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Pastoral\ la Na[terea Domnului - 2003

† EFTIMIE,
Episcop al Romanului

Iubi]ii mei fii duhovnice[ti,

Sunt mai mult de dou\ mii de ani de c=nd M=ntuitorul lumii, Iisus Hristos a
cobor=t pe p\m=nt, `n Betleemul n\dejdilor sfinte [i mai ales `n sufletele oa-
menilor dornici de m=ntuire. Vestea venirii M=ntuitorului `n lume a produs o
adev\rat\ schimbare `n via]a religioas\, moral\ [i social\.

Sfin]ii Apostoli au avut misiunea de a vesti venirea `n lume a M=ntuitorului
cu scopul eliber\rii din robia p\catului.

La str\mo[ii no[tri, Sf=ntul Apostol Andrei, numit [i „cel `nt=i chemat” a
sem\nat s\m=n]a Evangheliei. Aceast\ s\m=n]\ a Evangheliei a crescut [i s-a `n-
tins `n `ntreaga Dacie, unde locuiau str\mo[ii no[tri, care aveau credin]a `n via]a
ve[nic\ [i `n nemurirea sufletului, ceea ce a f\cut ca trecerea la cre[tinism s\ se
fac\ cu mare u[urin]\.

Na[terea Domnului nostru Iisus Hristos este mai `nt=i de toate s\rb\toarea
iubirii lui Dumnezeu pentru noi oamenii, taina unirii cerului cu p\m=ntul,
minunea `ntrup\rii Fiului lui Dumnezeu, pentru a-l `n\l]a [i `ndumnezei pe om
prin har.

Cu [apte sute de ani `nainte de Hristos, proorocul Isaia a profe]it despre
na[terea Domnului din fecioar\: „Iat\, Fecioara va lua `n p=ntece [i va na[te fiu [i
vor chema numele lui Emanuel” (Isaia 7, 14).

„C\ci Prunc s-a n\scut nou\, un Fiu s-a dat nou\, a C\rui st\p=nire e pe
umerii Lui [i se cheam\ numele Lui: ~nger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dum-
nezeu tare, biruitor, Domn al p\cii, P\rinte al veacului ce va s\ fie” (Isaia 9, 5).

~n fiecare an aducem `n fiin]a noastr\ momentul na[terii Domnului [i acesta
ne `ndeamn\ s\-L sl\vim, s\-L `nt=mpin\m [i s\ ne `n\l]\m sufletele.

Iubi]i credincio[i,

Sf=ntul Evanghelist Luca ne istorise[te despre Taina `ntrup\rii Domnului,
astfel: „~n zilele acelea a ie[it porunc\ de la Cezarul August s\ se `nscrie toat\

„Hristos Se na[te, m\ri]i-L,
Hristos din ceruri, `nt=mpina]i-L,

Hristos pe p\m=nt, `n\l]a]i-v\.”
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lumea... {i se duceau to]i s\ se `nscrie, fiecare `n cetatea sa. S-a suit atunci [i Iosif
din Galileea, din cetatea Nazaret, `n Iudeea, `n cetatea lui David care se nume[te
Betleem, ... ca s\ se `nscrie cu Maria, logodnica sa, care era `ns\rcinat\ (prin
«z\mislirea de la Sf=ntul Duh»). Dar pe c=nd erau ei acolo, (Mariei) i s-au
`mplinit zilele s\ nasc\ [i a n\scut pe Fiul s\u, Cel Unul-N\scut, L-a `nf\[at [i L-a
culcat `n iesle, pentru c\ ei n-au avut loc `n casa de oaspe]i. ~n ]inutul acela erau
`ns\ ni[te p\stori, care st=nd pe c=mp str\juiau noaptea cu r=ndul `mprejurul
turmei lor [i ei s-au `nfrico[at cu fric\ mare. Dar `ngerul le-a zis: Nu v\ teme]i!
C\ci, iat\, v\ vestesc bucurie mare... C\ ast\zi, `n cetatea lui David s-a n\scut un
M=ntuitor, Care este Hristos Domnul. {i acesta va fi semnul: ve]i g\si un Prunc
`nf\[at [i culcat `n iesle. Atunci, deodat\, s-a ar\tat `mpreun\ cu `ngerul o
mul]ime de oaste cereasc\, l\ud=ndu-L pe Dumnezeu [i zic=nd: Slav\ `ntru cei de
sus lui Dumnezeu [i pe p\m=nt pace, `ntre oameni bun\voire” (Luca 2, 1-14).

Vede]i c=t\ r=nduial\ dumnezeiasc\!
C=nd Tat\l a binevoit, Cuv=ntul S-a f\cut trup [i Fecioara a n\scut pe

Dumnezeu `ntrupat. Steaua veste[te, `ngerii se `nchin\, p\storii se minuneaz\ [i
f\ptura se bucur\!

O dat\ cu na[terea Domnului Hristos, se schimb\ toate `n lume, deoarece El a
venit s\ ne arate calea fericirii, s\ ne `nve]e adev\rul, s\ ne lumineze mintea ca s\
dob=ndim fericirea ve[nic\ la sf=r[itul vie]ii. El a zis despre Sine: „Eu sunt Calea,
Adev\rul [i Via]a”; „Eu sunt P\storul cel Bun, Care `mi pun via]a pentru oile
Mele”; „Eu sunt lumina lumii”; „Eu sunt U[a, prin Mine de va intra cineva, se va
m=ntui”; „Eu sunt ~nv\]\torul vostru, s\ nu ave]i al]i `nv\]\tori”.

Prin `ntruparea Sa, Fiul lui Dumnezeu ne aduce iubirea Tat\lui ceresc.
Iubirea pe care ne-o comunic\ este iubirea Tat\lui fa]\ de El, dar [i a Lui fa]\ de
Tat\l. Fiul, f\c=ndu-se Om, Tat\l ~l iube[te tot a[a de mult [i ca Om, iar Fiul ~l
iube[te la r=ndul S\u pe Tat\l, tot a[a de mult [i ca Om. Ca urmare, Tat\l iube[te
`n Fiul `ntrupat pe oricare din noi [i oricare din noi care se une[te cu Fiul `ntrupat
`l iube[te pe Tat\l cu iubirea Fiului. Iar Fiul ne iube[te [i pe noi cu iubirea care L-a
f\cut s\ Se `ntrupeze: „Precum M-a iubit pe Mine Tat\l, a[a v-am iubit [i Eu pe
voi; r\m=ne]i `ntru iubirea Mea” (Ioan 15, 9).

Sf=ntul Ioan Gur\ de Aur spune c\ „vorbele sunt c\ile care c\l\uzesc
faptele”. Drept urmare sufletul trebuie `mpodobit cu cele bune, ca s\ rodeasc\ `n
afar\ de cele bune, cele care duc la armonie [i `n]elegere. „Con[tiin]a cre[tinului
este ochiul min]ii” (Cateheza V), `nva]\ Sf=ntul Chiril al Ierusalimului. Dac\
acest ochi „va fi curat, tot trupul va fi curat”, zice Domnul, „iar de va fi r\u, tot
trupul t\u va fi `ntunecat” (Matei 6, 22-23).

Dac\ principiile dup\ care ne conducem `n aceast\ via]\ sunt bune, atunci [i
roada lor va fi pacea [i `mp\carea cu Dumnezeu, cu semenii, cu noi `n[ine. Este
dragostea cea adev\rat\ care „`ndelung rabd\, este binevoitoare, nu pizmuie[te,
nu se laud\, nu se trufe[te, nu se poart\ cu necuviin]\, nu caut\ ale sale, nu se
aprinde de m=nie, nu g=nde[te r\ul, nu se bucur\ de nedreptate, ci se bucur\ de
adev\r. Toate le sufer\, toate le crede, toate le n\d\jduie[te, toate le rabd\.
Dragostea nu cade niciodat\” (I Corinteni 13, 4-8).

Este dumnezeiasca leg\tur\ care face pe cre[tini s\ tr\iasc\ `n pace [i
bun\voire. ~n aceast\ dragoste [i armonie s-au str\duit s\ tr\iasc\ str\mo[ii no[tri
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[i de aceea au izbutit s\ asigure existen]a neamului nostru peste secole `n pofida
tuturor greut\]ilor prin care au trecut.

Iubi]ii mei,

Anul care s-a scurs a fost marcat de `mplinirea a 100 de ani de la na[terea
P\rintelui Profesor Academician Dumitru St\niloae, mare teolog [i dogmatist din
secolul al XX-lea.

Alt moment important a fost aducerea moa[telor Sf=ntului Mare Mucenic
Dimitrie, Izvor=torul de Mir la Ia[i, cu prilejul hramului Cuvioasei Parascheva,
la 14 octombrie, de la Tesalonic, de c\tre Prea Fericitul P\rinte Hristodoulos,
Arhiepiscopul Atenei [i a `ntregii Elade. De la Ia[i, sfintele moa[te au fost aduse
[i la biserica „Sf. Dumitru” din Bac\u c\rora li s-au `nchinat mul]ime de
credincio[i.

Iubi]i fra]i `n dreapta credin]\,

~nc\ de la s\rb\toarea Intr\rii `n Biseric\ a Maicii Domnului, am auzit
c=nt=ndu-se catavasiile Na[terii Domnului: „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 tot
p\m=ntul”. Ne-a oferit Dumnezeu bucuria ca s\ vedem pe copii cu steaua vestind
bucuria Na[terii Domnului pe la casele cre[tinilor, colind=nd cu melodiile lor
dragi, `n timp ce clopotele bisericilor vesteau prin dang\tul lor marea s\rb\toare
a ~ntrup\rii Domnului.

Ne rug\m ca aceast\ sf=nt\ s\rb\toare s\ fie aduc\toare de bucurie, de pace,
de `nnoire [i de sfin]enie.

Inimile noastre s\ fie `ndreptate c\tre cei s\raci [i singuri, spre cei bolnavi [i
nec\ji]i, spre cei orfani [i v\duve prin fapte de milostenie.

S\ rug\m pe bunul Dumnezeu s\ potoleasc\ furtunile r\zboaielor din lume,
prin care se vars\ at=ta s=nge nevinovat. S\ contribuim [i noi prin rug\ciune [i
propov\duire la `mp\carea oamenilor. Nici un efort nu va fi prea greu [i nu f\r\ a
avea plata de la Judec\torul lumii – Iisus Hristos, Domnul.

S\rb\torile Na[terii Domnului, a Anului Nou 2004, a Botezului Domnului [i
celelalte s\rb\tori, s\ le avem cu tot sporul duhovnicesc, p\zi]i de necazuri [i de
primejdii [i de toat\ lucrarea cea rea a v\zu]ilor [i nev\zu]ilor vr\jma[i.

V\ `mbr\]i[\m [i v\ ur\m La Mul]i Ani!


