Hramul Bunei Vestiri

«Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul
este cu tine. Binecuvântată eşti tu între
femei»” (Luca 1,26-28).

Iubiti credinciosi!

Hramul este prilejul de rugaciune, de bucurie si de multumire Lui
Dumnezeu, Maicii Sale si Sfintilor, pentru binefacerile pe care le
primim de la ei. Bucuria hramului ne aduna pe toti laolalta, de la cel
mic pana la cel mare, de la cei vii, pana la cei care nu mai sunt printre
noi, in fiecare an, ajungand pana la originea lui si anume pentru
biserica noastra-anul 1918.
Hramul implineste acelasi rol in viata noastra, ca si ingerul pazitor in
viata particulara a credinciosilor. El este paznicul bisericii, este primul
care se ingrijeste de soarta ei, o apara de tot felul de necajuri si pazeste
pe toti credinciosii care se inchina si se roaga in numele lor.
Pentru noi, aceasta binecuvantata zi - Buna Vestire (25 Martie),
reprezinta momentul de prea cinstire a Maicii Domnului,
ocrotitoarea bisericii, care vegheaza si impartaseste din darurile Sale
prea sfinte, pe toti credinciosii care intra si se roaga in Casa
Domnului, in Numele Nascatoarei de Dumnezeu. Maica Domnului sta
in asteptarea nostra, in ascultarea liturgica a rugaciunilor, a
cantarilor, ca apoi sa ne impartaseasca din darurile Sale, cu aceiasi
bucurie pe care a primit-o si ea de la Tatal ceresc, prin glasul
ingerului Gavriil, in ziua de Buna Vestire.

Sf. Teofan Zavoratul spune :,, Preacurata Stapana de Dumnezeu
Nascatoare, cea dintai primitoare a bucuriei, sa ne bucure pe toţi cu
această bucurie – pe unii cu simţamantul mantuirii implinite, pe alţii
cu nadejdea nemincinoasa a primirii ei, incat fiecare sa inalţe cu ea
acum laudă: mareşte, suflete al meu, pe Domnul si s-a bucurat duhul
meu de Dumnezeu, Mantuitorul meu. Amin!,,
Sfanta Scriptura ne aminteste ca Maica Domnului, mai cinstita decat
heruvimii si mai marita fara de asemanare decat serafimii, devine, prin
viata ei curata si sfanta, aleasa cerului, pentru a-L naste pe Fiul Lui
Dumnezeu, pe Mantuitorul nostru, Iisus Hristos.
Minunea Intruparii Fiului lui Dumnezeu, este lucrarea comuna a
tuturor Persoanelor Preasfintei Treimi si a Fecioarei Maria, astfel ca
Tatal o umbreşte cu puterea Sa, Duhul pogoara peste ea, iar Fiul vine in
trup omenesc prin voinţa şi credinţa Preacuratei Fecioare.
Ingerul Gavriil a numit-o pe Fecioara Maria "plina de har" deoarece,
sufletul ei era ca o biserica, plin cu daruri datatoare-de-viata ale
Sfantului Duh, cu mireasma si curatie cereasca.
Ea este modelul celor care vor sa-L primeasca pe Hristos. Am putea
invata de la ea cum sa traim, ce am putea şi noi face, ca sa Se
salasluiasca Domnul in noi, in inimile noastre.
Inteleptul Solomon intreaba:,, Cine este aceasta care se iveste ca
zorile, frumoasa ca luna si aleasa ca soarele; iar imparatul David zice:
,,Dumnezeu Si-a asezat scaunul Sau in soare,, -vorbind despre Maica
Domnului.
Maica Domnului, a fost aleasa de Preasfanta Treime, din toate
neamurile pamantului, ca cea mai curata si mai Sfanta Fecioara, din
neamul lui Aaron, dupa mama si din neamul lui David, dupa tata,
aleasa din doua semintii de frunte dupa trup. Din lumea in care diavolul
isi striga chemarile, Dumnezeu alege oameni cu viata sfanta, dreapta si
curata. Alegerea Maicii Domnului spre a fi vasul ales al Intruparii
Domnului, deschide usa Imparatiei cerului, inchisa de la parintii Adam
si Eva.
Inima Evei s-a necuratit din pricina mandriei si a neascultarii fata de
Dumnezeu. Smerenia si ascultarea Maicii Domnului nu se poate grai in
cuvinte. Numai Fiul ei, Mantuitorul Hristos, o va intrece prin smerenia
si ascultarea Lui. De atunci, se deschid usile pocaintei, pe care intra
oamenii smeriti, fara zgomot, nestiuti nici de ei insisi, anume Sfintii. Pe
sfinti, nu-i poate vedea decat cine are ochi sa-i vada.

Sfantul Nicolae Velimirovici spune:
,, Dumnezeu, Duhul Sfant are multe salasuri in aceasta lume intinsa,
dar inima neprihanita a omului este locasul in care este cel mai bineplacut sa Se salasluiasca. Acesta este adevaratul Lui salas; toate celelalte
sunt numai locuri in care Isi face lucrarea. Inima omului nu poate fi
niciodata pustie. Intotdeauna este plina cu ceva: fie cu iad, cu lumea sau
cu Dumnezeu. Ceea ce se afla in inima este prin sine legat de curatia ei.,,
Din clipa in care Maria a spus:,, Fie mie dupa cuvantul tau” firea
divina si firea umana s-au unit ipostatic in Persoana lui Iisus Hristos,
iar Preacurata Fecioara Maria a fost curaţita de pacatul stramosesc si
personal si a devenit Maica Domnului, Născătoare de Dumnezeu.
Sfantul Pavel spune:,, ca a intemeiat pe pamant imparatia Sa - Sfanta
Biserica, cea una, prin care aducandu-i la Sine pe oameni, ii umple cu
prisosinta de binecuvantari de tot felul in cele ceresti, intru
Hristos (Efes. 1,3).
Iubite frate in Hristos Domnul!
Cand te scoli, aminteste-ti ca exista Biserica lui Dumnezeu pe pamant,
inchina-te launtric şi bucura-te de mila lui Dumnezeu ce ni s-a aratat in
ea. Cand mergi spre somn, aminteste-ti ca exista Biserica lui Dumnezeu,
care face ca tu sa te culci, sa adormi si sa te scoli neprimejduit.
Aceasta mare bucurie, anume – ca exista pe pamant Sfanta Biserica si
ca noi insine facem parte din madularele vii ale Bisericii celei
Uneia, Sfinte, Sobornicesti si Apostolesti -trebuie sa ne stapaneasca in
toata vremea vieţii noastre, indepartand pe toate celelalte, pentru care
nu trebuie sa avem, prin urmare, nici timp, nici inima.
Asa precum Maica Domnului si-a daruit toata fiinta lui Dumnezeu prin
ascultare, tot asa sa ascultam şi noi de chemarea lui Dumnezeu, in
slujirea oamenilor si a Lui Dumnezeu, spre regasirea bucuriei si a
implinirii sufletesti.
Intru aceasta asteptare, sa ne rugam Nascatoarei de Dumnezeu, care e
Bucuria noastra, sa ne pazeasca pe drumul vietii de toate intamplarile
cele rele, sa ne asculte rugaciunile noastre in nevoi, sa ne sprijine in
necaz si sa calauzeasca sufletele noastre pe calea mantuirii spre fericirea
noastra, a Fiului ei si Dumnezeul nostru, in veci.Amin!

