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Luca 2, 22-40 ✝) (Duminica a 17-a după Rusalii, Întâmpinarea Domnului)
În vremea aceea au adus părinții pe Iisus Pruncul la Ierusalim ca să-L pună înaintea
Domnului, precum este scris în Legea Domnului, ca „orice întâi-născut de parte
bărbătească să e închinat Domnului” și ca să dea jertfă, precum s-a zis în Legea
Domnului, „o pereche de turturele sau doi pui de porumbel”. Și, iată, era un om în
Ierusalim, cu numele Simeon; și omul acesta era drept și temător de Dumnezeu,
așteptând mângâierea lui Israel, iar Duhul Sfânt era asupra sa. Lui i se vestise de către
Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului. Și, din
îndemnul Duhului a venit la templu; iar când părinții au adus înăuntru pe Pruncul Iisus,
ca să facă pentru El după obiceiul Legii, Simeon L-a primit în brațele sale și a
binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: Acum liberează pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul
Tău, în pace, că au văzut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor
popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului Tău Israel. Iar Iosif și Mama
Pruncului se mirau de ceea ce se vorbea despre Prunc. Și i-a binecuvântat Simeon și a zis către
Maria, Mama Lui: Iată, Acesta este pus spre căderea și spre
ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stârni
împotriviri, iar prin su etul tău va trece sabie, ca să se
descopere gândurile din multe inimi. Și era și Ana
prorocița, ica lui Fanuel, din seminția lui Așer, ajunsă la
adânci bătrâneți și care trăise cu bărbatul ei șapte ani de la
fecioria sa; ea era văduvă, în vârstă de optzeci și patru de Întâmpinarea Domnului este prăznuită la 40 de zile de la nașterea
ani, și nu se depărta de templu, slujind noaptea și ziua, în lui Hristos, pe 2 februarie. Mântuitorul este dus la Templu de
post și în rugăciuni. Și venind și ea în acel ceas, lăuda pe Fecioara Maria și dreptul Iosif pentru împlinirea Legii, care
Dumnezeu și vorbea despre Prunc tuturor celor ce prevedea ca orice întâi nascut de parte bărbătească să e a erosit
așteptau mântuirea în Ierusalim. După ce au săvârșit toate, lui Dumnezeu în a 40 a zi de la naștere. În acest moment se făcea și
s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret. Iar Copilul curățirea mamei. În Templu sunt întampinați de dreptul Simeon și
creștea și Se întărea cu duhul, umplându-Se de prorocița Ana. Potrivit Tradiției, dreptul Simeon a facut parte din
înțelepciune, și harul lui Dumnezeu era asupra Lui.
traducătorii Pentateuhului ( biblia evreilor) din limba ebraică în

Intampinarea Domnului
Duminică 2 februarie

Arhimandritul Sofronie Saharov
“Stăruiți în rugăciune, stăruiți în
strădanie, petreceți o zi fără de păcat.
Tot restul vi se va da de Însuși Dumnezeu.”
Arhimandr itu l S of ronie Sa harov,
cunoscut și ca Părintele Sofronie de la
Essex, a fost ucenicul, biograful și
îngrijitorul scrierilor Sfântului Siluan
Athonitul. A întemeiat Mănăstirea
„Sfântul Ioan Botezătorul” din Tolleshunt
Knights, Maldon, Essex, Anglia.

greacă. În momentul în care a ajuns la textul "Iată Fecioara va lua în
pantece și va naște u“, a înlocuit termenul "fecioara” cu "femeie”.
Pentru necredința sa, Dumnezeu i-a făgăduit că nu o să moara
până nu va vedea pe Mesia nascut din Fecioara (Luca 2, 25-26).
Simeon, om al rugăciunii, reprezintă așteptărea împlinirii
profețiilor. In momentul în care acesta Îl ia în brațe pe Hristos,
rosteste: Acum slobozește...Parintele Teo l Paraian spune că "noi
suntem mai avantajați decât dreptul Simeon, pentru că putem să-L
primim pe Hristos în ința noastră și să-L purtăm în noi nu numai
câteva clipe, ci o viața întreagă și chiar o veșnicie întreagă”.
Prorocița Ana simbolizeaza Legea și Proorocii, cele care se vor
implini în persoana lui Hristos.
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Pilda judecătorului nedrept
„Zis-a Domnul pilda aceasta: Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se
temea și de om nu se rușina. Și era în cetatea aceea o văduvă care venea la el, zicând:
Fă-mi dreptate față de potrivnicul meu. Și un timp n-a voit, dar după aceasta, a zis întru
sine: Deși de Dumnezeu nu mă tem și de om nu mă rușinez, totuși, indcă văduva
aceasta îmi face supărare, îi voi face dreptate ca să nu vină mereu să mă supere. Și a zis
Domnul: Auziți ce spune judecătorul cel nedrept? Dar Dumnezeu, oare, nu va face
dreptate aleșilor Săi care strigă către El ziua și noaptea și pentru care El rabdă îndelung?
Zic vouă că le va face dreptate în curând.”

Evenimetul săptamânii trecute

Copiii Părintelui Dan Damaschin
au primit „Ghetuțele călduroase”
oferite de Episcopia Europei de Nord

Botezul pruncilor
david și Casian

Proiectul „Ghetuțele călduroase” a constat în
achiziționarea a aproximativ 150 de perechi noi de
încălțăminte, destinate copiilor a ați în grija
Părintelui Dan Damaschin din Iași. Darurile au intrat
zilele acestea în posesia bene ciarilor.
Episcopia Europei de Nord, prin grija și coordonarea
Preas nțitului Părinte Macarie, desfășoară în mod
constant programe de ajutorare a celor a ați în
di cultăți de ordin socio-economic.

PS Părinte Episcop Macarie i-a
botezat pe data de 25 ianuarie
2020, în biserica românească
din Stavanger, Norvegia, pe
pruncii David și Casian. Slavă
Preamilostivului Dumnezeu
pentru toate!

Semnul S ntei Cruci
Semnul Crucii este primul gest creștin pe care îl
învaţă copilul încă din primii ani ai săi. Este semnul
pe care îl facem când ne trezim dimineaţa, când ne
așezăm și ne ridicăm de la masă, când plecăm la
școală, când începem și sfârșim un lucru, când ne
pregătim seara de culcare.
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