DEPARTAMENTUL DE RELAȚII EXTERNE
al Patriarhiei Moscovei

Mitropolitul Ilarion: Preasfânta Născătoare
de Dumnezeu ne-a pregătit tuturor calea spre mântuire

În data de 7 aprilie 2021, de sărbătoarea Bunei Vestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și ziua
adormirii Sfântului Ierarh Tihon, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, președintele Departamentului
pentru Relații Externe Bisericești al Patriarhiei Moscovei, Mitropolitul Ilarion de Volokolamsk, a săvârșit
Vecernia și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur în biserica din Moscova închinată
icoanei Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiți” de pe strada Bolshaya Ordynka.
Împreună cu arhiereul au slujit: Arhiepiscopul Ioan al Ohridei, starețul metocului Bisericii Sârbe din
Moscova – Episcopul Antonie de Moravica și clericii bisericii.
La ectenia întreită, au fost înălțate rugăciuni în legătură cu pericolul răspândirii infecției cu coronavirus.
După ectenia întreită, Mitropolitul Ilarion a citit rugăciunea rânduită pentru vreme de epidemie.
În cadrul slujbei, Vlădica Ilarion l-a hirotonit întru diacon pe Daniel Semionov, unul dintre cântăreții
corului Sinodal din Moscova.

La sfârșitul slujbei, arhipăstorul i-a felicitat pe cei prezenți cu ocazia sărbătorii Bunei Vestiri a
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și, în special, a spus:
„Astăzi este începutul mântuirii noastre” – cântă Sfânta Biserică în această zi. Căci istoria mântuirii
noastre a început exact din momentul în care Arhanghelul Gavriil i-a vestit Preasfintei Fecioare Maria că
din ea Se va naște Mântuitorul lumii, Domnul Iisus Hristos. Spunem că această istorie a început atunci
în sensul că o altă istorie, cea care a inclus propovăduirea prorocilor, în cele din urmă a luat sfârșit:
Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost trimis în lume.
Evenimentul Bunei Vestiri a avut loc cu nouă luni înainte de nașterea Domnului Hristos. Tocmai de
aceea îl sărbătorim în acest anotimp al primăverii, cu nouă luni înainte de Nașterea Domnului, și, cel mai
adesea, acesta cade în zilele din Postul Mare. Noi combinăm calea noastră din Postul Mare, calea
noastră de pocăință, cu amintirea evenimentului cu care a început istoria Domnului și Mântuitorului
nostru Iisus Hristos.
Pentru a se petrece minunea înomenirii lui Dumnezeu, a fost nevoie de voința lui Dumnezeu pentru
mântuirea omenirii. Dar, de asemenea, a fost nevoie și de consimțământul omului cu voința divină,
deoarece Domnul nu-l poate mântui pe om fără el însuși, căci pentru mântuire este necesar ca oamenii
să fie de acord cu voia lui Dumnezeu, să o accepte cu recunoștință și cu smerenie.
Așa a primit Preasfânta Fecioară Maria vestea neobișnuită pe care i-a adus-o îngerul. La început ea sa tulburat, gândindu-se în sine: „Ce ar însemna acest lucru?”, iar apoi: „Cum poate să nască Fiu fără să
știe de bărbat?”. Însă îngerul i-a zis: „Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te
va umbri” (Luca 1, 35). Și din cuvintele lui, Fecioara Maria a înțeles și a cunoscut că această naștere va
fi una specială, neobișnuită și mai presus de fire.
În Simbolul Credinței, mărturisim că Domnul Iisus Hristos S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din
Preasfânta Fecioara Maria. Aceasta este una dintre dogmele pecetluite în Simbolul Credinței – dogma
despre fecioria cea de-a pururea a Maicii Domnului. Prin urmare, sărbătoarea Bunei Vestiri are un o
însemnătate deosebită pentru noi.
Cu o căldură deosebită a sufletului, o preaslăvim pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ca fiind
Cauza mântuirii noastre, ca pe aceea care, în numele întregii omeniri, i-a dat lui Dumnezeu
consimțământul pentru planul Său divin și mai presus de fire pentru mântuirea oamenilor. Prin acordul ei
smerit cu voia lui Dumnezeu, și prin sfințenia vieții sale, Preasfânta Fecioară ne-a pregătit tuturor calea
spre mântuire. Iată de ce sărbătoarea Bunei Vestiri este începutul mântuirii noastre. De aceea, în aceste
zile din Postul Mare, ne adunăm cu o bucurie deosebită în biserica lui Dumnezeu la această sărbătoare:
pentru a proslăvi pe Însuși Domnul, Care S-a făcut Om, și pe Preacurata Sa Maică, fără a cărei
participare nu s-ar fi săvârșit această taină a mântuirii”.
De asemenea, Mitropolitul Ilarion l-a salutat cu căldură pe Părintele Arhiepiscop Ioan al Ohridei și pe
Părintele Episcop Antonie de Moravica. Adresându-se Arhiepiscopului Ioan, președintele DREB i-a urat
în special să aibă ajutorul lui Dumnezeu în slujirea grea pe care Vlădica o desfășoară în ținutul
Macedoniei.
„Știu personal despre acele greutăți cu care v-ați confruntat în această țară, căci pentru mărturisirea
sfintei Ortodoxii canonice ați fost arestat, – a spus Mitropolitul Ilarion. Am avut onoarea de a vă vizita la
închisoare. Îmi amintesc conversațiile noastre și nădăjduiesc foarte mult că Biserica Ortodoxă din
Macedonia se va dezvolta și se va întări cu ajutorul lui Dumnezeu și sub acoperământul Preasfintei
Născătoare de Dumnezeu”.

La rândul său, Arhiepiscopul Ioan a mulțumit Vlădicăi Ilarion și i-a cerut să transmită în dar Sanctității
Sale Părintelui Chiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, o icoană cu sfinții de la Ohrida.
De asemenea, Mitropolitul Ilarion l-a felicitat pe părintele diacon Daniil Semionov cu ocazia hirotonirii
acestuia din urmă. „Îți doresc, dragă părinte Daniil, ca slujirea ta să fie plină de har și binecuvântată”, –
a spus vlădica.
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