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Iisus se naste. Slaviti-L! Dumitru Staniloae despre Icoana
Nasterii Domnului

În aceast? icoan?, întregul mesaj din Evanghelie despre întruparea Mântuitorului din Sfânta
Fecioar? Maria este surprins împreun? cu alte detalii ad?ugate din Sfânta Tradi?ie a Bisericii.
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Detaliile din icoan? se structureaz? în trei registre:
I. Partea superioar? - aspectul teofanic ?i profetic
Stânga
Centru
?îngeri sl?vind pe Dumnezeu ?raza (steaua)?muntele
(stâncile)

Stânga
?magii aducând daruri

Stânga
?Dreptul Iosif ?ezând
îngândurat pe o piatr?

Dreapta
?înger vestind Na?terea
Domnului p?storilor afla?i pe
câmp
II. Partea central? - aspectul tainic
Centru
Dreapta
?Pruncul Hristos?Maica
?p?storii
Domnului?pe?tera
(ieslea)?boul ?i asinul

III. Partea inferioar? - aspectul omenesc
Centru
Dreapta
?diavolul deghizat într-un
?moa?ele Salomeea ?i
p?stor (Thyrros)
Zelemi îngrijind Pruncul

Persoane, sensuri ?i simboluri ziditoare în icoana Na?terii Domnului
I. 1. Raza - ar?tare a Sfintei Treimi
Raza unic? ce coboar? din semicercul aflat în partea superioar? a icoanei semnific? Firea cea
Una a lui Dumnezeu, dar care ie?ind din stea se împarte în trei pentru a desemna participarea
Celor Trei Persoane la iconomia mântuirii. Reprezentarea iconografic? a stelei sugereaz? faptul
c? aceasta este mai presus de un simplu fenomen cosmic, ea fiind trimis? de c?tre Dumnezeu
s? vesteasc? magilor Na?terea cea mai presus de fire a unui Împ?rat Ceresc ?i totodat? s?-i
c?l?uzeasc? spre locul unde s-a petrecut minunea.
I. 2. Muntele auster sugereaz? o lume neprimitoare, ostil?, lumea de dup? c?derea în p?cat a
protop?rin?ilor Adam ?i Eva ?i a tuturor urma?ilor lor.
Stâncile ascu?ite, ilustrate asemenea unor trepte, par a se uni cu cerul, indicând astfel, atât
mi?carea de pogorâre a lui Dumnezeu la om, cât ?i urcarea omului la Dumnezeu, ambele,
posibile odat? cu momentul Întrup?rii Celei de-a Doua Persoane a Sfintei Treimi. Întreg
p?mântul pare a tres?lta de bucurie.
„Întreg a fost între cei de jos, iar de cei de sus nicicum nu S-a dep?rtat Cuvântul cel necuprins;
c? pogorârea lui Dumnezeu n-a fost cu mutare din loc, precum nici na?terea din Fecioar?
primitoare de Dumnezeu..." (Acatistul Buneivestiri, Icos 8 )
„Cerul ?i p?mântul ast?zi s-au împreunat; n?scându-se Hristos, ast?zi Dumnezeu pe p?mânt a
venit ?i omul la cer s-a suit." (Vecernia Praznicului, Litie, glas 1)
„Toat? firea îngereasc? s-a minunat de lucrul cel mare al Întrup?rii Tale; c? pe Cel neapropiat,
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ca Dumnezeu, L-a v?zut om apropiat tuturor..." (Acatistul Buneivestiri, Condac 9)
I. 3. Îngerii sunt reprezenta?i în dubla lor lucrare: doxologia ?i vestirea.
Unii (în general grupul din partea stâng?) se îndreapt? c?tre Izvorul de Lumin? aducând laud?
neîncetat? lui Dumnezeu.
Îngerul din dreapta se apleac? spre p?stori, vestindu-le acestora Na?terea Împ?ratului lui Israel.
Prezen?a îngerilor m?rturise?te despre dumnezeirea Pruncului.
II. 1. Pruncul Hristos este reprezentat fie dormind, fie treaz, privind c?tre Maica Sa. Scutecele
în care este înf??at au forma unor fâ?ii înguste asemenea giulgiurilor de înmormântare, bra?ele
Sale se încruci?eaz? pe piept în chipul Crucii, iar ieslea în care este a?ezat Pruncul are aspectul
unui altar - mormânt.
Toate acestea prefigureaz? Moartea ?i Pogorârea lui Hristos la iad. Dar „Lumina str?luce?te în
întuneric, iar întunericul n-a biruit-o." (Ioan 1, 5) Pentru c? Hristos va învia din mor?i ca un
Dumnezeu atotputernic.
II. 2. Maica Domnului este înf??i?at? stând lâng? Prunc, în fa?a ieslei, pe jum?tate rezemat?
pe un pat de felul celor purtate de evrei în c?l?toriile lor. El are culoarea ro?ie, fiind ilustrat
asemenea unui pat împ?r?tesc, pentru a sugera astfel cinstea ce i se cuvine Maicii lui
Dumnezeu.
Prin aceast? pozi?ie a Maicii Domnului este afirmat iconografic adev?rul Na?terii suprafire?ti
(din Fecioar?, f?r? dureri) a Mântuitorului Hristos, fapt care subliniaz?, de asemenea,
dumnezeirea Pruncului.
Cele trei stele a?ezate pe cap ?i umeri simbolizeaz? fecioria Maicii Domnului dinaintea, din
timpul ?i de dup? Na?terea lui Hristos (pururea-fecioria).
Expresia chipului ei este una meditativ? având privirea îngândurat? - atitudine grav? ce
anticipeaz? suferin?ele pe care le va îndura ca Maic? a Celui ce avea s? p?timeasc? moarte pe
Cruce pentru mântuirea lumii. „Iar Maria p?stra toate aceste cuvinte punându-le în inima sa."
(Luca 2, 19). Maica Domnului a fost cel mai în?l??tor dar pe care omenirea a fost vreodat? în
stare s?-l aduc? lui Dumnezeu.
„Ce vom aduce ?ie, Hristoase? C? te-ai ar?tat pe p?mânt ca un om, pentru noi. Fiecare din
f?pturile cele zidite de Tine, mul?umire aduce ?ie: îngerii cântarea, cerurile steaua, magii
darurile, p?storii minunea, p?mântul pe?tera, pustiul ieslea, iar noi pe Maica Fecioar?,
Dumnezeule, Cel ce e?ti mai înainte de veci, miluie?te-ne pe noi." (Mineiul pe luna decembrie)
II. 3. Pe?tera (Ieslea)
Locul Na?terii Fiului lui Dumnezeu nu era un han, ci un loc cu iesle unde se ?ineau animalele.
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Evangheliile nu men?ioneaz? pe?tera, îns? reprezentarea iconografic? î?i g?se?te temeiuri în
Tradi?ie ?i în textele liturgice. Deschiz?tura întunecoas? a pe?terii în mijlocul stâncilor ascu?ite
închipuie cosmosul c?zut, lumea cople?it? de p?cat prin c?derea omului, precum ?i iadul,
str?fundurile întunericului, pe care doar El, Soarele Drept??ii, le risipe?te odat? cu Na?terea
Sa. Pe?tera ?i ieslea sunt dovezi ale profundei smerenii a Mântuitorului Hristos.
II. 4. Boul ?i asinul nu sunt, de asemenea, pomeni?i în Evanghelie, prezen?a lor al?turi de
Prunc (inspirat? din evanghelia apocrif? a lui Matei, cap. XIV) sugereaz?, în acela?i timp,
împlinirea unei proorocii a profetului Isaia: „Boul î?i cunoa?te st?pânul ?i m?garul ieslea
Domnului s?u, dar Israel nu m? cunoa?te, poporul meu nu m? pricepe." (Isaia 1, 3)
Prezen?a animalelor trimite, de asemenea, ?i c?tre simbolismul vi?elului de sacrificiu ?i al
asinului Împ?ratului Care intr? în Ierusalim. În unele icoane ruse?ti apare un cal în locul
obi?nuitului m?gar, necunoscut în Rusia.
II. 5. P?storii sunt înf??i?a?i ascultând mesajul îngerilor. Adesea, unul dintre ei cânt? din fluier
ad?ugând, astfel, arta omeneasc? a cânt?rii la corul îngerilor.
Ei primesc cei dintâi vestea minunatei Na?teri în mijlocul activit??ilor zilnice, fiind, paradoxal,
prin simplitatea lor, mai apropia?i de lumea cereasc?.
P?storii reprezint? primii fii ai lui Israel (poporul ales de Dumnezeu), care I se închin? Pruncului,
ei simbolizând începutul Bisericii evreilor, iar magii începutul Bisericii neamurilor.
II. 6. Magii sunt reprezenta?i fie pe cai, în drum spre locul Na?terii indicat de stea, fie aducând
Pruncului întreitul dar - aur, t?mâie ?i smirn? -, preînchipuindu-le pe femeile purt?toare de mir,
venite la mormânt în diminea?a de Pa?ti:
? aur - ca pentru Împ?ratul veacurilor;
? t?mâie - ca celui ce este Dumnezeu al Universului;
? smirn? - ca unuia ce a murit.
„Prin darul mirului, ei închipuie starea Ta muritoare, prin aur m?re?ia Ta împ?r?teasc?, iar prin
t?mâie, dumnezeirea Ta întreag?." (Utrenia Na?terii Domnului, cântarea a V-a, glas VI)
Magii sunt înf??i?a?i sub chipul a trei oameni având vârste diferite, acest fapt dovedind c?
Revela?ia este dat? oamenilor indiferent de vârsta lor fizic?, dar pe m?sura nivelului lor
duhovnicesc ?i a puterii lor de cuprindere a tainelor dumnezeie?ti. Magii reprezint? neamurile
p?gâne aflate înafara poporului ales. De?i sunt oameni înv??a?i, ei au, totu?i, de str?b?tut o
cale mai lung? spre cunoa?terea Dumnezeului celui Adev?rat. Prezen?a lor dovede?te faptul c?
Biserica prime?te ?i sfin?e?te ?tiin?a omeneasc? în m?sura în care aceasta conduce c?tre
adev?rul de credin??, c?tre cunoa?terea lui Dumnezeu.
III. 1. Dreptul Iosif apare într-un col? (stânga sau dreapta, în josul icoanei), a?ezat deoparte de
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Preasfânta Fecioar? Maria, detaliu iconografic menit s? eviden?ieze adev?rul scripturistic ?i
înv???tura Bisericii potrivit c?reia Hristos S-a n?scut din Fecioar?, Iosif nefiind tat?l Pruncului.
Înf??i?area sa trebuie s? sugereze un om înaintat în vârst? (Tradi?ia spune c? avea 84 de ani).
Este reprezentat cu aureol?, aflându-se între drep?ii lui Dumnezeu (Matei 1, 19).
Dreptul Iosif are o expresie meditativ?, îngrijorat?, o stare de tulburare pricinuit? de Na?terea
feciorelnic? a lui Iisus. Iosif închipuie pe tot omul slab în credin??, a c?rui ra?iune nu poate
dep??i hotarele realit??ilor v?zute, de aici ?i dificultatea de a accepta realitatea suprafireasc? a
tainelor În persoana lui Iosif, icoana dezv?luie nu numai drama sa personal?, cât drama întregii
omeniri care a privit taina, nu prin ochii credin?ei, ci ai ra?iunii limitate.
„Vifor de gânduri necuviincioase având întru sine în?eleptul Iosif s-a tulburat [...], dar cunoscând
c? z?mislirea ta este de la Duhul Sfânt a zis: Aliluia." (Acatistul Buneivestiri, Condac 4)
Este înf??i?at ascultând de o figur? care reprezint? vocea ra?iunii neluminate.
III. 2. B?trânul ciudat, înve?mântat într-o piele de animal, stând aplecat de spate dinaintea lui
Iosif, îl reprezint? pe am?gitorul Satan, deghizat în chipul unui p?stor, care îl h?r?uie?te pe
Iosif, logodnicul Fecioarei, cu întreb?ri perfide.
Scena este inspirat? de Evanghelia apocrif? a lui Iacov unde se spune c? cel viclean roste?te
prin intermediul ciobanului Thyrros: „A?a cum acest toiag [el este îndoit sau rupt, simbol al
sceptrului zdrobit al fostei sale puteri] nu va mai putea s? dea vl?stare, tot a?a un b?trân ca tine
nu mai poate z?misli prunc ?i o fecioar? nu poate s? nasc?" [dar toiagul a înflorit îndat?].lui
Dumnezeu.
III. 4. Scena îmb?ierii Pruncului are la baz? pasaje din evangheliile apocrife ale lui Iacov ?i
Matei (acestea vorbesc despre prezen?a a dou? femei (Salomeea ?i Zelemi) chemate de Iosif
pentru a o asista la na?tere pe Sfânta Fecioar?).
Scena îmb?ierii Pruncului a stârnit numeroase controverse ?i discu?ii iscate de juste?ea
reprezent?rii ei din urm?toarele motive:
- relatarea îmb?ierii nu apar?ine evangheliilor canonice;
- Pruncul era cu totul curat ?i nu avea nevoie de sp?lare;
- Maica Domnului a n?scut în mod suprafiresc, f?r? dureri, prezen?a moa?elor fiind de prisos.
Argumentele sus?inute în favoarea reprezent?rii scenei îmb?ierii au fost urm?toarele:
- faptul c? scena nu este men?ionat? în Evangheliile canonice nu e un motiv pentru a o exclude
(nici Intrarea în Biseric? a Maicii Domnului nu este men?ionat? în Noul Testament, dar nu a
stârnit respingerea ei în Biseric?). Hristos, prin obiceiul îmb?ierii, a acceptat de bun?voie s? se
supun? unui obicei omenesc, a?a cum mai târziu a binevoit s? se supun? practicii circumciziunii
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(t?ierea împrejur) ?i botezului (de care El nu avea nevoie);
- niciunul din Sinoadele Ecumenice nu s-a opus cu privire la aceast? scen?;
- în perioada iconoclast?, când au fost puse în discu?ie atâtea scene iconografice, scena
îmb?ierii nu a reprezentat o problem?;
- nici dup? iconoclasm, când pictura a devenit un mijloc de exprimare a dogmelor, nu au
existat, de asemenea, obiec?ii cu privire la reprezentarea acestei scene.
Scena sc?ldatului sugereaz? faptul c? Dumnezeu cel Preaînalt se supune obiceiurilor ?i
deprinderilor omene?ti, aceasta fiind ?i o m?rturie a Întrup?rii reale a Domnului, Care a devenit
„întocmai cu oamenii de bun? voie" (Utrenia praznicului, Canonul Sfântului Ioan Damaschin,
cântarea a IV-a). Scena o prefigureaz? pe cea a Botezului în apele Iordanului.
In icoan?, toat? crea?ia se bucur? la Na?terea Domnului nostru Iisus Hristos: cerul (o stea ?i
îngerii), p?mântul (mun?ii, plantele ?i animalele) ?i în special omenirea reprezentat? cel mai
des?vâr?it în persoana noii Eve, Preacurata Fecioar? Maria, Maica Domnului nostru.
P?rintele Dumitru St?niloae, O teologie a icoanei, Editura Anastasia, Bucure?ti, 2005
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Icoana pe sticl? "Na?terea Domnului Iisus Hristos" a fost realizat? de artistul popular din
S?pân?a, Ioana Lu?ai. Mai multe lucr?ri g?si?i pe site-ul Icoane pe sticla-Sapanta.Ro

7/7
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

