SCRISOARE PASTORALA¨ LA NASTç EREA
DOMNULUI, DUMNEZEULUI SçI MAN
[ TUITORULUI
NOSTRU IISUS HRISTOS 2009
Hristos se nasçte ! Ma¨riòi-L !
™™Doamne Dumnezeul meu, lauda¨ de nasçtere, sçi ca[ntare de praznic ônainte voi ca[nta òie, celui
ce cu nasçterea ta dumnezeiasca¨ ônnoire mi-ai dat, sçi la bun neamul cel dinta[i m-ai adus.££
(Slujba Pavecerniòei Ajunului Cra¨ciunului, Canonul, Peasna 1, stihul 2).
Iubitului nostru cler, cinului monahal sçi dreptcredinciosçilor cresçtini ai
Episcopiei noastre de Dumnezeu-pa¨zite,
||Har voua¨ sçi pace de la Dumnezeu, Tata¨l nostru, sçi de la Domnul nostru
Iisus Hristos\\ (I Cor. 1< 3), iar de la noi pa¨rinteasca¨ dragoste sçi arhieresçti binecuva[nta¨ri!
Iubiòi credinciosçi,
Este o tradiòie ortodoxa¨ de a celebra sa¨rba¨toarea unui sfa[nt ôn ziua cônd acel sfa[nt s-a mutat la Domnul.
Uneori moartea a venit pe calea naturala¨ a ba¨tra[neòii, iar alteori sfinòii au suferit moarte martirica¨. ön ambele
cazuri noi sa¨rba¨torim intrarea sfinòilor respectivi ôn ômpa¨ra¨òia vesçnica¨ a raiului, ôn ziua ôn care ei au adormit.
Cresçtinii ortodocsçi au, deasemenea, o zi speciala¨ de ||nasçtere\\, ôn ziua botezului lor ôn Hristos Domnul.
Aceasta este o zi foarte importanta¨ ôn viaòa unui cresçtin, pentru ca¨ ôn aceasta¨ zi noi ôncepem o existenòa¨ noua¨,
o nasçtere din nou ôntr-o viaòa¨ spirituala¨ sçi autentica¨ ôn Hristos. Ar fi bine ca fiecare dintre noi sa¨ da¨m
importanòa cuvenita¨ acestei zile de ||nasçtere prin botez\\.
ön unele pa¨ròi ale lumii, ôn special ôn America de Nord, exista¨ obiceiul de a sa¨rba¨tori nasçterea fizica¨ a unui
individ, ziua ca[nd ||intra¨\\ ôn lume. ön acest caz, sa¨rba¨toarea este centrata¨ pe un individ sçi nu pe altcineva, ca
ôn cazul sa¨rba¨toririi zilei unui sfa[nt patron al cuiva. Ura¨ri de bine pentru o viaòa¨ lunga¨, fericire sçi prosperitate
ôn aceasta¨ lume sunt oferite. O parte a acestei celebra¨ri consta¨ ôn a ne aduna ômpreuna¨ sçi a ca[nta ||La mulòi ani!
Happy Birthday to You!\\
Pavel, Episcop de Emesia, ne cheama¨ sa¨ sa¨rba¨torim Nasçterea lui Hristos ôntr-un mod special> || E bine ca
ôn aceasta¨ zi sa¨ va¨ ôndemna¨m la pioase ruga¨ciuni, sa¨ forma¨m ômpreuna¨ un cor sfa[nt\\1 pentru a ca[nta ômpreuna¨
ôn cinstea Nasçterii Domnului nostru Iisus Hristos. Va¨ atragem atenòia asupra acestui fel de a sa¨rba¨tori ||ziua
de nasçtere\\, pentru ca¨ ôn imnul menòionat la ônceputul scrisorii noastre, se spune ca¨ ||voi ca[nta òie, Doamne
Dumnezeul meu, lauda¨ de nasçtere, sçi ca[ntare de praznic ônainte!\\ Orica[t de ciudat ar pa¨rea ca noi sa¨ ca[nta¨m
un imn de nasçtere lui Dumnezeu, cu adeva¨rat, noi ca[nta¨m aceasta Domnului, Dumnezeului sçi Ma[ntuitorului
nostru Iisus Hristos care S-a na¨scut cu trup. ön Simbolul Credinòei, noi ma¨rturisim> ||Cred ... ôntr-Unul Domn,
Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,...care pentru noi oamenii sçi pentru a noastra¨ ma[ntuire, s-a pogora[t din
ceruri sçi s-a ôntrupat de la Duhul Sfa[nt sçi din Fecioara Maria sçi s-a fa¨cut om.\\ Prin ôntrupare, ônòelegem ca¨
Hristos s-a na¨scut din Fecioara Maria, lua[nd natura noastra¨ omeneasca¨, tra¨ind pe pa¨ma[nt, murind pe cruce sçi
fiind ôngropat, pentru a ônvia a treia zi sçi a se sui la ceruri.
Iisus, vesçnicul Fiu al lui Dumnezeu, s-a na¨scut ôn satul Betleem, o localitate care ônca¨ exista¨. Maica Sa,
Sfa[nta Fecioara¨ Maria, L-a na¨scut ôntr-un staul aflat ôntr-o pesçtera¨, lônga¨ un han. La Nasçterea Sa, pa¨storii sçiau la¨sat turmele pentru a veni sa¨-L vada¨ asça cum le-au spus cetele ôngerilor. Magii de la Ra¨sa¨rit au plecat din
orasçele lor sa¨-l vada¨ pe Pruncul Hristos, fiind condusçi spre Da[nsul de o stea deosebit de stra¨lucitoare. Vizita
neobisçnuita¨ a acestor magi care au venit sa¨ se ônchine ||Regelui nou-na¨scut al evreilor\\ a generat multa¨ uimire
ôn orasçul capitala¨ – Ierusalim. Aceasta¨ uimire a transformat pe regele Irod ôntr-un tiran furios care a ordonat
ca toòi copiii de parte ba¨rba¨teasca¨ na¨scuòi ôn ômprejurimile Betleemului ôn acea perioada¨ sa¨ fie omora[òi. Irod
nu vroia ca Acest Copil sa¨ devina¨ viitor rege ôn locul sa¨u! Toate ne sunt istorisite ôn Evanghelia dupa¨ Sf. Luca
care, fa¨ra¨ ôndoiala¨, a auzit aceste lucruri de la Sf. Apostol Petru, ca¨ruia i le-a spus önssçi Fecioara Maria. 2
Orice cresçtin trebuie sa¨ citeasca¨ nu numai Noul Testament ci sçi Vechiul Testament, pentru ca¨ pe la[nga¨
istoria prezenòei sçi acòiunilor lui Dumnezeu de-a lungul istoriei omenirii, Vechiul Testament cuprinde profeòii
sçi psalmi care proclameaza¨ cu secole ônainte Nasçterea lui Hristos, referindu-se la venirea Sa pe pa¨ma[nt ca
Ma[ntuitor sau ||Alesul lui Dumnezeu.\\ ön aceste profeòii sçi psalmi ni se descriu aceste evenimente unice ale
Nasçterii din Fecioara¨, ale apariòiei stelei pe cer sçi ale ônchina¨rii magilor. Cu alte cuvinte, aceste lucruri profeòite
cu mult ônainte de Nasçterea Ma[ntuitorului ôn Betleem, s-au ômplinit ôn Nasçterea Sa pentru ca¨ asça a fost planul
divin al lui Dumnezeu.
Sf. Ioan Evanghelistul ne spune> ||Pe Dumnezeu nimeni nu L-a va¨zut vreodata¨< Fiul cel Unul-Na¨scut, Care
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este ôn sa[nul Tata¨lui, Acela L-a fa¨cut cunoscut.\\ 3 Iisus Hristos, Unul-Na¨scut Fiu al lui Dumnezeu, Ma[ntuitorul,
a venit pentru a ne descoperi fa¨ga¨duinòa Tata¨lui, care este darul ômpa¨ca¨rii sçi ma[ntuirii ôn existenòa vesçnica¨. Cu
siguranòa¨, numai prin venirea lui Iisus Hristos sçi Evanghelia Sa s-a ômplinit Vechiul Testament. Hristos a fost
Cel care a deschis inimile sçi minòile ucenicilor Sa¨i spre ônòelegerea profeòiilor sçi psalmilor, dupa¨ önvierea Sa,
ôn timpul celor patruzeci de zile petrecute cu ei ônainte de öna¨lòarea Sa la ceruri.
A doua parte a imnului spune> ||cu nasçterea ta, dumnezeiasca¨ ônnoire mi-ai dat.\\ Ce ônseamna¨ aceasta, ||cu
nasçterea ta, dumnezeiasca¨ ônnoire mi-ai dat=\\ Nu suntem noi deja na¨scuòi= Oare de ce renasçtere avem nevoie=
Suntem na¨scuòi din pa¨rinòii nosçtri, mama¨ sçi tata¨, dar suntem rena¨scuòi prin botez, care este o ||renasçtere\\
dumnezeiasca¨. Avem pa[na¨ sçi nasçi! Suntem botezaòi ôn Hristos sçi ômbra¨caòi ôn Hristos. Suntem ||ônnoiòi\\< avem
un ônceput nou, dumnezeiesc prin Nasçterea lui Hristos. Sf. Grigorie de Nazians ne arata¨ ca¨> ||Sunt multe feluri
de a sa¨rba¨tori, corepunza[nd fieca¨rei taine a lui Hristos! Cu toate acestea, toate au un singur scop, desa¨va[rsçirea
sçi restaurarea noastra¨ la starea ônta[iului Adam.\\ 4
Restul imnului afirma¨ ca¨ noi suntem || ...la bun neamul cel dinta[i adusçi\\, care este starea ôn care s-au aflat
oamenii ônainte de ca¨derea ôn pa¨cat a lui Adam sçi a Evei. Aceasta este chemarea ôntregii omeniri, sa¨ se
stra¨duiasca¨, ca prin harul lui Dumnezeu, sa¨ devina¨ ceea ce Adam sçi Eva au fost ônainte de ca¨derea lor ôn pa¨cat
sçi de alungarea lor din Rai. Sf. Irineu al Lyonului ne amintesçte ca¨> ||...Iisus Hristos, Domnul, Dumnezeul,
Ma[ntuitorul sçi ömpa¨ratul nostru... va pogor\\ peste cei vrednici darul nestrica¨ciunii sçi \\i va ômbra¨ca cu
ma¨rire nesfa[rsçita¨.\\ 5
Iubiòi credinciosçi,
Hristos a luat natura omeneasca¨ pentru ca sa¨ fie ca sçi noi ôn toate cu excepòia pa¨catului. Lua[nd natura noastra¨
umana¨, El ne-a ridicat. ||Ai luat natura noastra¨ omeneasca¨ ca¨zuta¨ pe umerii Ta¨i, Hristoase, sçi ôn öna¨lòarea
Ta, ai ridicat-o la Dumnezeu Tata¨l.\\ 6 Sf. Leo, Papa Romei, ne ôndeamna¨> ||... Ziua Nasçterii Vieòii önsa¨sçi...
ne umple de bucurie. Nimeni nu este exclus de la a se ômpa¨rtsçi ôn aceasta¨ bucurie, pentru ca¨ bucuira aceasta
este a tuturor oamenilor. Domnul nostru, Biruitorul pa¨catului sçi al moròii, ôntruca[t nimeni nu era liber de
pa¨cat, a venit ca sa¨ aduca¨ izba¨vire tuturor.\\ 7
Aceasta¨ ||ca[ntare la nasçtere\\ pe care noi o oferim lui Dumnezeu nu este ca[ntarea obisçnuita¨ pe care noi o
ca[nta¨m la sa¨rba¨torirea zilei de nasçtere unul altuia< ci, este ca[ntecul ôntregii omeniri ca¨tre Ziditorul, Ma[ntuitorul
sçi Sfinòitorul ei. Este un ca[ntec de nema¨rginita¨ bucurie sçi mulòumire ca¨ Dumnezeu nu a pa¨ra¨sit omenirea
ca¨zuta¨, ci a venit ôntre noi, precum Sf. Ioan afirma¨ ôn Evanghelia sa> ||Ce era de la ônceput, ce am auzit, ce
am va¨zut cu ochii nosçtri, ce am privit sçi ma[inile noastre au pipa¨it despre Cuva[ntul vieòii, aceea va¨ vestim. Sçi
viaòa s-a ara¨tat sçi am va¨zut-o sçi ma¨rturisim...\\ 8
öntr-un imn la Vecernia Nasçterii, ca[nta¨m> ||Veniòi sa¨ ne bucura¨m de Domnul, aceasta¨ taina¨ de acum
spuna[nd, peretele cel din mijloc al zidului s-a stricat, sabia cea de foc se ôntoarce, sçi heruvimul se depa¨rteaza¨
de la pomul vieòii sçi eu desfa¨ta¨rii raiului ma¨ ômpa¨rtsçesc, din care am fost lepa¨dat pentru neascultare.\\ 9 Acest
imn se ca[nta¨ seara la Vecernie, ôn timpul ca¨reia auzim sçi alte explicaòii ale sfintei credinòe. Ca[t de frumos
proclama¨ credinciosçilor Sfa[nta noastra¨ Biserica¨ minunile lui Dumnezeu prin ca[nta¨ri sfinte!
Astfel, ne aduna¨m ca un ||cor sfa[nt\\ pentru a aduce lauda¨ la nasçterea Domnului Hristos, ôn timp ce, ôn acelasçi
timp, ôntr-un mod mistic, ca[nta¨m noua¨ ônsçine. Ca[nta¨m pentru ca¨ este ôn acelasçi timp nasçterea noastra¨, o
renasçtere posibila¨ prin venirea lui Hristos pe pa¨ma[nt pentru a ne prega¨ti de ôntoarcerea ôn adeva¨rata noastra¨
casa¨, ômpa¨ròia cea cereasca¨. Acolo ne vom ônta[lni cu sfinòii nosçtri ocrotitori, sçi acolo vom deveni ceea ce am
fost, adeva¨raòi copii ai lui Dumnezeu, adeva¨raòi fii sçi fiice, cu adeva¨rat dupa¨ chipul sçi asema¨narea lui
Dumnezeu.
Iubiòi credinciosçi,
La aceasta¨ sa¨rba¨torire a Nasçterii lui Iisus Hristos, haideòi sa¨ fim curajosçi ôn vieòile noastre< haideòi sa¨ punem
lucrurile dinta[i, ônta[i< haideòi sa¨ ne bucura¨m ôn dragostea lui Dumnezeu pentru noi sçi sa¨-L ônta[mpina¨m ôn
aceasta¨ zi a öntrupa¨rii Sale cu imne de bucurie sçi cu determinarea de a ca¨uta cu toata¨ fiinòa noastra¨ ömpa¨ra¨òia
Cerurilor!
Hristos se nasçte ! Ma¨riòi-L ! Hristos ôn mijlocul nostru !
Hristos din ceruri, ônta[mpinaòi-L !
+Nathaniel,
Din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Detroitului sçi al
Episcopiei Ortodoxe Roma[ne din America
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Omilia a 5-a, par. 1
Luca 2>1-20
Ioan 1>18
Despre Nasçterea lui Hristos, 16 - 125
Adversus Haeresus, 1-9-4
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Ruga¨ciune la ômbra¨carea arhiereului
Omilia a treia, par. 1, 11-2
I Ioan 1>1-2
Doamne strigat-am, Stihirile Praznicului, Stihira önta[i
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