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Pastoral\ la Na[terea Domnului - 2004

† EFTIMIE,
Episcop al Romanului

Dreptm\ritorilor cre[tini,

Cu adev\rat mare este taina dreptei credin]e; Dumnezeu S-a ar\tat `n trup, S-a
`ndreptat `n Duhul, a fost v\zut de `ngeri, S-a propov\duit `ntre neamuri, a fost
crezut `n lume, S-a `n\l]at `ntru slav\ (I Timotei 3, 16). Taina aceasta, din veac
ascuns\, s-a descoperit prin Na[terea M=ntuitorului Hristos `n pe[tera de l=ng\
cetatea Betleemului.

Dup\ ce, `n multe r=nduri [i `n multe chipuri, prin proorocii Vechiului A[e-
z\m=nt, a vestit lumii m=ntuirea, la 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 noi `nfierea” (Galateni 4, 4-5).

Cerul [i p\m=ntul, lumea celor v\zute [i a celor nev\zute, firea `ntreag\ se
bucur\ v\z=nd c\ Fiul lui Dumnezeu „S-a pogor=t din ceruri [i S-a `ntrupat de la
Duhul Sf=nt [i din Maria Fecioara [i S-a f\cut om”.

Dintru `n\l]imile cerurilor, puterile `ngere[ti prosl\vesc pe Dumnezeu cu
imnul p\cii, v\z=nd `mplinit\ f\g\duin]a R\scump\r\rii [i a m=ntuirii oamenilor.

Preaiubi]ii mei fii,

P\storii, afl=nd pe Fiul lui Dumnezeu `mbr\cat `n zidire trupeasc\, „`nf\[urat
[i culcat `n iesle”, aduc laud\ lui Dumnezeu „pentru toate c=te au auzit [i au v\zut,
precum li se spusese” (Luca 2, 12, 20).

Magii din `ndep\rt\rile R\s\ritului, urm\rind steaua luminoas\ care mergea
`naintea lor, au g\sit Pruncul pe care-L c\utau, I s-au `nchinat [i deschiz=nd vis-
teriile lor, I-au adus aur, ca unui domn ceresc, smirn\ ca unui arhiereu mijlocitor
[i t\m=ie ca unui Dumnezeu.

„Lui Hristos care S-a n\scut ca s\ ridice chipul celui mai `nainte c\zut I s-a
`nchinat [i I-a slujit – cum gl\suiesc vechile c=nt\ri biserice[ti – toat\ f\ptura:

Nu te teme, Marie, c\ci ai aflat har la
Dumnezeu. {i iat\ vei lua `n p=ntece [i vei

na[te fiu [i vei chema numele lui Iisus.
(Luca 1, 30-31)
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cerurile cu steaua [i cu slavoslovia `ngerilor, p\m=ntul cu pe[tera, cu ieslea, cu
fiin]ele necuv=nt\toare [i cu p\storii care l\udau pe Domnul slavei. Cerul [i
p\m=ntul s-au unit, ast\zi, n\sc=ndu-Se Hristos. Dumnezeu pe p\m=nt a venit [i
omul la cer s-a suit” (Stihuri Litie).

Iubi]i fii duhovnice[ti,

Prin `ntruparea Sa de la Duhul Sf=nt [i din Maria Fecioara, Domnul nostru
Iisus Hristos s-a f\cut om adev\rat; p\catul `ns\ n-a locuit `n El. El a r\mas `n
acela[i timp Dumnezeu adev\rat. „S-a f\cut trup, cum spune Sf=ntul Ioan Evan-
ghelistul, [i a s\l\[luit `ntru noi [i am v\zut m\rirea Lui, m\rire ca a Unuia N\scut
din Tat\l, plin de har [i de adev\r” (l, 14). Chip al Tat\lui [i str\lucire a slavei
Celui Prea ~nalt, Fiul lui Dumnezeu „S-a f\cut ce suntem noi, adic\ om, cum
spune Sf=ntul Chiril al Alexandriei, pentru ca noi s\ ne facem ce este El, adic\
Dumnezeu”.

Na[terea M=ntuitorului a avut loc `n „ora[ul lui David care se nume[te Betleem”
(Luca 2, 4), unde Sf=nta Fecioar\ Maria, `mpreun\ cu cel ce avea porunc\ de la
Dumnezeu de a fi ocrotitor – dreptul [i tem\torul de Dumnezeu Iosif – a mers „ca
s\ se `nscrie” (Luca 2, 5) la recens\m=ntul popula]iei r=nduit `n vremea aceea `n
Israel. La Betleemul aureolat de bucurie, de lumin\ [i de pace, `n ieslea care ]ine
loc de leag\n, pe paiele care ]in loc de saltea, `n c\ldura pe care o d\dea suflul
animalelor din staul, `n armonia c=nt\rilor `ngere[ti, se na[te Dumnezeiescul copil.
Lucruri mari [i minunate au `nv\luit momentul na[terii. Sf=ntul Evanghelist Luca
„dup\ ce, de la ob=r[ie, a urm\rit toate cu de-am\nuntul, [i le-a scris cu bun\ r=n-
duial\” (Luca l, 3), cu bog\]ie de am\nunte ne `ncredin]eaz\ istorisind, cum `ngerii
Domnului le-au vestit p\storilor care „st=nd pe c=mp [i f\c=nd de straj\ noaptea
`mprejurul turmei lor” (Luca 2, 8) [i dup\ semnul pe care l-au primit de la `nger,
„au aflat pe Maria [i pe Iosif [i pe Prunc, culcat `n iesle” (Luca 2, 16). P\storii s-au
`nvrednicit, auzind mul]ime de oaste cereasc\, l\ud=nd pe Dum-nezeu [i zic=nd
minunatele cuvinte: „Slav\ `ntru cei de sus lui Dumnezeu [i pe p\m=nt pace, `ntre
oameni, bun\voire” (Luca 2, 14).

P\storilor li s-a descoperit pentru prima dat\ Evanghelia p\cii [i a m=ntuirii.
Ei au devenit [i primii m\rturisitori ai Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu (Marcu 1, 1).

La cele descrise de Sf=ntul Evanghelist Matei `n leg\tur\ cu venirea magilor,
„de la R\s\rit”, ace[tia „deschiz=nd vistieriile lor s-au `nchinat Pruncului [i I-au
adus daruri: aur, t\m=ie [i smirn\” (Matei 2, 11).

At=t p\storii, c=t [i magii au plecat de la Betleemul bucuriei „sl\vind [i l\ud=nd
pe Dumnezeu, pentru toate c=te auziser\ [i v\zuser\ precum li se vestise” (Luca 2, 20).
Singur\ Sf=nta Fecioar\ Maria a p\strat `n tain\ „toate aceste lucruri [i le cum-
p\nea `n inima ei” (Luca 2, 19), dezv\luindu-le la vremea potrivit\, Sfin]ilor Apostoli.

Ca adev\r de credin]\, evenimentul Na[terii M=ntuitorului `l avem fixat `n Sim-
bolul de credin]\ la articolele doi [i trei prin care credem [i m\rturisim permanent:
„Credem [i `ntru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-N\scut, Carele
din Tat\l S-a n\scut, mai `nainte de to]i vecii; Lumin\ din Lumin\, Dumnezeu



18 TEOLOGIE {I VIA}|

adev\rat din Dumnezeu adev\rat, n\scut, iar nu f\cut, Cel de o fiin]\ cu Tat\l,
prin Care toate s-au f\cut; Care, pentru noi oamenii [i pentru a noastr\ m=ntuire, S-a
pogor=t din ceruri [i S-a `ntrupat de la Dumnezeul Sf=nt [i din Fecioara Maria [i
S-a f\cut om”.

Iubi]ii mei fii,

De fapt, aici m\rturisim o `ndoit\ na[tere: cea din ve[nicie, din Tat\l, [i cea `n
timp, din Sf=nta Fecioar\ Maria. Am=ndou\ na[terile sunt greu de `n]eles cu
mintea noastr\ omeneasc\, dar fiind dou\ firi, dup\ firea dumnezeiasc\, Fiul [i
Cuv=ntul lui Dumnezeu se na[te din ve[nicie din Tat\l, a[a cum ne `ncredin]eaz\
Sf=ntul Evanghelist Ioan c=nd zice: „La `nceput era Cuv=ntul [i Cuv=ntul era la Dum-
nezeu [i Dumnezeu era Cuv=ntul. Acesta era `ntru `nceput la Dumnezeu” (Ioan 1, 1).
Dar, din marea dragoste fa]\ de noi, Fiul Unic al Tat\lui a devenit Fiu Unic al
Sfintei Fecioare Maria [i Fratele nostru, smerindu-Se „pe Sine, chip de rob lu=nd,
f\c=ndu-Se asemenea oamenilor [i la `nf\]i[are afl=ndu-Se ca un om” (Filipeni 2, 7).
Na[terea `n trup a Domnului nostru Iisus Hristos din Sf=nta Fecioar\ Maria este
lucrare a Sf=ntului Duh care a umbrit-o, dup\ spusa `ngerului Gavriil: „Duhul Sf=nt
se va pogor` peste tine [i puterea Celui Prea`nalt te va umbri; pentru aceasta
Sf=ntul care se va na[te din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema” (Luca 1, 35).

Cunosc=nd aceste realit\]i ale istoriei [i credin]ei noastre, inimile ni se umplu
de negr\it\ bucurie. Sfin]ii P\rin]i, marii dasc\li [i `nv\]\tori ai Bisericii Ortodoxe,
`n cuvinte `naripate, au elogiat Na[terea Domnului nostru Iisus Hristos. ~ntr-o cu-
v=ntare de la acest praznic a Sf=ntului Grigorie de la Nazianz, numit [i „Teologul”,
`nt=lnim un astfel de `nceput: „Hristos se na[te, sl\vi]i-L; Hristos din ceruri,
`nt=mpina]i-L; Hristos pe p\m=nt, `n\l]a]i-v\! C=nta]i Domnului toate neamurile;
Cerurile s\ se veseleasc\ [i p\m=ntul se se bucure”. Cu aceste cuvinte, care au
devenit o c=ntare sf=nt\, un imn al Bisericii noastre Ortodoxe, ne-am m=ng=iat
auzul [i sufletul nostru tot timpul Postului Cr\ciunului. De la aceste `naripate
cuvinte am purces la z\bava medita]iei pentru c=te daruri [i bun\t\]i s-au rev\rsat
asupra noastr\ prin Na[terea Domnului. Cu at=t mai `ndrept\]i]i suntem ca s\-L
sl\vim pe Cel ce este M=ntuitorul [i Izb\vitorul nostru din robia p\catului [i a
mor]ii, s\-L `nt=mpin\m `n Biserica slavei Sale [i s\-L primim `n inimile noastre
cu toat\ cur\]ia [i sfin]enia.

Dac\ suntem `ndemna]i s\-L `nt=mpin\m sl\vindu-L, cu at=t mai mult suntem
`ndemna]i s\ ne `n\l]\m suflete[te. ~n\l]area la care suntem chema]i este o `n\l-
]are prin credin]\ [i fapte bune, prin convertirea din om al p\catului [i al `ntune-
ricului `n om al virtu]ii [i al luminii, schimbare care are ca ultim\ limit\ aducerea
`n noi „a sim]irii care era `n Iisus Hristos” (Filipeni 2, 5), cu modul de via]\ al
Lui, cu d\ruirea [i jertfelnicia Lui, sfin]indu-ne [i tr\ind ca ni[te „casnici ai lui
Dumnezeu [i `mpreun\ lucr\tori cu Hristos” (II Corinteni 6, 1). Aceast\ `n\l]are
este real\ transfigurare. Suntem chema]i s\ ne facem „p\rta[i dumnezeie[tii firi”
(II Petru 1, 4); s\-L sfin]im pe Domnul Hristos „`n inimile noastre” (II Petru 3, 15).
De aceea, se cuvine ca tot timpul s\ umbl\m „`ntru `noirea vie]ii” (Romani 6, 4).

Iat\ de ce [i eu, p\storul vostru, `mi `ndrept g=ndul c\tre voi [i v\ `nt=mpin cu
dragoste [i bucurie [i v\ vestesc celor de aproape [i celor de departe c\ ast\zi,
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„Cuv=ntul lui Dumnezeu trup S-a f\cut” [i S-a s\l\[luit `ntre noi (Ioan 1, 14). S\
ne bucur\m de Na[terea Domnului, s\-L sl\vim [i s\-L `nt=mpin\m `n\l]=ndu-ne
de la cele p\m=nte[ti la cele cere[ti. S\ avem `n inima noastr\ credin]a c\ n\s-
c=ndu-Se Domnul, ne-a d\ruit darul [i „Duhul `nvierii”.

Pogor=ndu-Se pe p\m=nt, pentru noi oamenii, „Cel f\r\ de ani” a fost `nt=mpinat
de puterile cere[ti cu slavoslovia p\cii: „Slav\ `ntru cei de sus lui Dumnezeu [i pe
p\m=nt pace, `ntre oameni bun\voire” (Luca 2, 14). Astfel, taina cea de `ngeri
ne[tiut\ s-a descoperit o dat\ cu Na[terea Domnului nostru Iisus Hristos.

„Trimi]=nd `n lume, din nem\rginit\ dragoste fa]\ de f\ptura Sa, pe Fiul S\u,
Cel Unul-N\scut, ca prin El via]\ s\ avem” (I Ioan 4, 9). Dumnezeu {i-a ar\tat,
cum spune Sf=ntul Ioan Damaschin, bun\tatea, `n]elepciunea, dreptatea [i puterea
Sa, purt=nd de grij\ crea]iei Sale.

Bun\tatea, pentru c\ n-a trecut cu vederea sl\biciunea f\pturii Sale, ci S-a
`ndurat de ea ca un p\rinte bun.

~n]elepciunea, pentru c\ a g\sit calea cea mai potrivit\ pentru r\scump\rarea
[i m=ntuirea omului. „Cel de o fiin]\ cu Tat\l [i cu Duhul”, „Cel ce era dintru
`nceput la Dumnezeu [i era Dumnezeu” (Ioan l, 1-2), „Cel ce avea chipul lui
Dumnezeu” (Filip. 2, 6), S-a pogor=t aplec=nd cerurile [i S-a smerit, f\r\ s\ sme-
reasc\ `n\l]imea m\ririi Sale dumnezeie[ti.

Dreptatea, pentru c\ omul fiind biruit, n-a `ng\duit ca altcineva dec=t omul s\
`nving\ pe pricinuitorul r\ut\]ii. Pe cel care moartea `l subjugase prin p\cat, adic\
pe om, l-a m=ntuit prin Unul asemenea Lui, adic\ prin Fiul S\u `ntrupat la „plinirea
vremii” (Galateni 4, 4).

Puterea, pentru c\ fiind Dumnezeu des\v=r[it, se face om des\v=r[it, „ca s\ m=n-
tuiasc\ des\v=r[it pe cei ce se apropie printr-`nsul, de Dumnezeu” (Evrei 7, 25).

Prin Dumnezeu-Omul, Iisus Hristos, cerul [i p\m=ntul s-au unit; noi nu mai
purt\m chipul celui p\m=ntesc, ci chipul celui ceresc (I Corinteni 15, 49). Purt=nd
trup omenesc, Dumnezeu intr\ [i s\l\[luie[te `n inimile noastre. Iar noi, lep\d=nd
haina cea veche, ne `nnoim prin cuv=ntul, lucrarea [i `nfrico[\toarea jertfa a
M=ntuitorului Hristos, ne facem „p\rta[i ai firii dumnezeie[ti” (II Petru I, 4), ne
ar\t\m prin Duhul Sf=nt, prin credin]a `n Iisus [i prin faptele noastre cele bune c\
suntem oameni „f\cu]i dup\ chipul [i asem\narea lui Dumnezeu, `n dreptatea [i
`n sfin]enia adev\rului” (Efeseni 4, 24).

Iubi]i fii duhovnice[ti,

Dumnezeiasca [i `n\l]\toarea zi `n care pr\znuim Na[terea Domnului este,
potrivit `nv\]\turilor [i r=nduielilor biserice[ti, s\rb\toarea p\cii. Dumnezeu [i om,
Domnul nostru Iisus Hristos a f\cut pace `ntre ziditor [i f\ptura m=inilor Lui.
~ntrupat `n om, El a unit `n trupul S\u pe to]i oamenii, pun=nd temelie statornic\
p\cii pe p\m=nt. A[teptat ca vestitor al p\cii, El s-a dovedit f\c\torul p\cii. De
aceea, ziua Na[terii Domnului este `nve[m=ntat\ `n lumina p\cii des\v=r[ite, a bu-
curiei [i `n]elegerii `ntre oameni.

La marele praznic al p\cii, `ntr-un glas cu Sf=ntul Apostol Pavel, v\ `ndemn,
iubi]ii mei fii suflete[ti, s\ umbla]i ca fii ai luminii, ca „fii [i mo[tenitori ai lui
Dumnezeu [i `mpreun\ mo[tenitori cu Hristos” (Romani 8, 17), s\ umbla]i „cu
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toat\ smerenia [i bl=nde]ea, cu `ndelung\ r\bdare, `ng\duindu-v\ unii pe al]ii `n
iubire, silindu-v\ s\ p\zi]i unitatea Duhului `ntru leg\tura p\cii” (Efeseni 4, 1-3).

Dreptm\ritori cre[tini,

M\rind noi ast\zi Na[terea Fiului lui Dumnezeu cu mult\ bucurie, facem [i
amintirea s\rb\toreasc\ de unele evenimente de seam\ ale Bisericii noastre Or-
todoxe [i ale Eparhiei Romanului, peste care dintru `nceputuri lumina acestei
m\re]e s\rb\tori s-a ar\tat.

Dup\ cum ve]i fi aflat, la 2 iulie s-au `mplinit 500 de ani de la s\v=r[irea din
via]\ a Binecredinciosului Voievod {tefan cel Mare [i Sf=nt, prilej prin care acest
an a fost proclamat Anul omagial {tefan cel Mare [i Sf=nt.

Manifest\rile dedicate acestui eveniment de ad=nc\ zidire sufleteasc\ au cul-
minat la l iulie cu sfin]irea picturii bisericii din Borze[ti de c\tre un sobor de
`nal]i ierarhi, care apoi au poposit la Centrul Eparhial Roman [i `mpreun\ cu Prea
Fericitul P\rinte Patriarh Teoctist [i-au continuat pelerinajul spre M\n\stirea
Putna, vatra [tefanian\ de pe dulcele plai bucovinean, unde la 2 iulie a avut loc o `n\l-
]\toare comemorare a Sf=ntului [i Vrednicului Voievod.

La 14 octombrie, c=nd s\rb\torim pe Sf. Cuv. Parascheva, cu prilejul hra-
mului Catedralei mitropolitane din Ia[i, a fost adus un fragment din Sf=nta Cruce
pe care a fost r\stignit Domnul [i M=ntuitorul nostru Iisus Hristos.

Au mai fost aduse moa[tele celor patru sfin]i martiri de la Niculi]el `n Cate-
drala episcopal\ din Roman [i la Parohia Stejaru, de l=ng\ Roman, cu ocazia sfin-
]irii noii biserici, pelerinaj la care moa[te s-au `nchinat mul]ime de credincio[i.

Amintesc totodat\ [i de aniversarea smereniei mele la 32 de ani de slujire
arhiereasc\ `n Eparhia Romanului [i de `mplinirea v=rstei de 90 de ani, prilej prin
care mul]umesc Bunului Dumnezeu pentru darul vie]ii.

Iat\, iubi]ii mei, numai c=teva prilejuri de bucurie, toate izvor=te din lumina
cea mare ar\tat\ acum peste dou\ mii de ani, `n preajma unui staul, a unui Nou
N\scut, a c=ntecului `ngeresc, c\ci f\r\ acestea, nici s\rb\torile noastre nu ar fi avut
loc [i pricin\.

V\ `ndemn deci ca, `mpreun\ cu ostile cere[ti [i cu toat\ cre[tin\tatea de pe
p\m=nt, s\ d\m [i noi „slav\ `ntru Cei de sus lui Dumnezeu, pe p\m=nt pace [i
`ntre oameni bun\voire” pr\znuind Sf=nta Na[tere cu toat\ cuviin]a [i evlavia
cre[tineasc\.

La mul]i ani cu s\n\tate! Noul An 2005, cu bel[ug [i pace!


