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Na[terea lui Hristos – 
vindecarea de `nstr\inare

Pastoral\ la Na[terea Domnului - 2004

† DANIEL,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei

Iubi]i credincio[i [i credincioase,

Taina Na[terii Domnului nostru Iisus Hristos, pe care o serb\m de Cr\ciun,
este taina începutului vindec\rii noastre de înstr\inare.

Dumnezeu a f\cut omul dup\ chipul S\u, adic\ persoan\ chemat\ la comu-
niune de iubire [i via]\ ve[nic\ cu Persoanele Sfintei Treimi: „S\ facem om dup\
chipul [i asem\narea Noastr\” (Facere 1, 26).

Creat dup\ chipul lui Dumnezeu cel iubitor [i nemuritor, omul era chemat s\
devin\ nemuritor dac\ iube[te pe Dumnezeu – Izvorul [i D\ruitorul vie]ii ve[nice.

~ns\ fiind ispitit de Satana care luase forma [arpelui, omul a voit s\ fie ca
Dumnezeu, dar desp\r]it de Dumnezeu, prin înc\lcarea poruncii lui Dumnezeu.
Astfel, omul a c\zut din starea de iubire fa]\ de Dumnezeu [i a sl\bit leg\tura de
via]\ ve[nic\ sau comuniunea cu Dumnezeu. Dac\ ascultarea omului fa]\ de
Dumnezeu era via]a, neascultarea lui a devenit moarte (cf. Romani 6, 23).

Sfânta Scriptur\ ne arat\ c\ înainte de p\cat omul era apropiat de Dumnezeu, iar
dup\ ce a p\c\tuit el s-a îndep\rtat [i s-a ascuns de Dumnezeu (cf. Facere 3, 8-11). 

~nainte de p\cat, omul avea harul lui Dumnezeu prezent în cugetul [i în inima
sa, precum [i în jurul s\u, fiind îmbr\cat în lumina harului ca într-un ve[mânt
luminos. Sfântul Grigore Palama (†1359) arat\ c\ „omul dintru început nu se
afla gol, ci era îmbr\cat într-un ve[mânt de adev\rat\ slav\”1. Când îns\, prin

1 Cf. P\rintele Galeriu, Sfântul Grigore Palama [i Tradi]ia r\s\ritean\, `n Sf. Grigore
Palama, Omilii, Ed. Anastasia, Bucure[ti, 2000, p. XXII.

„Nu mai sunte]i str\ini [i
locuitori vremelnici, ci sunte]i
 împreun\-cet\]eni cu sfin]ii [i

 casnici ai lui Dumnezeu.”
(Efeseni 2, 19)
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neascultare, sufletul omului s-a golit de lumina harului divin, atunci s-a dez-
br\cat [i trupul lui de lumina harului. Prin urmare, Adam a v\zut c\ este gol la
trup, adic\ tr\ie[te mai mult trupe[te decât duhovnice[te, mai mult unit cu lumea
material\ decât cu Dumnezeu F\c\torul lumii.

Când prin p\cat omul rupe armonia cu Dumnezeu, F\c\torul lui, el pierde [i
armonia cu f\pturile: cu semenii [i cu natura înconjur\toare (cf. Facere 3, 12-14).

~ntrucât omul uit\ de Dumnezeu [i nu mai ascult\ de El, Dumnezeu devine
exterior omului, El devine un str\in de care omul se teme [i se ascunde. Astfel,
p\catul este începutul înstr\in\rii omului de Dumnezeu [i de scopul propriei sale
existen]e: via]a ve[nic\.

~nstr\inarea pe care o aduce p\catul este însingurare, închidere egoist\ în
sine, iubire de sine mai mult decât d\ruire de sine altora. 

~nstr\inarea aceasta este o s\r\cire [i o r\cire a rela]iilor spirituale ale omului
cu Dumnezeu [i cu semenii lui. Vidul spiritual al însingur\rii spirituale îl face pe
om s\ se lipeasc\ de lumea material\, limitat\ [i trec\toare, ca de ultima [i
singura realitate, pe când rug\ciunea îl deschide pe om spre Dumnezeu cel nem\r-
ginit [i netrec\tor, îl unific\ spiritual [i îi transform\ însingurarea în comuniune
de via]\ sfânt\.

Pentru a-l vindeca pe om de înstr\inare, adic\ de uitarea [i îndep\rtarea de
Dumnezeu care duc la moarte, Fiul cel ve[nic al lui Dumnezeu Se face Om. „{i
fa]a mea a luat, ca s\ nu-mi mai întorc fa]a de la El”, se spune într-un vechi poem
cre[tin (Odele lui Solomon, secolul al II-lea).

Fiul lui Dumnezeu Se face trup (cf. Ioan 1, 14), pentru ca omul s\ se fac\
purt\tor de Duhul, înva]\ Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii. Iar Duhul Sfânt este trimis în
lume de Tat\l [i de Fiul pentru ca s\ lucreze înfierea oamenilor în Dumnezeu,
prin har (cf. Galateni 4, 6; Romani 8, 15-17).

Sfin]ii Apostoli arat\ cu mult\ st\ruin]\ c\, prin ~ntruparea [i Na[terea Sa ca
Om, Hristos, Fiul lui Dumnezeu Cel ve[nic, vine s\ ne apropie de Dumnezeu-
Tat\l, în Duhul Sfânt, pentru ca omul s\ nu se mai înstr\ineze de Dumnezeu –
Izvorul vie]ii [i al fericirii ve[nice. 

~n acest în]eles, Sfântul Apostol Pavel scrie efesenilor c\ „prin El (prin
Hristos, n.n.) avem [i unii [i al]ii (adic\ iudeii [i neamurile, n.n.) apropierea c\tre
Tat\l, într-un Duh. Deci, dar, nu mai sunte]i str\ini [i locuitori vremelnici, ci
sunte]i împreun\-cet\]eni cu sfin]ii [i casnici ai lui Dumnezeu, zidi]i fiind pe
temelia apostolilor [i a proorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind ~nsu[i
Iisus Hristos [...] spre a fi loca[ al lui Dumnezeu în Duh”(Efeseni 2, 18-20 [i 22).

Vedem a[adar c\ rostul ~ntrup\rii [i Na[terii lui Hristos din Fecioara Maria
este locuirea lui Dumnezeu în oameni [i a oamenilor în Dumnezeu. Fiul lui
Dumnezeu Cel ve[nic Se face Om p\mântean, purtând trup m\rginit [i muritor,
pentru ca omul s\ se fac\ p\rta[ la via]a ve[nic\ a lui Dumnezeu Cel ceresc,
nem\rginit [i nemuritor.

De aceea, acela[i Sfânt Apostol Pavel spune c\ „întru El (Hristos) locuie[te,
trupe[te, toat\ plin\tatea Dumnezeirii” (Coloseni 2, 9).

Iar când vorbe[te mai direct despre scopul acestei locuiri a plin\t\]ii Dum-
nezeirii în Hristos-Omul, Sfântul Apostol Pavel zice: „Hristos s\ Se s\l\[luiasc\,
prin credin]\, în inimile voastre, înr\d\cina]i [i întemeia]i fiind în iubire (...) [i s\
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cunoa[te]i iubirea lui Hristos, cea mai presus de cuno[tin]\, ca s\ v\ umple]i de
toat\ plin\tatea lui Dumnezeu” (Efeseni 3, 17 [i 19).

Dar, într-un în]eles [i mai adânc, prin ~ntruparea [i Na[terea Sa ca Om, Fiul
cel ve[nic al lui Dumnezeu împline[te dorin]a [i planul lui Dumnezeu-Tat\l de
înfiere a oamenilor în Dumnezeu-Fiul, prin lucrarea harului Sfântului Duh:
„~ntru El (Hristos) ne-a [i ales (Dumnezeu), înainte de întemeierea lumii, ca s\
fim sfin]i [i f\r\ de prihan\ înaintea Lui, mai înainte rânduindu-ne, în a Sa iubire,
spre înfierea întru El, prin Iisus Hristos, dup\ buna socotin]\ a voii Sale, spre
lauda slavei harului S\u, care ne-a fost d\ruit nou\ prin Fiul S\u cel iubit”
(Efeseni 1, 4-6). 

Acela[i adev\r al înfierii omului prin harul dumnezeiesc, ca urmare a venirii
lui Hristos în lume, ni-l arat\ [i Sfântul Ioan Evanghelistul când zice: „{i celor
câ]i L-au primit (pe Hristos), care cred în numele Lui, le-a dat puterea ca s\ se
fac\ fii ai lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici din poft\ trupeasc\, nici din
poft\ b\rb\teasc\, ci de la Dumnezeu s-au n\scut” (Ioan 1, 12-13).

~nfierea oamenilor în Dumnezeu se face în Biseric\ prin harul Sfântului
Botez în numele Sfintei Treimi (cf. Matei 28, 19), deoarece Sfânta Treime a lucrat
taina ~ntrup\rii Fiului lui Dumnezeu ca Om (cf. Luca 1, 35) [i, de asemenea,
Sfânta Treime S-a ar\tat la Botezul Domnului nostru Iisus Hristos în Iordan (cf.
Matei 3, 16-17; Marcu 1, 10-11; Luca 3, 22).

Ar\tând c\ Botezul este taina înfierii oamenilor prin harul Sfântului Duh,
Sfântul Apostol Pavel ne l\mure[te zicând: „crezând în El (în Hristos) a]i fost
pecetlui]i cu Sfântul Duh al f\g\duin]ei, care este arvuna mo[tenirii noastre, spre
r\scump\rarea celor dobândi]i de El [i spre lauda slavei Sale” (Efeseni 1, 13-14).
„{i pentru c\ sunte]i fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului S\u în inimile noastre,
care strig\: Avva, P\rinte” (Galateni 4, 6).

A[adar, Fiul lui Dumnezeu S-a f\cut Om, pentru ca pe oameni s\-i fac\ fii ai
lui Dumnezeu dup\ har (cf. Ioan 1, 12-13), prin s\l\[luirea harului Duhului Sfânt
în cei care cred în Hristos, Fiul lui Dumnezeu, [i cheam\ în rug\ciune pe
Dumnezeu din ceruri numindu-L Tat\l nostru. 

Deci prin harul înfierii pe care ni l-a adus Hristos prin venirea Sa în lume noi
nu mai suntem str\ini de Dumnezeu, ci fii dup\ har ai Tat\lui ceresc, „împreun\
cet\]eni cu sfin]ii [i casnici ai lui Dumnezeu” (Efeseni 2, 19), „în casa lui
Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlp [i temelie a ade-
v\rului” (I Timotei 3, 15), fra]i ai lui Hristos (cf. Evrei 2, 11-12 [i Romani 8, 29),
templu al Sfântului Duh (cf. I Corinteni 3, 16 -17) în care locuie[te Dumnezeu,
potrivit cuvintelor Sfântului Apostol Pavel adresate corintenilor: „noi suntem
templu al Dumnezeului celui viu, precum Dumnezeu a zis c\ «Voi locui în ei [i
voi umbla [i voi fi Dumnezeul lor [i ei vor fi poporul Meu [...] [i voi fi vou\ Tat\,
[i ve]i fi Mie fii [i fiice», zice Domnul Atot]iitorul” (II Corinteni 6, 16 [i 18).

Iubi]i fra]i [i surori în Domnul,

S\rb\toarea Na[terii Domnului nostru Iisus Hristos ca tain\ a începutului
vindec\rii noastre de înstr\inare ne cheam\ la fapte prin care s\ ar\t\m c\ suntem
fii iubi]i, dup\ har, ai Tat\lui ceresc, fra]i în Hristos [i loca[ al Sfântului Duh.
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Noi ne vindec\m de înstr\inarea de Dumnezeu când înt\rim [i îmbog\]im
comuniunea sau leg\tura noastr\ cu El prin rug\ciune [i prin fapte bune. De
aceea, trebuie s\ ne rug\m diminea]a când ne trezim [i seara când ne culc\m, dar
[i înainte [i dup\ terminarea unei lucr\ri. ~n popor se spune: „Totdeauna lucrul
t\u s\-l începi cu Dumnezeu”. Trebuie s\ ne rug\m înainte de a mânca [i dup\
mâncare. Trebuie s\ ne rug\m în vreme de bucurie [i în vreme de necaz. S\ ~i
mul]umim lui Dumnezeu pentru toate binefacerile primite de la El [i s\ ~i cerem
ajutorul în toate împrejur\rile [i nevoile vie]ii. ~n acest sens, Sfântul Apostol
Pavel ne îndeamn\ zicând: „Ruga]i-v\ neîncetat” (I Tesaloniceni 5, 17). 

Totu[i, rug\ciunile noastre sunt mai puternice când ne rug\m nu numai acas\,
ci mai ales împreun\ cu Biserica.

Rug\ciunile din sfintele slujbe ale Bisericii, s\vâr[ite de preo]i împreun\ cu
to]i credincio[ii, sunt o permanent\ înt\rire în credin]\ [i în iubire fr\]easc\, izvor
de sfin]enie [i de fapte bune.

~ntrucât Biserica este „casa lui Dumnezeu” (I Timotei 3, 15) sau a Sfintei
Treimi, cu cât particip\m mai des la slujbele Bisericii cu atât sim]im mai mult c\
suntem fii ai Tat\lui ceresc, fra]i în Hristos (cf. Romani 8, 28-29) [i templu al
Sfântului Duh (cf. I Corinteni 3, 16-17; II Corinteni 6, 16; Efeseni 2, 21), che-
ma]i a fi p\rta[i la slava ve[nic\ a lui Dumnezeu (cf. Ioan 17, 24; Filipeni 3, 21;
Coloseni 3, 4).

Mul]i cre[tini ortodoc[i din Moldova sunt acum ajuta]i s\ se roage mai mult,
deoarece prin intermediul Radio TRINITAS din Ia[i pot asculta zilnic rug\-
ciunile de diminea]\ [i de sear\, precum [i Sfânta Liturghie s\vâr[it\ în Catedrala
mitropolitan\ din Ia[i, unde se afl\ [i moa[tele Sfintei Cuvioase Parascheva.

Acum Radio TRINITAS emite în localit\]ile: Ia[i, Suceava, Putna, Darabani,
Piatra Neam], Vaslui, Bac\u, Moine[ti, One[ti [i Topli]a, iar în viitorul apropiat [i
în alte p\r]i ale României.

Ast\zi, într-o lume din ce în ce mai lipsit\ de pace sufleteasc\ [i de comu-
niune, nu trebuie s\ ne înstr\in\m de Biseric\ [i de via]a ei, ci s\ o ajut\m [i s\ o
iubim ca fii [i fiice ale ei. Chiar [i atunci când mergem în str\in\tate, s\ c\ut\m o
biseric\ ortodox\ româneasc\ pentru a ne ruga în duminici [i s\rb\tori acolo,
p\strând leg\tura cu Biserica Mam\ din România.

Foarte adesea înstr\inarea de Biserica str\mo[easc\ a poporului român
devine [i înstr\inare de identitatea noastr\ proprie, de istoria, cultura [i spiritua-
litatea neamului nostru.

~nstr\inarea de Biseric\ [i de via]a cre[tin\ ortodox\ devine uneori [i
înstr\inare de propria noastr\ familie, p\r\sind credin]a ortodox\ [i trecând la alte
credin]e. Dar [i divor]ul dintre so] [i so]ie, abandonarea copiilor de c\tre p\rin]i [i
abandonarea p\rin]ilor în vârst\ de c\tre fiii sau fiicele lor sunt forme dureroase
ale înstr\in\rii de familie [i de noi în[ine, cu urm\ri negative pentru întreaga
societate. 

Vedem adesea c\ înstr\inarea aduce însingurare [i suferin]\, pe când rug\-
ciunea mult\ [i iubirea fr\]easc\ ar\tat\ în fapte bune, de ajutorare a oamenilor,
aduc via]\ [i bucurie în familie [i în societate.



11SCRISORI PASTORALE LA NA{TEREA DOMNULUI – 2004

~n aceste zile de s\rb\toare s\ ajut\m spiritual [i material mai ales oamenii
singuri, copiii [i b\trânii, bolnavii [i s\racii, pentru ca ei s\ poat\ sim]i iubirea
lui Hristos care ne face pe to]i fii iubi]i ai Tat\lui ceresc. 

Ca [i în anii trecu]i, în noaptea de 31 decembrie 2004 spre 1 ianuarie 2005 ne
vom ruga cu to]ii în biserici, vom mul]umi lui Dumnezeu pentru binefacerile
primite de la El [i ~i vom cere ajutorul S\u pentru Noul An 2005 în care intr\m.

Cu prilejul Na[terii Domnului nostru Iisus Hristos, Anului Nou [i Botezului
Domnului, v\ dorim tuturor s\n\tate [i pace, bucurie [i mult ajutor de la
Dumnezeu în toat\ lucrarea bun\ [i folositoare!

Tuturor v\ adres\m tradi]ionala urare La mul]i ani! [i S\rb\tori fericite! 
~n încheiere, v\ binecuvânt\m p\rinte[te [i duhovnice[te cu rug\ciunea

apostolic\ [i liturgic\: „Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui
Dumnezeu-Tat\l [i împ\rt\[irea Sfântului Duh s\ fie cu voi cu to]i!” (II Co-
rinteni 13, 13).

 

Dat\ `n Re[edin]a noastr\ mitropolitan\ din Ia[i, la S\rb\toarea Na[terii Domnului, anul
m=ntuirii 2004.


