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Pastoral\ la Na[terea Domnului - 2004

† PIMEN,
Arhiepiscop al Sucevei [i al R\d\u]ilor

Iubi]i fii duhovnice[ti,

„C=nd a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul S\u... ca s\ dob=n-
dim `nfierea” (Galateni 4, 4-5).

Plinirea vremii o s\rb\torim ast\zi, c=nd Fiul lui Dumnezeu Fiul Fecioarei
se face (Matei 1, 21, 23), c=nd „Cuv=ntul S-a f\cut trup [i S-a s\l\[luit `ntre noi [i
am v\zut slava Lui, slav\ ca a Unui-N\scut din Tat\l, plin de har [i de adev\r”,
cum scrie Sf=ntul Ioan Evanghelistul (Ioan 1, 14).

Slava sau lumina dumnezeiasc\ a fost v\zut\ de p\stori deasupra pe[terii din
Betleem (Luca 2, 9). Aceea[i slav\-lumin\ a fost v\zut\ de cei trei Sfin]i Apos-
toli, Petru, Iacov [i Ioan, pe Muntele Taborului (Matei 17, 1-2) [i o vedem de
fiecare dat\ cu ochii sufletului `n clipa `n care ne `mp\rt\[im cu Trupul [i S=ngele
M=ntuitorului nostru Iisus Hristos, rostind: „am v\zut lumina cea adev\rat\, am
primit Duhul Cel ceresc”; aceast\ slav\ o vedem la sfintele noastre icoane [i ne
este ar\tat\ `ndeosebi de aureolele care `nconjoar\ chipurile sfinte. Aceea[i sf=nt\
lumin\ ni se `mp\rt\[e[te de Dumnezeu [i prin p\zirea legilor Sale, cum roste[te
Psalmistul: „F\clie picioarelor este legea Ta [i lumin\ c\r\rilor mele” (Ps. 118, 105).

Plinirea vremii `nseamn\ `mplinirea sorocului a[tept\rii Fiului lui Dumnezeu,
`mplinirea sorocului `ntrup\rii Lui din pururea Fecioara Maria, Maica Domnului,
prin adumbrirea Sf=ntului Duh, `mplinirea sorocului na[terii Lui `n pe[tera din
Betleem.

Dar, de[i a[teptat, totu[i Fiul lui Dumnezeu n-a fost primit dup\ cuviin]\, cum
scrie Sf=ntul Evanghelist Ioan: „~ntru ale Sale a venit, dar ai S\i nu L-au primit”
(Ioan 1, 11). M=ntuitorul S-a n\scut `n cel mai s\rac loc, `ntr-o pe[ter\, a[a cum
citim `n Sf=nta Evanghelie, „nu mai era loc de g\zduire pentru ei” (Luca 2, 7);
adic\ s-a g\sit loc pentru to]i cei mul]i veni]i s\ se `nscrie, numai pentru ei, Iosif
[i Maria, nu.

„Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi

urmeaz\ Mie nu va umbla ̀ n ̀ ntuneric,

ci va avea lumina vie]ii.”

(Ioan 8, 12)
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Iubi]i credincio[i,

Plinirea vremii `nseamn\ ajungerea omului la starea sufleteasc\ de a dori cu
toat\ fiin]a lui ca Dumnezeu s\ gr\beasc\ `mplinirea f\g\duin]ei trimiterii
Izb\vitorului, f\g\duin]\ f\cut\ str\mo[ilor no[tri la izgonirea lor din rai pentru
p\catul neascult\rii. Strig\tul dup\ `mplinirea f\g\duin]ei ne este m\rturisit `n
multe locuri `n c\r]ile Vechiului Testament: „Am ajuns ca unii – strig\ proorocul
Isaia – peste care Tu de mult nu mai st\p=ne[ti [i care nu mai sunt chema]i cu
numele T\u. Dac\ ai rupe cerurile [i Te-ai pogor`, mun]ii s-ar cutremura” (Is. 63, 19);
[i continu\ profetul implor=nd: „Po]i Tu, oare, s\ Te st\p=ne[ti [i s\ taci, Doamne,
[i s\ nu ne `ntristezi at=t de mult?” (Isaia 64, 11).

„Dintru ad=ncuri am strigat, gl\suie[te Psalmistul, c\tre Tine, Doamne, nu
uita pe s\racii T\i p=n\ `n sf=r[it” (Ps. 129, 1; 9, 32).

Fiul lui Dumnezeu n\sc=ndu-Se cu trup, a risipit `ntunericul p\catului `n care
se afla lumea Vechiului Testament, a[a cum a spus-o mai `nainte proorocul Isaia:
„P\m=ntului lui Zabulon [i p\m=ntul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan,
Galileea neamurilor; Poporul care st\tea `n `ntuneric a v\zut lumin\ mare [i celor
ce [edeau `n latura [i `n umbra mor]ii lumin\ le-a r\s\rit” (Matei 4, 15-16). Era
lumina `mp\rt\[it\ de M=ntuitorul la `nceputul propov\duirii Sale: „poc\i]i-v\, c\
s-a apropiat `mp\r\]ia cerurilor” (Matei 4, 17). Era lumina `mp\rt\[t\ de Cel ce
este `ns\[i lumina: „Eu sunt Lumina lumii; cel ce ~mi urmeaz\ Mie nu va umbla
`n `ntuneric, ci va avea lumina vie]ii” (Ioan 8, 12). ~ntunericul p\catului nu putea
[i nu poate s\ acopere lumina adus\ de M=ntuitorul prin `ns\[i persoana Sa [i prin
cuv=ntul Evangheliei Sale: „{i lumina lumineaz\ `n `ntuneric [i `ntunericul nu a
cuprins-o”, scrie Sf=ntul Ioan Evanghelistul (1, 5); „At=t c=t sunt `n lume –
spune M=ntuitorul – Lumin\ a lumii sunt” (Ioan 9, 5).

M=ntuitorul este [i r\m=ne lumina lumii; lumea `ns\ trebuie s\ ias\ de sub
robia p\catului, care `nseamn\ `ntuneric, deoarece, cum scrie Sf=ntul Apostol
Pavel, „cunosc=nd pe Dumnezeu, nu L-au sl\vit ca pe Dumnezeu, nici nu I-au
mul]umit, ci s-au r\t\cit `n g=ndurile lor [i inima lor cea nesocotit\ s-a `ntunecat”
(Romani 1, 21).

„Cine zice c\ este `n lumin\ [i pe fratele s\u `l ur\[te, acela este `n `ntuneric
p=n\ acum. Cine iube[te pe fratele s\u r\m=ne `n lumin\. Iar cel ce ur\[te pe
fratele s\u este `n `ntuneric [i umbl\ `n `ntuneric [i nu [tie `ncotro se duce, pentru
c\ `ntunericul a orbit ochii lui” (I Ioan 2, 9-11). „Lumina a venit `n lume [i
oamenii au iubit `ntunericul mai mult dec=t Lumina, c\ci faptele lor erau rele. C\
oricine face rele ur\[te Lumina [i nu vine la Lumin\ pentru ca faptele lui s\ nu se
v\deasc\. Dar cel ce lucreaz\ adev\rul vine la Lumin\ ca s\ se arate faptele lui,
c\ `n Dumnezeu sunt s\v=r[ite” (Ioan 3, 19-21).

„Dumnezeu a trimis pe Fiul S\u `n lume nu ca s\ judece lumea, ci ca lumea
s\ se m=ntuiasc\ prin El” (Ioan 3, 17), dar c=nd va veni la sf=r[itul veacurilor,
Fiul lui Dumnezeu va veni s\ judece lumea (Matei 25, 31-46). „Va veni s\ r\s-
pl\teasc\ fiec\ruia dup\ faptele sale” (Matei 16, 27).

Lumina lui Hristos str\luce[te acolo unde este smerenie, a[a cum a str\lucit
`n pe[tera din Betleem; ea str\luce[te `n suflete celor smeri]i [i cura]i cu inima,



14 TEOLOGIE {I VIA}|

pentru c\ „Dumnezeu celor smeri]i le d\ har” (Iacov 4, 6), iar cei cu inima curat\
vor vedea pe Dumnezeu (Matei 5, 8).

Vederea lui Dumnezeu se petrece mai ales `n Sf=nta Tain\ a Euharistiei, adic\
a ~mp\rt\[aniei prin ochii sufletului cur\]it de `ntunericul p\catului `n Sf=nta
Tain\ a Botezului [i apoi a Spovedaniei. Aceast\ vedere ne aduce pace `n
sufletele noastre, pace cu semenii no[tri, pace care ne face fii ai lui Dumnezeu”
(Matei 5, 9), „fii ai Luminii” (Ioan 12, 36).

Starea de fii ai lui Dumnezeu ne-a fost d\ruit\ de Cuv=ntul lui Dumnezeu
`ntrupat (Ioan 1, 12). Ea ne-a dat puterea [i `ndrept\]irea, prin lucrarea Sf=ntului
Duh, s\-L numim pe Dumnezeu-Tat\ (Matei 5, 45). Aceast\ stare ne este dat\ `n
dar (Efeseni 1, 4; 2, 6-10) [i trebuie s\ o p\str\m, s\ o cre[tem [i s\ o des\v=r[im
prin str\daniile [i nevoin]ele noastre duhovnice[ti lucr=nd cu fric\ la a noastr\
m=ntuire, dup\ cum spune Sf=ntul Apostol Pavel (Filip. 2, 12-13; II Corinteni 7, 1).

Iubi]i fii duhovnice[ti,

„Umbla]i ca fii ai luminii”, ne pov\]uie[te Sf=ntul Apostol Pavel (Efeseni 5, 8),
„cuviincios, ca ziua; nu `n ospe]e [i be]ii, nu `n desfr=n\ri [i fapte de ru[ine, nu `n
ceart\ [i `n invidie” (Romani 13, 13).

Umbl\m ca fii ai luminii, deci urm\m lui Hristos, dac\ ne lep\d\m de sine,
adic\ de egoism, [i ne lu\m crucea, jertfindu-ne pentru binele celor afla]i `n nevoi
[i `n `ncerc\ri (Matei 16, 24), adic\ a fra]ilor mai mici ai lui Hristos (Matei 25, 31-46).

S\ ne str\duim s\ umbl\m [i s\ tr\im ca fii ai luminii, „ca s\ nu mai fim
condu[i de valuri, purta]i `ncoace [i `ncolo, de orice v=nt al `nv\]\turii, prin
`n[el\ciunea oamenilor, prin vicle[ugul lor, spre uneltirea r\t\cirii, ci ]in=nd
adev\rul `n iubire” (Efeseni 4, 14-15). „C\ci lupta noastr\ – scrie mai departe Sf=ntul
Apostol Pavel – nu este `mpotriva trupului [i a s=ngelui, ci `mpotriva `nce-
p\toriilor, `mpotriva st\p=niilor, `mpotriva st\p=nitorilor `ntunericului acestui veac,
`mpotriva duhurilor r\ut\]ii care sunt `n v\zduhuri, `mpotriva uneltirilor
diavolului” (Efeseni 6, 11-12). „Lua]i aminte – ne `ndeamn\ acela[i Sf=nt Apostol –
sunt apostoli mincino[i, lucr\tori vicleni care iau chip de apostoli ai lui Hristos.
Nu este de mirare, deoarece `nsu[i satana se preface `n `nger al luminii. Nu este
deci lucru mare dac\ [i slujitorii lui iau chip de slujitori ai drept\]ii, al c\ror
sf=r[it va fi de faptele lor” (II Corinteni 11, 13-15).

„Nu da]i loc diavolului – `ndeamn\ apostolul. Cel ce fur\ s\ nu mai fure, ci
mai v=rtos s\ se osteneasc\ lucr=nd cu m=inile sale lucrul cel bun, ca s\ aib\ s\
dea [i celui ce are nevoie” (Efeseni 4, 27-28).

C\l\uzi]i permanent de lumina lui Hristos, str\mo[ii no[tri au m\rturisit tr\irea
lor `n aceast\ lumin\ `n tot lucrul cel bun f\cut cu m=inile lor; albul p=nzei
costumului de s\rb\toare este simbolul luminii ve[mintelor M=ntuitorului pe Mun-
tele Taborului (Matei 17, 2); lumina culorilor aflat\ `n sfintele icoane zugr\vite pe
lemn sau pe pere]ii bisericilor stau m\rturie limpede a celor spuse de noi; aceste
opere de art\ sunt zestrea noastr\ cultural\ [i artistic\ `ntemeiat\ pe credin]a [i
lumina lui Hristos, Cel ce este lumina vie]ii, [i `n aceast\ lumin\ au tr\it [i au
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muncit str\mo[ii no[tri, `n aceast\ lumin\ suntem [i noi datori, cei de ast\zi [i din
totdeauna, s\ tr\im.

Iubi]ii mei fii duhovnice[ti,

~n aceast\ lumin\ am tr\it `n acest an binecuv=ntat, sorocul `mplinirii celor
500 de ani de la str\mutarea la loca[urile de veci a Sf=ntului Voievod {tefan cel
Mare.

~n aceast\ lumin\ s\ tr\im bucuria dob=ndirii resurselor proprii financiare [i
materiale ce vor fi aduse de cele 90.000 de hectare de p\dure pentru `ngrijirea
sfintelor biserici [i m\n\stiri-monumente istorice, `n general a valorilor de patri-
moniu, ajutorarea b\tr=nilor [i a copiilor afla]i `n lipsuri din c\minele Arhiepis-
copiei sau ale Statului, din jude]ul nostru.

Aceste resurse dob=ndite le socotim ca pe o binecuv=ntare a lui Dumnezeu, o
minune a P\rintelui Ceresc, prin rug\ciunile Sf=ntului Voievod {tefan cel Mare [i
deplina `n]elegere a Domnului Prim-Ministru Adrian N\stase, fa]\ de juste]ea
nenum\ratelor noastre solicit\ri adresate guvernan]ilor de dup\ 1989, timp de
mai bine de 12 ani.

Rog pe Bunul Dumnezeu ca praznicul Na[terii Domnului s\-l `nt=mpina]i [i
s\-l petrece]i cu bucuria m=ntuirii care s\ v\ `nso]easc\ `n toate zilele Noului An,
2005.

Dat\ `n Re[edin]a noastr\ arhiereasc\ din Suceava, la s\rb\toarea Na[terii Domnului,
anul m=ntuirii 2004, decembrie 25.


