15
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Domnul pe Muntele Sinai" (1e9. 19, 20); S-apogo-

rAt lngerul Domnului, adicd ingerul Sfatului ce-

lui Mare, la cei trei tineri in cuptor: ,,Iar ingerul

Domnului s-a coborAtla Azaria qi la cei trei prie-

teni ai lui in cuptor" (3 Tineri 1',25); Domnul S-a

coborAt la Moise in ,,stAlpul cel de no{' (Num'

12,5) gi la Ilie. in dumnezeiasca Scripturd se g5-

sesc incd multe alte pogorAri ale lui Dumnezeu'

Iarin anii cei mai de pe urmd CuvAntul lui Dum-

nezeu cel enipostaziatSe pogoard printr-o cobo-

rAre mai dupd cuviinla dumnezeirii 9i Se face,

pentru mAntuirea mea, om desdvArEif adicd ce-

ea ce sunt gi eu, af.ar6' de Pdcat.
Pentru cdin Scripturd se aratd atAtea pogorAri

ale lui Dumnezeu, melodul a fost silit sd tAlcu-

iasci la care se referd aceastd ,,Negrdita Pogo-
rAre a lui Dumnezeu-Cuvantul" 9i ne spune cd

este inomenirea Sa, care nu este altceva decAt

impreunarea adicd unirea celor doud firi - cea

dumnezeiascd gi cea omeneascd - intr-un singur

ipostas, [unire] neamestecatd 9i nedespdrfitd,

ce se regdsegte in Hristos, Cela Ce e totodatd 9i

Dumnezeu gi om. Negrditd qi necuprinsd de ori-

ce minte gi cuvAnt este pogorArea aceasta a lui
Dumnezeu-CuvAntul. De aceea 9i Dionisie Are-

opagitul a afirmat: ,,Dar ceea ce este cel mai de-

osebit gi aparte din intreaga teologie e pldsmu-

irea dumnezeiasci a lui Iisus dupd firea noas-

tr|fscil.intruparea Sa], care e de negrdit pentru

orice cuvAnt gi tuturor minlilor de necunoscut,

CALEA LACRIMILOR 5I A RASCUMPARARII

chiar gi intAiului dintre cei mai Presus dintre in-
gefi" (Despre numirile dumnezeiegti, 2). Vrednice
de amintit sunt gi cele spuse de ZonarAs, in tAl-

cuirea sa la glasul intAi aI Octoihului, despre po-
gorArea Lui: ,,PogorArea lui Dumnezeu-CuvAn-
tul nu se infelege ca o migcare din sAnurile lui
Dumnezeu-Tatdl gi din Ceruri spre firea noastrd,
qi spre pdmAnt, la nivel terestru; fiind pretutin-
deni gi umplAndu-le pe toate in chip necircum-
scris, gi in sAnurile Tatdlui este de-a pururea, 9i
in toatd lumea materiald gi spirituald, trecAnd
prin pdrfile Lumii ctuat, intr-un chip anume ne-

griit gi inexprimabil; alta sunt unirea CuvAntu-
lui cu firea omeneascd, adicd tntruparea, gi im-
preund-lucrarea intr-un singur ipostas a ome-
nirii gi a Dumnezeirii Sale, care pentru noi sunt
infelese gi numite pogorAre." Aceastd pogorAre a
lui Dumnezeu-CuvAntul s-a fdcut pqntru noi ri-
dicare. Cdci zice Marele Atanasie: ,,Indatd ce Cu-
vAntul S-a fdcut trup - care nu e nimic altceva
decAt pogorArea CuvAntului - qi trupul S-a fdcut
Logos, prin impreund-lucrarea lor intr-un sin-

gur ipostat care nu e nimic altceva decAt ridica-
rea trupului."
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TROPARUL:

,,insumi am aenit sd sluiescl lui Adam celui ce sd-

rdcise, cu al cdruia chip M-am imbrdcat, Eu, Cel Ce

l-am zidit, de bundaoie, bogat fiind cu Dumnezeirea,

gi sd-Mi pun sufletul Meu mhntuire pentru dilnsul,

Eu, CeI nepdtimitor dupd Dumnezeire."

TAlcuire

Cu toate cd in troparul anterior cuviosul Cos-

ma a infdfiqat smerenia nemdrginitd pe care

Dumnezeu-CuvAntul a ardtat-o, pogorAndu-Se
giinomenindu-Se in chip negrdif dupi cum spu-

ne Vasile cel Mare: ,,Cea mai mare dovadd a Pu-
terii este aceea ca Dumnezeu sd poatd sd ia firea

omului; cdci nu ne pot infdliga puterea lui Dum-
nezeu-CuvAntul alcdtuirea pimAntului gi geneza

mdrii gi a aerului gi a celor mai importante ele-

mente, fie cd e socotitd supralumeascS, fie sub-

pdmAnteana, pe cAt iconomia intrupdrii 9i pogo-
rArea [Sa] cdtre partea smeritd gi neputincioasd a

umanitdfii"z (,lldLcuirea la Psalmul 44", qi cap. al

VIII-lea al scrierii Despre Sfhntul Duh).

1in alte manuscrise tn loc de ,,5wrcovr1oat" qi ,,9ewat" se

afl6 ,,5tarcovt1oav" Ei ,,}r1ortfl", ceea ce e mai acurat, dat fiind
cd verbele de ac{iune, intre care se numdrd si ,,aven7", se con-
struiesc mai degrabd cu participiul viitor decAt cu infinitivul.
intrucAt Evangfrehstul f6losegt6 in versetul respectiv infiniti-
vul i-am urmat acestuia.

2Din acelagi motiv gi comentatorul anonim, plec6nd de la
acest lucru, a definit ce e ,,iconomia": ,,Iconomia (oircovopla)
este pogorArea de bundvoie de la inXllimea ptopfie.(oirceioq)'
pe cirel)umnezeu-CuvAntul a lucrat-o spre mAntuirea noas-

cALEA LACRIMILoR gt a nAsculrPARARII

Cu toate cdin troparul anterior, zic, sfAntul me-
lod a intruchipat smerenia lui Dumnezeu-CuvAn-
tul, acelagi lucru face gi in troparul de fa!d; cdci

Logosul cel mai presus de fiinld nu doar S-a po-
gorAt gi S-a fdcut om pentru noi, ci cu mAinile Sale

- o, pogorAre nemdrginite! - a primit sd ne slujeas-

r:tr nou5, robilor Sii, dupd cum Insugi zice: ,,Cdci
cine este mai mare dintre voi: cel care std la masd

srru cel care slujegte? Oare nu cel ce std la masd?

l.rr Eu, in mijlocul vostru, sunt ca unul ce slujegte"
(1,c.22,27); giiardqi: ,,Fiul Omului n-a venit sd I se

slu jeasci, ci ca sd slujeascd" (Mt.20,28).
lar melodul nu amintegte in acest tropar doar

snrcrcnia lui Dumnezeu-CuvAntul, ci Ei iubirea
Sl ncasemdnatd gi preaimbelgugati fald de noi,
irr virtutea cdreia $i-a dat morlii pentru noi su-
l'lr,ttrl. Cdci El lnsuqi a spus: ,,Mai mare dragos-
It, rlccAt aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui sd

qi-l prund pentru prietenii sili" (1n.15, 13). $i tot
lil: ,,Dupd cum gi Fiul Omului n-a venit sd I se

rrlujt.irscfr, ci ca sd slujeascd El gi sd-$i dea sufletul
rilscumpirare pentru mulli (ceea ce inseamnd
,,[)t.ntru tofi>)" (Mt.20,28). Dar gi Pavel: ,,Cdci
rrnul este Dumnezeu, unul este gi Mijlocitorul
irrtrt' Dumnezeu gi oameni: omul Hristos Iisus,
('arr-r S-a dat pe Sine pre! de riscumpdrare pen-
lrrr to[i" (l Tim.2,5-6). Melodul aEadar ni-L adu-

irrl," lirr in{eleptul Nichita al Serresului: ,,Iconomia este, cAt
rl priv..i;1" pe om, intrebuinlarea lucrurilor in folos propriu,
lrrr', privitor la Dumnezeu, este pogorArea de bundvoie de la
irrr\llimca proprie."
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