Vestea cea buna

,,Duhul Sfânt Se va pogorî peste Tine şi puterea Celui Preaînalt Te va umbri;
pentru aceea şi Sfântul Care Se va naşte din Tine, Fiul lui Dumnezeu Se va
chema’’(Lc. l, 35).
Iubiti credinciosi!

Sarbatoarea Bunei Vestiri, face parte dintre praznicele imparatesti, care ne
aminteste de vestea cea buna adusa Maicii Domnului, de catre ingerul
Gavriil. Acest eveniment numit de Biserica,, Buna Vestire’’ este sarbatorit
pe 25 martie, ca o zi de mare bucurie pentru Maica Domnului si pentru
intreaga omenire, primind vestea ca,,va naste pe Fiul Lui Dumnezeu’’
Domnul Iisus Hristos.
Referatul Genezei spune ca omul a fost facut,, dupa chipul Lui
Dumnezeu’’(Geneza 2,7). Insa chipul Lui Dumnezeu in om se refera la
natura spirituala a omului, care poate intra in comuniune cu Dumnezeu.
Sfantul Grigorie de Nazianz spune :,,In calitate de pamant sunt legat de viata
de jos; dar fiind si o particica dumnezeiasca, eu port in mine dorinta vietii
viitoare’’ Sfantul Vasile cel Mare spune :,,ca omul a primit porunca sa
devina Dumnezeu’’.
Prima pereche de oameni, stapaniti de mandrie ( Adam si Eva), doreste sa
ajunga la perfectiune si fericire, fara ajutorul Lui Dumnezeu si pentru
aceasta vor pierde legatura cu izvorul vietii, Creatorul.
Pacatul adamic consta in faptul ca a vrut sa devina dumnezeu, fara
Dumnezeu. Pacatul stramosesc se transmite la fiecare urmas al lui Adam,
pana la venirea Fiului Lui Dumnezeu, cum spune Sfantul Pavel :,,Caci

precum in Adam toti mor, tot asa,in Hristos toti vor invia’’(1Corinteni
15,22)
Evenimentul Intruparii Fiului Lui Dumnezeu, a fost fagaduit dupa caderea
in pacat a parintilor Adam si Eva, apoi profetit si de alti profeti, printre care
si Isaia proorocul :,,Iata Fecioara va lua in pantece si va naste Fiu si vor
chema numele Lui Emanuel, ce se talcuieste: cu noi este Dumnezeu’’(Isaia
7,14)
Vestea cea buna vine de la Bunavestire, cu inchinarea ingerului Gavriil prin
cuvintele:,,Bucura-te cea plina de dar’’. Darul cel mare il primeste de la
Duhul Sfant, pentru sfintenia si curatenia de care a dat dovada toata viata,
fiind aleasa cerului si a pamantului, devenind mama a Domnului Iisus si
mama a noastra, a tuturor.
De atunci avem cultul ei de mama ideala, de mama model pentru toate
mamele. Eva a fost mama prin care a intrat pacatul in lume iar Maria a fost
mama prin care a venit sfintenia si mantuirea. Eva s-a lasat amagita si
ispitita de sarpele pacatului iar Fecioara Maria a fost ,,mai cinstita decat
heruvimii si mai marita fara de asemanare decat serafimii’’. Tot ce am
pierdut prin Eva, am redobandit prin Maria.
Este foarte important sa stim ca avem o mama in cer si pe pamant, ca o
scara care leaga pamantul si cerul, care este receptiva la rugaciunile si
nevoile noastre. Un suflet de mama, ca al Maicii Domnului, este permanent
in rugaciune si mai ales cu mare trecere la usa milostivirii Mantuitorului
nostru Iisus Hristos, Fiul sau, asa cum rostim in rugaciune:,,Usa milostivirii
deschide-o noua Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, ca sa nu pierim cei ce
nadajduim intru tine ci sa ne mantuim prin tine din nevoi, ca Tu esti
mantuirea neamului crestinesc’’
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.

