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Pastoral\ la Na[terea Domnului - 2003

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

Iubi]i fii duhovnice[ti,

Na[terea Fiului lui Dumnezeu cu trup din pururea Fecioara Maria este fapta
iubirii lui Dumnezeu fa]\ de omul `ndep\rtat de El prin p\catul neascult\rii, al
`nchin\rii [i slujirii f\pturilor [i nu F\c\torului cerului [i al p\m=ntului.

Ne-am preg\tit suflete[te pentru `nt=mpinarea s\rb\torii Na[terii Domnului
prin post, rug\ciune, spovedanie, `mp\rt\[irea cu Trupul [i S=ngele M=ntuitorului
nostru Iisus Hristos, prin faptele de milostenie [i cercetarea sfintei biserici.

La auzul c=nt\rii „Hristos se na[te sl\vi]i-L; Hristos din ceruri `nt=mpina]i-L...”
`ncep=nd cu Praznicul Intr\rii `n Biseric\ a Maicii Domnului p\[im suflete[te `n
atmosfera premerg\toare Na[terii Domnului. Colindele din ajunul Cr\ciunului au
umplut potirul inimilor noastre de bucuria m=ntuirii pe care ne-a adus-o Fiul lui
Dumnezeu prin Na[terea Sa cu trupul.

Iubi]i credincio[i,

Na[terea Fiului lui Dumnezeu se petrece la timpul r=nduit de Dumnezeu, dup\
cum scrie Sf=ntul Apostol Pavel: „... c=nd a venit plinirea vremii, Dumnezeu a
trimis pe Fiul S\u, n\scut din femeie, n\scut sub Lege, ca pe cei de sub Lege s\-i
r\scumpere, ca s\ dob=ndim `nfierea” (Galateni 4, 4-5); `n acest context, prin
„plinirea vremii” `n]elegem plinirea a[tept\rii de c\tre oameni, a unui fapt prin
care ei s\ se simt\ suflete[te c=t mai aproape de Dumnezeu. ~n acest sens,
Proorocul Isaia scrie: „Am ajuns ca unii peste care Tu de mult\ vreme 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!” (Isaia 63, 19).

Fiul lui Dumnezeu, „la plinirea vremii”, S-a pogor=t, z\mislindu-Se `n trupul
pururea fecioresc al Maicii Domnului prin adumbrirea Sf=ntului Duh (Luca 1, 35),
[i apoi S-a n\scut `n pe[tera din Betleem (cf. Luca 2, 4-7).

„Dac\ Fiul lui Dumnezeu nu S-ar fi `ntrupat, noi
n-am fi avut `ndrept\]irea s\ zugr\vim icoana Sa [i
nu numai a M=ntuitorului, ci [i celelalte sfinte icoane:
ale Maicii Domnului [i ale sfin]ilor.” (Sf=ntul Ioan
Damaschinul)
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La Na[terea Domnului nu numai c\ mun]ii s-au cutremurat, ci „... mul]ime de
oaste cereasc\ s-a v\zut l\ud=nd pe Dumnezeu [i zic=nd: slav\ `ntru cei de sus lui
Dumnezeu [i pe p\m=nt pace, `ntre oameni bun\voire!” (Luca 2, 13-14).

Domnul nostru Iisus Hristos, Cel ce dintru `nceput fiind „`n chipul lui
Dumnezeu” – adic\ deofiin]\ cu Tat\l – „S-a golit de Sine, lu=nd chip de rob, f\-
c=ndu-Se asemenea oamenilor, [i la `nf\]i[are afl=ndu-Se ca un om S-a smerit pe Sine
f\c=ndu-Se ascult\tor p=n\ la moarte, [i `nc\ moarte de cruce” (Filipeni 2, 6-8).

~n aceast\ stare de smerenie „... `ntru El locuie[te, trupe[te, toat\ plin\tatea
Dumnezeirii” (Coloseni 2, 9); M=ntuitorul „este chipul (icoana) lui Dumnezeu
Celui nev\zut” (Coloseni 1, 15).

~ntruparea Fiului lui Dumnezeu este temeiul sau `ndrept\]irea noastr\ de a
zugr\vi icoana M=ntuitorului nostru Iisus Hristos. Iat\ ce ne spune Sf=ntul Ioan
Damaschinul `n cartea sa intitulat\ Cinstirea Sfintelor Icoane: „Dac\ Fiul lui
Dumnezeu nu S-ar fi `ntrupat noi, n-am fi avut `ndrept\]irea s\ zugr\vim icoana
Sa [i nu numai a M=ntuitorului, ci [i celelalte sfinte icoane: a Maicii Domnului [i
ale sfin]ilor”.

Icoana Maicii Domnului cu Pruncul Iisus `n bra]e ne vorbe[te de ~ntruparea
Fiului lui Dumnezeu. De aceea `nl\turarea din cult a icoanei Maicii Domnului sau
neacordarea cinstei cuvenite `nseamn\ t\g\duirea `ntrup\rii Fiului lui Dumnezeu.

Dreptm\ritori cre[tini,

Nu orice imagine a M=ntuitorului sau a Maicii Domnului ori a sfin]ilor poate
fi socotit\ icoan\.

Icoana M=ntuitorului trebuie s\ arate, s\ ne fac\ s\ `n]elegem [i s\ sim]im
ceea ce scrie Sf. Ap. Pavel `n cuvintele mai `nainte amintite: „... `ntru El lo-
cuie[te, trupe[te, toat\ plin\tatea Dumnezeirii” (Coloseni 2, 9).

~n icoana Maicii Domnului trebuie s\ se arate smerenia [i cur\]ia sufletului ei
ca una care a purtat `n p=ntecele ei r\mas pururea fecioresc pe Fiul lui Dumnezeu
`ntrupat; ea nu este Maic\ a unui om, ci Maica lui Dumnezeu f\cut Om pentru
m=ntuirea omului.

~n icoana sfin]ilor trebuie s\ se arate c\ ei, sfin]ii, sunt „purt\tori de
Dumnezeu”, iar trupurile lor au fost cu adev\rat „temple ale Duhului Sf=nt” (I
Corinteni 6, 19).

Zugravii biserice[ti, cum se numeau pictorii `n vechime, erau cei care
scriau cu m\iestrie, cu ajutorul liniilor desenului [i al culorilor, vie]ile sfin]ilor,
icoana lor.

Pentru a picta icoanele, potrivit `nv\]\turii Bisericii dreptm\ritoare, av=nd ca
tem\ cuvintele Sfintei Scripturi, zugravii biserice[ti duceau o via]\ de `nfr=nare,
post [i rug\ciune, iar atunci c=nd pictau fe]ele sfin]ilor, posteau cu des\v=r[ire.

Iubi]i credincio[i,

Noi, fiii Bisericii Ortodoxe, `n]elegem mai bine ce `nseamn\ icoana [i cum
trebuie s\ fie ea pictat\ atunci c=nd ne afl\m `n fa]a sfintelor icoane din vechile
noastre biserici din secolele XV-XVI, tradi]ie continuat\ p=n\ `n vremea noastr\
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de me[terii autoriza]i `n ]ar\ [i str\in\tate. Icoanele pictate `n perioada de aur a
artei noastre biserice[ti r\m=n modele vrednice de urmat, neegalate p=n\ ast\zi.

De aceea se cuvine s\ fim cu toat\ luarea aminte c=nd vrem s\ angaj\m
pictori pentru bisericile noastre; s\ angaj\m numai pe cei autoriza]i de Comisia
de Pictur\ Bisericeasc\; s\ urm\rim cu aten]ie cum picteaz\; mul]i dintre ei
picteaz\ altfel dec=t au pictat atunci c=nd au ob]inut autoriza]ia.

Icoanele, ca [i sfintele biserici din secolele XV-XVI – perioada de aur a artei
noastre biserice[ti – sunt foarte apreciate pentru calit\]ile lor iconografice [i
respectiv arhitecturale [i declarate de speciali[tii `n domeniu, at=t cei din ]ar\ c=t
[i cei str\ini, valori de patrimoniu na]ional [i universal.

Sunt valori ale Ortodoxiei rom=ne[ti care arat\ frumuse]ea, m\re]ia, cur\]ia
credin]ei noastre str\mo[e[ti [i totodat\ vrednicia [i iscusin]a artistic\ a `nain-
ta[ilor no[tri.

Aceste valori inestimabile, opere de art\, sunt cei mai autoriza]i m\rturisitori
ai vredniciei noastre cre[tine[ti [i rom=ne[ti.

Iat\ de ce trebuie s\ le pre]uim nu numai cu buzele, vorbind sau scriind despre
ele elogios, ci [i s\ ne `ngrijim cu fapta pentru p\strarea lor, asigur=ndu-le paza,
`ngrijirea [i d\inuirea lor peste veacuri, prin lucr\ri de conservare [i restaurare.

Neglijen]a fa]\ de `ndatorirea sf=nt\ de a le `ngriji `nseamn\ lep\darea de
credin]a noastr\ str\mo[easc\, `nseamn\ [i desconsiderarea `nainta[ilor neamului
nostru rom=nesc, a capacit\]ii, a puterii lor de crea]ie a frumosului moral, a fru-
mosului izvor=t din via]a de sfin]enie a omului.

Aceste valori de patrimoniu sunt cartea de vizit\ a fiilor Bisericii [i neamului
nostru rom=nesc. Ele fac parte din istoria noastr\, sunt c\r]ile de istorie ale
poporului nostru, zestrea noastr\ spiritual\.

Ele sunt [i r\m=n file de istorie [i spiritualitate ale Europei, cu care ]ara
noastr\ se `nscrie `n r=ndul `nt=i al ]\rilor lumii civilizate.

Desigur, `ngrijirea lor cere jertf\ material\ [i sufleteasc\ deopotriv\, dar mai
`nainte de toate con[tiin]\ luminat\, limpede [i vie, fa]\ de importan]a acestor
valori ale patrimoniului na]ional [i universal.

Iubi]i fii duhovnice[ti,

Dac\ prin ~ntruparea [i Na[terea M=ntuitorului nostru Iisus Hristos am do-
b=ndit `nfierea, starea de „mo[tenitori ai lui Dumnezeu”, „am cunoscut pe
Dumnezeu [i am fost cunoscu]i de Dumnezeu”, trebuie „s\ r=vnim totdeauna
binele”, s\ st\m tari `n libertatea cu care Hristos ne-a f\cut liberi [i s\ nu ne
prindem `n jugul robiei, jugul p\catului; „am fost chema]i la libertate; dar s\ nu
folosim libertatea ca prilej de a sluji trupului, ci s\ slujim unul altuia prin iubire”,
„s\ umbl\m `n Duhul [i s\ nu `mplinim poftele trupului. C\ci trupul pofte[te
`mpotriva duhului, iar duhul `mpotriva trupului” (Galateni cap. 4 [i 5); „sl\vind
pe Dumnezeu `n trupul vostru [i `n duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu”
(I Corinteni 6, 20).

O dat\ cu aceste `ndemnuri apostole[ti, v\ `nt=mpin cu urarea: S\rb\tori
fericite! Noul an `nchinat cinstirii sl\vitului Voievod {tefan cel Mare [i Sf=nt s\-l
petrecem cu s\n\tate [i cu pace `n sufletele noastre.


