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Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu 
[i Fiul Omului

Pastoral\ la Na[terea Domnului - 2004

† IOACHIM,
Episcop al Hu[ilor

Binecuv=nta]i cre[tini,

Prin rug\ciune [i post, cu slujbele noastre de veacuri `n duh de Liturghie, la
care se adaug\ tradi]ionalele colinde rom=ne[ti, am ajuns [i `n acest an s\ pr\z-
nuim Na[terea dup\ trup a Domnului nostru Iisus Hristos, numit\ de Sf=ntul Ioan
Gur\ de Aur „mama s\rb\torilor cre[tine”, c\ci de la Na[terea Domnului a `nceput
actul de m=ntuire a neamului omenesc, prin Fiul [i Cuv=ntul lui Dumnezeu
`ntrupat, prin lucrarea Sf=ntului Duh, `n Sf=nta Fecioar\ Maria.

La aceast\ mare tain\, `n inimile noastre r\sun\ cuvintele Sf=ntului Apostol
Pavel adresate ucenicului s\u, Timotei: „Mare este taina dreptei credin]e: Dum-
nezeu S-a ar\tat `n trup, S-a `ndreptat `n Duhul, a fost v\zut de `ngeri, S-a propo-
v\duit `ntre neamuri, a fost crezut `n lume, S-a `n\l]at `ntru slav\” (I Timotei 2, 16).

Profe]iile Vechiului Testament privitoare la Mesia, precum [i cele f\cute
despre Fecioara Maria de c\tre `ngerul Gavriil, s-au `mplinit acum, prin Na[terea
Fiului lui Dumnezeu. Ast\zi „plinirea vremii” a sosit.

Sf=ntul Evanghelist Ioan `[i `ncepe Evanghelia sa cu ar\tarea Cuv=ntului Celui
ve[nic al lui Dumnezeu [i o `ncheie cu descoperirea tainei celei din veac ascuns\ a
`ntrup\rii Logosului: „Cuv=ntul trup S-a f\cut [i S-a s\l\[luit `ntre noi [i am v\zut
slava Lui, slav\ ca a Unuia-N\scut din Tat\l, plin de har [i de adev\r” (Ioan 1, 14).

A[adar, Cel ce vine `n istorie, `ntre oameni [i `n oameni, Iisus Hristos, este `n
acela[i timp Dumnezeu [i om. Cei care, `n decursul istoriei, L-au privit numai ca
Dumnezeu sau numai ca om, au fost socoti]i eretici de c\tre Biseric\.

Sf=ntul Ioan Evanghelistul accentueaz\ umanitatea lui Iisus Hristos, scriind:
„orice duh care m\rturise[te pe Iisus Hristos venit `n trup este de la Dumnezeu”

„Cercetatu-ne-a pe noi M=ntuitorul nostru,
R\s\ritul R\s\riturilor, [i cei din `ntuneric [i
din umbr\ am aflat adev\rul, c\ din Fecioar\
s-a n\scut Domnul.”

(Svetilna Na[terii Domnului)
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(I Ioan 4, 2), os=ndind prin aceasta erezia doche]ilor, care `nv\]au c\ Iisus Hristos a
avut numai trup aparent, c\ dumnezeirea a anulat [i firea [i voin]a omeneasc\ `n
Hristos.

Legea [i profe]ii f\ceau cunoscut\ voia lui Dumnezeu, dar nu-l puteau m=ntui
pe om. ~n acest sens, drepul Iov, `n suferin]ele sale, se `ntreab\: „Nu este oare
Dumnezeu ca [i mine ca s\-I r\spund? Nu este `ntre noi un al treilea care pune
m=na sa peste noi doi?”.

Lipsea un „al treilea” care s\ pun\ m=na peste ei, care s\ fie om [i Dumnezeu.
Acesta este Iisus Hristos. ~n El se `nt=lne[te Dumnezeu cu omul, `n El se `nl\tur\
obstacolul dintre cer [i p\m=nt, `n El, Dumnezeu se face om [i omul prime[te
puterea de a se uni cu Dumnezeu.

~n El, umanitatea [i dumnezeirea se unesc `ntr-o armonie des\v=r[it\, `n
persoana a doua a Sfintei Treimi, care este Fiul lui Dumnezeu Cel `ntrupat, pentru
eliberarea din p\cat [i m=ntuirea neamului omenesc.

Dac\ desp\r]im dumnezeirea de umanitatea Lui, atunci El este ca un necunos-
cut, str\in de via]a oamenilor, neputincios s\ vindece suferin]ele oamenilor. Dac\
credem [i m\rturisim c\ Iisus Hristos este numai om, atunci nu poate fi M=ntuitor.

Acest nume se poate atribui lui Hristos numai dac\ este [i Dumnezeu, [i om;
Fiul lui Dumnezeu [i Fiul Omului, adic\ „un nume mai presus de orice nume”,
a[a cum m\rturise[te Sf=ntul Apostol Pavel (Filipeni 2, 9).

Compara]ia pe care unii o fac `ntre Hristos [i `n]elep]ii lumii vechi este
neconcludent\ [i eronat\.

„E o `ncercare de a-L cunoa[te pe Hristos `n limitele umanului, dar El este
Dumnezeu adev\rat din Dumnezeu adev\rat. ~n Iisus Hristos toate manifest\rile
dumnezeie[ti se v\desc prin mi[c\ri ale naturii omene[ti [i cele omene[ti sunt
`nc\rcate cu elementul dumnezeiesc” (Prof. D. St\niloae, Iisus Hristos sau res-
taurarea omului).

„El p\timea dumnezeie[te, c\ci suferea de bun\ voie [i s\v=r[ea minuni ome-
ne[te”, spune Maxim M\rturisitorul. De aceea, limitele omenescului nu L-au putut
cuprinde [i `n El s-a v\zut „slava lui Dumnezeu, ca a Unuia N\scut din Tat\l, plin
de har [i de adev\r” (Ioan 1, 14).

~n icoana Na[terii Domnului, pruncul Iisus ne apare ca to]i pruncii, cu firea
lor firav\, fragil\ [i ginga[\, cu lumina ochilor vioaie. „El cre[tea [i se `nt\rea cu
duhul” (Luca 2, 40) ca orice om.

De asemenea, la Iordan, ~l vedem om adev\rat, dar m\rturisit de c\tre Tat\l
ceresc ca Fiu al lui Dumnezeu `ntrupat: „Acesta este Fiul Meu cel iubit”.

M=ntuitorul a tr\it ca to]i oamenii, muncind [i rug=ndu-Se. A fl\m=nzit, a
`nsetat, n-a avut unde s\-[i plece capul, a fost batjocorit [i r\stignit. Nimeni nu poate
t\g\dui umanitatea Sa. Dar nimeni nu poate reduce persoana lui Iisus numai la
voin]a [i firea Lui omeneasc\.

M=ntuitorul este om adev\rat, dar f\r\ de p\cat: „Cine M\ v\de[te sau cine
M\ acuz\ pe Mine de p\cat?” (Ioan 8, 46).

Fiindc\ a fost f\r\ de p\cat, a putut fi M=ntuitor, care s\ poarte p\catele
oamenilor, s\ le r\stigneasc\ pe Cruce, s\-i elibereze din robia p\catului, prin
care vine moartea trupeasc\ [i sufleteasc\.
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Cu toat\ smerenia `n care S-a n\scut M=ntuitorul, El este „Cel plin de dar”, `n
fa]a C\ruia s-au `nchinat p\storii; magii I-au adus daruri ca unui `mp\rat [i `ngeri
I-au c=ntat ca unui Dumnezeu care aduce „pe p\m=nt pace [i `ntre oameni
bun\voire” (Luca 2, 14).

Iisus Hristos s-a `ntrupat pentru a m=ntui neamul omenesc, `ns\ Dumnezeu nu
ne m=ntuie[te f\r\ consim]\m=ntul nostru. M=ntuirea nu este un act de declara]ie
din partea lui Dumnezeu, ci unul de colaborare `ntre om [i Dumnezeu. Dumnezeu
nu declar\ pe unii m=ntui]i, iar pe al]ii os=ndi]i. ~nainte de a s\v=r[i minunile,
M=ntuitorul `i `ntreab\ pe cei ce veneau la El: „Vrei s\ te faci s\n\tos?” sau
„Crezi tu `n Fiul lui Dumnezeu?” [i numai dup\ ce primea r\spunsul afirmativ
s\v=r[ea minunea.

M=ntuirea nu este o lucrare unilateral\ din partea lui Dumnezeu, nici numai
un rezultat al voin]ei [i puterii omului, ci este o lucrare divino-uman\, un rod al
`nt=lnirii harului dumnezeiesc cu credin]a [i faptele bune ale omului.

Harul nu poate m=ntui f\r\ voin]a omului, dar nici voin]a acestuia f\r\ lu-
crarea lui Dumnezeu, a[a cum m\rturise[te M=ntuitorul c\: „F\r\ de Mine nu
pute]i face nimic” (Ioan 15, 5).

Iubi]ii mei fii duhovnice[ti,

La acest mare popas duhovnicesc, asemenea Sf=ntului Ioan Gur\ de Aur, s\
reflect\m [i s\ analiz\m tabloul Na[terii Domnului [i bucuria pe care El a adus-o
lumii.

„Ast\zi `mp\ra]ii au venit s\ se `nchine ~mp\ratului ceresc al slavei; solda]ii
s\ m\rturiseasc\ dumnezeirea Lui, asemenea suta[ului care minun=ndu-se ex-
clam\: Cu adev\rat Omul acesta drept a fost” (Luca 23, 47). Femeile au venit ca
s\ vad\ pe Cel n\scut din femeie spre a schimba `n bucurie durerile na[terii;
fecioarele, s\ vad\ pe Fiul Fecioarei; pruncii, s\ vad\ pe Cel ce s-a f\cut prunc;
copiii, s\ vad\ pe copilul care a dat na[tere la mucenici din pricina nebuniei lui
Irod (Matei 2, 16-18); p\storii, s\ vad\ pe P\storul cel  bun, Care [i-a pus sufletul
pentru oi; preo]ii, s\ vad\ pe Cel f\cut Arhiereu dup\ r=nduiala lui Melchisedec
(Evrei 7, 17 [i Psalm 109, 4); robii, s\ vad\ pe Cel care a luat chip de rob [i ne-a
scos din robia p\catului (Filipeni 2, 7); pescarii, s\ vad\ pe cel care a f\cut din
pescari v=n\tori de oameni (Matei 4, 19); vame[ii, s\ vad\ pe Cel care l-a ales
pe Evanghelistul Matei dintre vame[i (Matei 9, 9); femeile p\c\toase, s\ vad\ pe
Cel care a `ntins picioarele sale, spre a fi sp\late cu lacrimi de femeia p\c\toas\
(Luca 7, 36-50).

~ntr-un cuv=nt, au venit p\c\to[ii ca s\ vad\ pe Mielul lui Dumnezeu care
ridic\ p\catele lumii (Ioan 1, 29); magii aduc=nd daruri, p\storii binevestind
na[terea, vame[ii evangheliz=nd; femeile mironosi]e mir purt=nd; samarineanca
`nset=nd de izvorul vie]ii (Luca 4, 15); cananeanca, av=nd credin]\ ne`ndoielnic\
(Marcu 7, 24-50).

„M\ bucur [i eu `mpreun\ cu ei, spune Sf=ntul Ioan Gur\ de Aur, iar `n locul
instrumentelor muzicale, port scutecele lui Hristos. Acestea-mi sunt speran]\,
aceasta-mi sunt via]a, acestea-mi sunt m=ntuirea. Pentru aceasta vin purt=ndu-le,
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ca prin puterea lor s\ iau t\ria cuvintelor spre a c=nta `mpreun\ cu `ngerii: slav\
`ntru cei de sus lui Dumnezeu, iar cu p\storii: [i pe p\m=nt pace [i `ntre oameni
bun\voire” (Luca 2, 14).

Dreptm\ritori cre[tini,

La bucuria Na[terii Domnului se adaug\ [i bucuria `ncheierii „Anului {te-
fanian 2004”, privind comemorarea a cinci sute de ani de la trecerea la cele
ve[nice a Sf=ntului Voievod {tefan cel Mare (1504-2004), s\rb\torit la toate ctito-
riile sale din Moldova, `ncep=nd de la Borze[ti – locul na[terii sale, continu=nd
cu Podul ~nalt – Vaslui – 25 ianuarie 1476 [i `ncheindu-se cu Putna, necropola sa.

La Hu[i, acest eveniment s-a produs la 29 iunie 2004, la Catedrala episcopal\
„Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel”, ctitoria Sf=ntului Voievod.

~ntreaga suflare rom=neasc\ din spa]iul carpato-danubian [i diaspora nu va
uita niciodat\ pe str\lucitul Voievod {tefan cel Mare, care timp de 47 ani [i 3 s\p-
t\m=ni a condus [i ap\rat glia str\bun\ [i credin]a cre[tin\, nu numai a Moldovei –
patria sa, ci chiar a Europei `ntregi.

Fiul [i urma[ul s\u la tronul Moldovei, Bogdan al III-lea (1504-1517), a d\ltuit
`n epitaful tat\lui s\u: „{tefan a trecut `n nemurirea credin]ei sale religioase”.

Cronicari rom=ni [i str\ini `nscriu pentru istorie cu litere de aur faptele de
credin]\ [i vitejie ale Marelui Voievod.

Papa Sixt al IV-lea, `n scrisoarea trimis\ Domnitorului Moldovei, precizeaz\
c\: „Faptele tale s\v=r[ite cu `n]elepciune [i vitejie contra turcilor infideli, ina-
mici comuni, au adus at=ta celebritate numelui t\u `nc=t e[ti `n gura tuturor [i e[ti
`n unanimitate foarte mult l\udat, tu e[ti atlet al cre[tinit\]ii”.

Cronicarul moldovean Grigore Ureche `l nume[te pe Domnitor nu numai
viteaz, ci „{tefan Vod\ ce-i zic cel Bun”, preciz=nd c\ la moartea sa „at=ta jale
era de pl=ngeau to]i, ca dup\ un p\rinte al s\u... [i p=n\ ast\zi `i zic sveti – adic\
sf=nt”.

„{tefan era mare prin faptele sale, era viteaz, era p\rinte bun [i sf=nt”. Din
consemn\rile aceluia[i cronicar reiese c\ {tefan a avut 36 de r\zboaie, din care 34
victorioase, timp `n care a construit 44 de biserici.

Nicolae Iorga, `n monografia `nchinat\ marelui {tefan, `l portretizeaz\ ca:
„un om minunat; un sf=nt cum nu mai poate r\s\ri altul, c\ci el era izvorul a toat\
vitejia; el era f=nt=na tuturor drept\]ilor; el era marea bun\t\]ilor”.

Pentru ce {tefan cel Mare a fost supranumit [i canonizat ca sf=nt?
1. Pentru c\ a fost un om credincios [i profund evlavios, virtu]i confirmate

prin ctitoriile sale [i slovele `nscrise pe pisanii, care `ncep cu invocarea Sfintei
Treimi, numindu-se pe sine rob al lui Iisus Hristos.

2. ~n toate pisaniile ctitoriilor sale din ]ar\ [i de la Muntele Athos, {tefan cel
Mare a cerut s\ fie pomenit cu toat\ familia sa, at=t `n via]\ „c=t [i dup\ trecerea
vie]ii noastre”, at=t timp c=t aceste sfinte l\ca[uri vor d\inui `n istorie.

3. Documentele istorice consemneaz\ c\ era un Domn milostiv, `nzestr=nd
fetele s\race [i eliber=nd pe cei din robie.
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4. ~nainte de b\t\lia de la Podul ~nalt, „cu to]ii s-au legat a posti patru zile cu
p=ine [i ap\, dac\ Dumnezeu va scoate din primejdie p\m=ntul o[tenilor s\i” [i
a[a s-a f\cut.

5. ~nainte de fiecare lupt\, {tefan [i o[tenii s\i se m\rturiseau [i se `mp\rt\[eau.
6. Leg\tura lui cu Biserica era ne`ntrerupt\; Mitropolitul Moldovei Teoctist I

(1453-1477) `l miruie[te ca Domn al Moldovei la locul numit „Direptate” (Orbic –
Bac\u); iar Mitropolitul Gheorghe Ro[ca (1477-1511), „p\rintele [i duhovnicul
meu”, a[a cum `l numea Marele Voievod, `l a[az\ `n morm=ntul de la Putna, la 2
iulie 1504.

7. Arhitectura, pictura, sculptura, broderia, feroneria, muzica [i cultura, ex-
primat\ `n c\r]i [i manuscriuse, realizate la Putna sau Neam] ca: Tetraevan-
ghelierele de la Putna [i Humor, ca [i prima crea]ie literar\ a culturii rom=ne,
Letopise]ul de c=nd cu voia lui Dumnezeu s-a `nceput }ara Moldovei, toate
acestea au fost creatoare de epoc\: epoca [tefanian\.

~n tradi]ia binecredinciosului popor moldovean se `nscrie taina c\ „dup\
moartea sa, trei zile [i trei nop]i, deasupra morm=ntului Sf=ntului Voievod {tefan
cel Mare, a ars o lumin\ pe care nimeni nu o aprinsese. Candela din con[tiin]a
neamului rom=nesc [i de la morm=ntul lui {tefan nu s-a stins [i nu se va stinge
niciodat\”.

Iubi]i credincio[i,

Bucuria Na[terii Domnului, vestit\ de `ngeri, de p\stori [i de magi, dup\ dou\
mii de ani, o veste[te Biserica prin slujitorii ei `n versuri ca acestea:

„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\,
C=nta]i Domnului tot p\m=ntul”.
Locul `ngerilor [i al p\storilor de binevestitori ai Na[terii Domnului, ast\zi `l

`mplinesc [i colind\torii, prin glasurile lor nevinovate, zic=nd:
„Din an `n an sosim mereu
La geam cu Mo[ Ajun,
E ger cumplit, e drumul greu,
Da-i obicei str\bun.
Azi cu str\mo[ii c=nt `n cor
Colindul sf=nt [i bun,
Tot mo[ era [i-n vremea lor
B\tr=nul Mo[ Cr\ciun.
{i-acum te las, fii s\n\tos
{i vesel de Cr\ciun,
Dar, nu uita c=nd e[ti voios,
Cre[tine, s\ fii bun”.
„Colindele sunt asemenea unor flori alese, r\s\rite `n ogorul sufletului

credincios, aflat `n fa]a tainei celei descoperite prin graiul `ngerilor”.
~n ele este adunat nectarul `nv\]\turilor cre[tine, cules de autori anonimi, care

s-au inspirat din Sf=nta Scriptur\ [i din c\r]ile biserice[ti. Colindul este „sf=nt”,
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pentru c\ aduce un mesaj ceresc; dar este [i „bun” pentru c\ ne `mpodobe[te
sufletul cu un spor de bucurie. Colindul este sf=nt [i bun, pentru c\ este o zestre
spiritual\, mo[tenit\ din mo[i-str\mo[i. El a fost [i r\m=ne oglinda credin]ei reli-
gioase a fiilor Bisericii noastre.

Dintotdeauna colindele au constituit pentru poporul nostru o [coal\ de virtu]i
morale, de sim]\minte umanitare, fr\]ietate, pace [i bun\ `n]elegere `ntre oameni.
Colind\torii le c=nt\ cu convingerea c\ sunt solii unei lumi mai bune, adus\ de
Fiul lui Dumnezeu, Care a venit `ntre noi „s\ se nasc\ [i s\ creasc\, s\ ne
m=ntuiasc\”.

S\ ne unim inimile [i g=ndurile `n rug\ciunile Bisericii, `n c=ntarea `ngerilor
[i `n bucuria p\storilor [i a colind\torilor, pentru c\:

„Ast\zi s-a n\scut Hristos
Mesia, chip luminos
L\uda]i [i c=nta]i
{i v\ bucura]i”.

Al\tur\m la cuv=ntul nostru de `nv\]\tur\, pov\]uire [i p\rintesc `ndemn la
aceast\ bucurie a Na[terii Domnului nostru Iisus Hristos, cuvenita urare de Cr\ciun
Fericit!

Al vostru p\stor [i de tot binele voitor [i f\r\ `ncetare c\tre Domnul rug\tor,
ast\zi v\ transmite binecuv=nt\rile sale arhiere[ti [i tradi]ionalul: „La mul]i ani!”.

 


