SCRISOARE PASTORALA¨ LA NASTç EREA
DOMNULUI, DUMNEZEULUI SçI MAN
[ TUITORULUI
NOSTRU IISUS HRISTOS PE ANUL 2012
Hristos se nasçte! Ma¨riòi-L!
||Asta¨zi Hristos ôn Betleem Se nasçte din Fecioara. Asta¨zi Cel fa¨ra¨ de ônceput Se ôncepe sçi
Cuva[ntul Se ôntrupeaza¨. Puterile cerurilor se bucura¨ sçi pa¨ma[ntul cu oamenii se veselesçte<
magii daruri aduc< pa¨storii minunea vestesc< iar noi neôncetat ca[nta¨m> slava¨ ôntru cei de sus lui
Dumnezeu sçi pe pa¨ma[nt pace, ôntre oameni buna¨voire!\\
ªNasçterea Domnului, la Laude, glasul al 2-lea - Ioan Monahulº
Iubitului nostru cler, cinului monahal sçi dreptcredinciosçilor cresçtini ai Episcopiei
noastre de Dumnezeu-pa¨zite,
||Fie ca Dumnezeu Tata¨l sçi Domnul nostru Iisus Hristos sa¨ va¨ da¨ruiasca¨ har sçi pace,
iar de la noi arhieresçti binecuva[nta¨ri!\\
Iubiòi ôntru Domnul,
Asta¨zi, lumea sa¨rba¨toresçte nasçterea lui Iisus Hristos! Clarific aceasta¨ afirmaòie spuna[nd ca¨ ||nasçterea este
a Domnului, Dumnezeului sçi Ma[ntuitorului nostru Iisus Hristos!\\. Spun ||lumea\\ pentru ca¨, chiar daca¨ nu toata¨
lumea cunoasçte adeva¨rata ônsemna¨tate a acestei sfinte zile, lumii, ôn general, ôi este cunoscut ca¨ aceasta este
o zi deosebita¨ pentru cei care ôi cunosc semnificaòia. Pentru cei care sçtiu doar ca¨ ||Ziua de Cra¨ciun\\ este
mediatizata¨ pe larg, aceasta reprezinta¨ doar o perioada¨ a cumpa¨ra¨turilor de care beneficiaza¨ va[nza¨torii. Noi
ônsa¨ sçtim ca¨ acest eveniment face parte din planul lui Dumnezeu sçi ca¨ aduce beneficii universale omenirii.
Pe la[nga¨ cei care recunosc numai aspectele economice ale sa¨rba¨torii mai sunt sçi cei care realizeaza¨
semnificaòia sa¨rba¨torii Cra¨ciunului, dar care resping ceea ce reprezinta¨ pentru ei, adica¨ venirea Fiului lui
Dumnezeu pe pa¨ma[nt ôn trup ca al nostru. ||Asta¨zi Cel fa¨ra¨ de ônceput se nasçte sçi Cuva[ntul trup S-a fa¨cut.\\
Persoana lui Iisus Hristos sçi viaòa Sa unica¨ au fost sçi vor ra¨ma[ne controversate pa[na¨ la a Doua Venire a Sa.
Aceasta este tema centrala¨ a cresçtinismului, asça cum a exprimat-o Sfa[ntul Atanasie al Alexandriei> ||Dumnezeu
s-a fa¨cut om, pentru ca omul sa¨ poata¨ sa¨ se ôndumnezeiasca¨.\\ Cei care cred ôn Hristos, trebuie sa¨ lase deoparte
dezbaterile despre adeva¨rul acestui eveniment pe care ôl accepta¨m sçi ma¨rturisim, sçi, sa¨ se concentreze, dupa¨
cum este adecvat noua¨, la semnificaòia zilei sçi a bucuriei pe care o aduce ôn inimile sçi casele noastre!
ön Simbolul de credinòa¨ (Crezul), ma¨rturisim> ||Cred öntr-Unul Dumnezeu, Tata¨l Atoòiitorul, Fa¨ca¨torul
cerului sçi al pa¨ma[ntului, va¨zutelor tuturor sçi neva¨zutelor. Sçi öntr-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Unul-Na¨scut, Care din Tata¨l S-a na¨scut, mai ônainte de toòi vecii. Lumina¨ din Lumina¨, Dumnezeu adeva¨rat din
Dumnezeu adeva¨rat, Na¨scut, iar nu fa¨cut, Cel de o fiinòa¨ cu Tata¨l, prin Care toate s-au fa¨cut. 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 Maria
Fecioara sçi S-a fa¨cut om.\\ ön primele zile ale Bisericii, ceea ce cresçtinii credeau, trebuia sa¨ fie reafirmat, pentru
ca¨ erau unii care negau faptul ca¨ Iisus era Fiul lui Dumnezeu. Alòii ta¨ga¨duiau faptul ca¨ Sfa[nta Fecioara¨ Maria
este Maica lui Hristos Dumnezeu. De aceea, aceasta¨ afirmaòie din Crez a fost stabilita¨ ônca¨ de la ônceputurile
Bisericii de Sfinòii Pa¨rinòi ai Bisericii care s-au ôntrunit ôn Sinoade.
||... a fost trimis ôngerul Gavriil de la Dumnezeu, ... iar numele fecioarei era Maria. Sçi intra[nd ôngerul la
ea, a zis>... Nu te teme, Marie, ca¨ci ai aflat har la Dumnezeu. Sçi iata¨ vei lua ôn pa[ntece sçi vei nasçte fiu sçi vei
chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare sçi Fiul Celui Preaônalt se va chema... pentru aceea sçi Sfa[ntul care
Se va nasçte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema.\\ (Luca 1>26-35). Noi spunem ca¨ Iisus S-a ôntrupat de
la Duhul Sfa[nt Care a umbrit-o pe Fecioara Maria dupa¨ ce ea a fost de acord sa¨ poarte pe Domnul. Ea a acceptat
sa¨ poarte pe Ma[ntuitorul ôn pa[ntecele ei, sçi, prin aceasta, ||El a devenit om\\, adica¨ Hristos S-a na¨scut dintrônsa, trup din trupul ei, ôntrupat.
Astfel, faptul ca¨ Dumnezeu S-a pogora[t de sus ca sa¨ devina¨ ca sçi noi ôn toate cele, cu excepòia pa¨catului,
ônseamna¨ ca¨ Fa¨ca¨torul a luat asupra sa natura umana¨ creata¨, natura noastra¨, natura noastra¨ ca¨zuta¨. Un alt mod
de a exprima cuva[ntul ||ôntrupat\\ este de a spune ca¨ ||a luat trupul nostru\\ sau ca¨ a luat firea noastra¨ omeneasca¨.
Aceasta s-a ônta[mplat pentru ca¨ El a fost conceput ôn pa[ntecele fecioresc al binecuva[ntatei Na¨sca¨toare de
Dumnezeu, Maria, prin voia ei libera¨. De ce Dumnezeu önsusçi a venit sa¨ tra¨iasca¨ printre noi este ara¨tat clar>
pentru a restaura firea noastra¨ cea ca¨zuta¨ acolo unde a fost atunci ca[nd a fost creata¨.
Acest har, pe care Arhanghelul Gavriil a spus ca¨ Maria l-a aflat la Dumnezeu, nici o femeie nu ôl aflase
ônainte de ea de-a lungul timpului, nici o femeie nu fusese ata[t de pura¨ sçi dedicata¨ adora¨rii lui Dumnezeu asça
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precum a fost Fecioara Maria. Dupa¨ nasçtere a ra¨mas fecioara¨ ca sçi ônainte de nasçtere< sçi nimeni nu a existat
pe pa¨ma[nt, ônainte sau dupa¨ ea ata[t de pura¨ sçi dedicata¨ adora¨rii lui Dumnezeu precum ea. Aceasta este ceea
ce se ônòelege prin expresia ||la plinirea vremii\\ – adica¨ atunci ca[nd Fecioara Maria a fost na¨scuta¨ din pa¨rinòii
ei, Ioachim sçi Ana.
Prin voia ei libera¨ a ra¨mas pura¨ sçi dedicata¨ adora¨rii lui Dumnezeu. ||Sçi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu,
Ma[ntuitorul meu, ...ca¨ mi-a fa¨cut mie ma¨rire Cel Puternic.\\(Luca 1> 47-49) Fecioara Maria a spus ca¨
Dumnezeu i-a fa¨cut ma¨rire, ônsemna[nd ca¨ a aflat har ônaintea Atotputernicului pentru ca¨ a cooperat cu El. De
aceea a fost aleasa¨ sa¨ poarte pe ||Fiul Celui Preaônalt, Fiul lui Dumnezeu\\ ôn feciorescul ei pa[ntece. Aceasta
a fost libera ei alegere> ||Fie mie dupa¨ cuva[ntul ta¨u.\\ (Luca 1>138), a spus Maria ca¨tre ôngerul Gavriil.
Sfa[ntul Roman Melodul, scriind ôn anul 518 dupa¨ Hristos, a compus ceea ce noi numim Condacele, o forma¨
de poezie religioasa¨ ca[ntata¨ la anumite sa¨rba¨tori. ön Condacul Nasçterii, el prezinta¨ o scena¨ de conversaòie ôntre
Prea Sfa[nta Fecioara¨ Maria, Hristos, Eva sçi Adam, explica[nd de ce Hristos a venit sa¨ locuiasca¨ printre noi.
Ochii Mariei, uitôndu-se spre Eva sçi Adam, s-au umplut imediat de lacrimi... Prin urmare le-a spus>
||öncetaòi pla[ngerile voastre, pentru ca¨ va¨ voi fi mijlocitoare ônaintea Fiului meu. Fiul meu este
milostiv, chiar preamilostiv, sçtiu aceasta pentru ca¨ eu ônsumi am va¨zut-o< Am va¨zut cum iarta¨> desçi
este foc, S-a sa¨la¨sçluit ôn pa[ntecele meu sçi nu m-a ars pentru smerenia mea.\\ (Strofa a 10-a) ... Sçi
Hristos a ra¨spuns Maicii Sale> ||O, Maica¨, i-am ma[ntuit datorita¨ òie sçi prin tine. Daca¨ nu asç fi vrut
sa¨-i ma[ntuiesc, nu M-asç fi sa¨la¨sçluit ôntru tine, nu asç fi ônga¨duit ca lumina Mea sa¨ stra¨luceasca¨ din
tine sçi tu nu ai fi fost numita¨ Maica Mea. Pentru neamul omenesc m-am asçezat ôn leaga¨n. Din voia
Mea dau lapte sa[nilor ta¨i. Pentru ma[ntuirea neamului omenesc m-ai purtat pe braòele tale. Heruvimii
nu M-au va¨zut, dar tu m-ai privit, m-ai purtat sçi m-ai nutrit ca Fiu.\\ (Strofa a 14-a).
Sfa[ntul Atanasie al Alexandriei spune> ||Pentru slava Tata¨lui, omul creat sçi pierdut, trebuie ga¨sit din nou<
sçi ca[nd e mort, trebuie ônviat, ca sa¨ devina¨ templu al lui Dumnezeu... sçi puterile ôngeresçti nu se vor mira sa¨
ne vada¨ pe toòi, care suntem un trup cu El, pe ta¨ra[murile lor.\\ (4 Cuva[nta¨ri ômpotriva arienilor 1>42).
Este dragostea lui Dumnezeu faòa¨ de noi, creaòia Sa, sa¨ ne ma[ntuiasca¨ din robia pa¨catului sçi a moròii. Este
smerenia lui Dumnezeu sa¨ ia asupra Sa firea noastra¨ omeneasca¨ pe care El önsusçi a creat-o sçi s-o ridice mai
sus deca[t a fost ônainte< sçi, de aceea, Fiul Sa¨u Cel Unul Na¨scut s-a ôntrupat ôn natura noastra¨ omeneasca¨, na¨scut
din Pururea Fecioara Maria pentru a ne ôntoarce la Tata¨l Atotputernic. Rolul Prea Sfintei Fecioare ôn istoria
ma[ntuirii a fost dezba¨tut din primele zile ale Bisericii sçi se ga¨sesçte ôn discuòiile Sinoadelor despre cine este
Iisus Hristos! De aceea icoana Nasçterii lui Hristos prezinta¨ central ata[t pe Fiul lui Dumnezeu ca Prunc, ca[t sçi
pe Fecioara Maria. Hristos S-a na¨scut din voia ei libera¨ sçi ea exulta¨ prin El, pentru ca¨ ea, de buna¨voie s-a da¨ruit
pentru a fi purta¨toare de Dumnezeu, Na¨sca¨toare de Dumnezeu,Teotokos.
Sfa[ntul Ioan Damaschinul ne amintesçte> ||De aceea Dumnezeu Cuva[ntul (Iisus, Sfa[ntul lui Dumnezeu, Fiul
lui Dumnezeu) a luat firea omeneasca¨, pentru ca¨ aceeasçi fire, care pa¨ca¨tuise, ca¨zuse sçi devenise corupta¨, sa¨
poata¨ triumfa asupra ônsçela¨torului tiran (Satana) sçi sa¨ fie eliberata¨ de strica¨ciune.\\ (Dogmatica, cartea a 3-a,
capitolul 12). Prea Sfa[nta Fecioara¨ Maria, carne din carnea noastra¨, sçi bucuria ôntregii omeniri, L-a purtat ôn
pôntece pe Mesia, pe Ma[ntuitorul propriei Sale creaòii, pe Care ôngerul L-a proclamat atunci ca[nd s-a ara¨tat
ei ôn cetatea Nazaretului.
ön final, sa¨ reflecta¨m asupra cuvintelor Sfa[ntului Clement Alexandrinul> ||Cuva[ntul, Care la ônceputuri nea da¨ruit viaòa ca Fa¨ca¨tor atunci ca[nd ne-a creat, ne-a ônva¨òat cum trebuie sa¨ tra¨im atunci ca[nd ne-a apa¨rut
ca önva¨òa¨tor< pentru ca, mai apoi, sa¨ ne conduca¨ ca Dumnezeu ca¨tre viaòa vesçnica¨.\\ (Cuva[nt de ôndemn ca¨tre
elini, cap 1, 7>1).
Vedem, deci, ca¨ pentru a sa¨rba¨tori Praznicul öntrupa¨rii lui Iisus Hristos, Sfa[ntul lui Dumnezeu, Fiul lui
Dumnezeu, trebuie, de asemenea, sa¨ reflecta¨m la firea noastra¨ omeneasca¨ ca¨zuta¨ sçi sa¨ recunoasçtem ca¨ ôntruca[t
pa¨ca¨tuim, avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Ga[ndindu-ne la realitatea ca¨ toòi oamenii mor sçi ôntruca[t
murim, avem credinòa ca¨ prin öntrupare, adica¨ prin asumarea firii omenesçti ca¨zute de ca¨tre Domnul nostru Iisus
Hristos, Unicul Fiu al lui Dumnezeu, Ma[ntuitorul lumii a venit sa¨ distruga¨ moartea prin moarte sçi sa¨ ne
da¨ruiasca¨ viaòa vesçnica¨, viitoare.
Haideòi sa¨ exclama¨m, asça cum o facem ôn ziua cea mare a Sfintelor Pasçti> ||Sçi aceasta, de asemenea, este
ziua pe care Domnul a fa¨cut-o sa¨ ne bucura¨m sçi sa¨ ne veselim ôntru ea,\\ pentru ca¨ Hristos S-a na¨scut sçi a
preama¨rit creaòia Sa sçi ne-a ridicat la ceruri!
Hristos se nasçte! Ma¨riòi-L!
Ma[ntuitorul este ôntre noi! önta[mpinaòi-L!
+NATHANIEL
Din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Detroitului sçi al
Episcopiei Ortodoxe Roma[ne din America
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