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Pastoral\ la Na[terea Domnului - 2003

† IOACHIM,
Episcop al Hu[ilor

Iubi]i credincio[i,

Dup\ patruzeci de zile de post, `n duh de rug\ciune [i simfonie de colinde,
am ajuns iar\[i la marele praznic al Na[terii Domnului, care, dup\ cuvintele
Sf=ntului Ioan Gur\ de Aur, este „mama s\rb\torilor cre[tine”, pentru c\ prin ea
`ncepe actul m=ntuirii neamului omenesc din robia p\catelor.

~ntruparea [i Na[terea Domnului, dup\ cuvintele Sf=ntului Apostol Pavel,
constituie o mare tain\ a cre[tin\t\]ii, pentru c\ „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).

Aceast\ tain\ a dreptei credin]e o exprim\m permanent atunci c=nd rostim
Crezul ortodox `n care st\ consemnat c\ M=ntuitorul Iisus Hristos „S-a pogor=t
din cer [i S-a `ntrupat de la Duhul Sf=nt [i din Maria Fecioara [i S-a f\cut om”.

Prin aceasta, se `mpline[te profe]ia proorocului Isaia, f\cut\ cu opt sute de
ani `nainte de „plinirea vremii” prin cuvintele: „Iat\, Fecioara va lua `n p=ntece [i
va na[te Fiu [i vor chema numele lui Emanuel, care se t=lcuie[te: Cu noi este
Dumnezeu” (Matei 1, 23).

Aceast\ profe]ie se `mpline[te la Buna Vestire prin `ngerul Gavriil, care a fost
trimis de Dumnezeu la o fecioar\ cu numele Maria din cetatea Nazaret, din
Galileea, logodit\ cu b\tr=nul [i dreptul Iosif, c\reia i-a vestit c\ va na[te un Fiu, al
C\rui nume va fi Iisus, iar „Acesta va fi mare [i Fiul Celui Prea`nalt se va chema [i
Domnul Dumnezeu ~i va da Lui tronul lui David, p\rintele S\u. {i va `mp\r\]i peste
casa lui Iacov `n veci [i `mp\r\]ia Lui nu va avea sf=r[it” (Luca 1, 32-33).

La tulburarea Sfintei Fecioare Maria care m\rturise[te c\ „nu [tie de b\rbat”,
`ngerul o `ncredin]eaz\ c\ „Duhul Sf=nt Se va pogor` peste tine [i puterea Celui
Prea`nalt te va umbri; pentru aceea [i Sf=ntul care Se va na[te din tine, Fiul lui
Dumnezeu se va chema” (Luca 1, 35).

„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)



17NA{TEREA LUI HRISTOS – LUMINA FAMILIEI CRE{TINE

La auzul acestor cuvinte, Fecioara Maria s-a cutremurat [i a exclamat: „Iat\
roaba Domnului. Fie mie dup\ cuv=ntul t\u!” (Luca 1, 38).

Acela[i `nger `l lini[te[te [i pe dreptul Iosif, care, necunosc=nd taina `ntrup\rii
Domnului, „a voit s\ o lase pe ascuns” pe Fecioara Maria. ~ngerul Gavriil `ns\ i-a
zis: „Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, c\ ce s-a
z\mislit `ntr-`nsa este de la Duhul Sf=nt. Ea va na[te Fiu, [i vei chema numele
Lui: Iisus, c\ci El va m=ntui poporul S\u de p\catele lor” (Matei 1, 20-21).

Sf=ntul Evanghelist Luca precizeaz\ c\ M=ntuitorul S-a n\scut `ntr-o iesle
din Betleemul Iudeii, unde Fecioara venise pentru a se `nscrie la recens\m=ntul
poruncit de `mp\ratul Octavian August, care a domnit `ntre anii 27 (29) `.d.Hr. [i
14 d.Hr. ~n acea vreme, guvernatorul Siriei, care controla [i }ara Sf=nt\, era
Publius Sulpicius Quirinius (Luca 2, 2).

Sf=ntul Evanghelist Matei precizeaz\ [i el c\ Na[terea M=ntuitorului a avut
loc `n Betleem „`n zilele regelui Irod”, care a domnit `n Iudeea `ntre anii 37
`.d.Hr. [i 4 d.Hr. „un rege crud, care [i-a ucis chiar [i pe unii membri ai familiei
sale, de team\ s\ nu-i uzurpe tronul”, precum [i patrusprezece mii de prunci, `n
c\utarea Pruncului Iisus, care i-a fost vestit de cei trei magi.

M=ntuitorul S-a n\scut `n ultimul an de domnie a lui Irod cel Mare, iar la
`ndemnul `ngerului Gavriil, Iosif [i Maria lu=nd Pruncul, au fugit din calea lui
Irod `n Egipt. Dup\ doi ani de [edere `n Egipt, dup\ moartea lui Irod, `ngerul
Domnului le-a vestit s\ se `ntoarc\ `n Nazaretul Galileii (Matei 2, 1-12 [i 13-23).

Martori [i vestitori ai Na[terii Domnului au fost `ngerii care, `n simfonie
cereasc\, ~l pream\reau zic=nd: „Slav\ `ntru cei de sus lui Dumnezeu [i pe
p\m=nt pace, `ntre oameni bun\voire!” (Luca 2, 14).

Vesti]i de `ngeri, p\storii pornesc spre Betleem, unde „au aflat pe Maria [i pe
Iosif [i pe Prunc, culcat `n iesle” (Luca 2, 16).

P\storii, dup\ ce s-au `nchinat Pruncului Iisus, „au vestit cuv=ntul gr\it lor
despre acest Copil. {i to]i c=]i auzeau se mirau de cele spuse lor de c\tre p\stori”
(Luca 2, 17-18). ~n acest fel, ei au devenit primii vestitori [i m\rturisitori ai
Na[terii Domnului [i primii misionari ai „Evangheliei P\cii”.

Ast\zi, pe[tera din Betleem o g\sim `n mod simbolic `n toate bisericile
cre[tine. Ieslea `n care S-a n\scut Hristos este permanent actualizat\ `n Sfintele
noastre Altare.

B\tr=nul Iosif `nchipuie[te Legea Vechiului Testament, prin care p\catele oa-
menilor nu se [terg, ci prin jertfele respective, `nscrise `n aceast\ Lege, starea de
p\cat numai se aminte[te (Evrei 10, 2-4).

Fecioara Maria, `nchipuie[te Biserica Legii harului, sfin]it\ de M=ntuitorul
Hristos prin Jertfa Crucii [i prin ~nviere.

Steaua de la r\s\rit, c\l\uzitoare a magilor, simbolizeaz\ cuv=ntul sf=nt al
Evangheliei, care ne conduce pe calea m=ntuirii, spre ~mp\r\]ia lui Dumnezeu.

Magii `nchipuiesc toate neamurile p\m=ntului chemate la credin]a cre[tin\.
P\storii din Betleem, `nchipuiesc pe to]i p\storii de suflete al Bisericii Or-

todoxe – episcopi, preo]i [i diaconi – care p\storesc, `nva]\, sfin]esc [i conduc pe
credincio[i pe calea m=ntuirii.

Minunea tainic\ a Na[terii Domnului o exprim\ colindul nostru rom=nesc
prin urm\toarele versuri:



18 TEOLOGIE {I VIA}|

„Cerul [i p\m=ntul `n c=nt\ri r\sun\;
~ngeri [i oameni c=nt\ `mpreun\;
Hristos Se na[te, Domnul coboar\;
~ngerii c=nt\, magii `l ador\;
P\storii alearg\, ieslea o `nconjoar\.
Din cer Cuv=ntul `n trup se arat\;
Noaptea din lume, zi se face-ndat\”.
Dup\ ce au plecat de la Irod, celor trei magi li s-a ar\tat iar\[i steaua

c\l\uzitoare, care i-a condus p=n\ la ieslea Na[terii Domnului din Betleemul
Iudeii, unde i s-au `nchinat [i i-au oferit darurile lor: aur, t\m=ie [i smirn\, „[i pe
alt\ cale s-au `ntors `n ]ara lor” (Matei 2, 11-12).

Iubi]ii mei fii suflete[ti,

M=ntuitorul Iisus Hristos a venit pe p\m=nt din dragoste fa]\ de om, a[a cum
m\rturise[te Sf=ntul Evanghelist Ioan zic=nd: „C\ci Dumnezeu a[a a iubit lumea,
`nc=t pe Fiul S\u Cel Unul-N\scut L-a dat, ca oricine crede `n El s\ nu piar\, ci s\
aib\ via]\ ve[nic\” (Ioan 3, 16).

~n acest context, Fericitul Augustin precizeaz\ c\: „Dumnezeu din dragoste
vine la noi [i se face om; Dumnezeu cel nev\zut, din dragoste S-a f\cut asemenea
robilor S\i; din dragoste S-a r\nit pentru f\r\delegile noastre; din dragoste a
trimis pe Fiul S\u ca s\ r\scumpere pe robi, iar pe Duhul Sf=nt L-a trimis ca s\-i
fac\ fii dup\ har. Pe Fiul S\u L-a dat ca dar al r\scump\r\rii noastre, iar pe
Sf=ntul Duh, pentru `nt=ietatea dragostei fa]\ de noi, pe Sine-[i se face om spre
mo[tenirea `nvierii noastre.

Dumnezeu, pentru om, S-a f\cut om, ca s\ fie El [i Ziditor [i Izb\vitor, c\ci
pentru ca s\ se nasc\ oamenii din Dumnezeu, S-a n\scut `nt=i Dumnezeu din
oameni”.

Iubi]i fii duhovnice[ti,

S\rb\toarea Cr\ciunului ne `ndeamn\, `n acela[i timp, s\ medit\m la taina
m=ntuirii neamului omenesc, descoperit\ prin `ntruparea Fiului lui Dumnezeu,
Cuv=ntul Cel ve[nic al lui Dumnezeu, Dumnezeu adev\rat din Dumnezeu
adev\rat, Care S-a „de[ertat” pe Sine [i a venit `n lume lu=nd chip de om,
f\c=ndu-Se asemenea oamenilor, `n afar\ de p\cat.

Sf=ntul Evanghelist Ioan `[i `ncepe prologul Evangheliei sale cu ar\tarea
Cuv=ntului Cel ve[nic al lui Dumnezeu [i `l `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).

Astfel, „Cel ce vine din iubire `ntre oameni [i pentru oameni, Iisus Hristos
este, `n acela[i timp, Dumnezeu adev\rat [i om adev\rat [i nicicum numai
Dumnezeu sau numai om”.

Eterodoc[ii din Orient, etiopienii, cop]ii [i armenii, care L-au socotit pe M=n-
tuitorul numai Dumnezeu sau numai om, au fost sanc]iona]i de Sinoadele
ecumenice V (553) [i VI (681) de la Constantinopol, fiind considera]i eretici.
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„Dac\ desp\r]im dumnezeirea de umanitatea Lui, atunci El r\m=ne ca un
necunoscut, str\in de via]a oamenilor, str\in de via]a [i suferin]ele oamenilor;
r\m=ne o inim\ de piatr\ lipsit\ de iubire”.

Dac\ credem [i m\rturisim c\ Iisus Hristos este numai om, atunci nu poate fi
un M=ntuitor. Acest nume se poate atribui numai dac\ Domnul nostru Iisus
Hristos este [i om [i Dumnezeu, [i Fiul Omului [i Fiul lui Dumnezeu, a[a cum ni-L
prezint\ Sf=ntul Apostol Pavel, `n Epistola c\tre Filipeni, zic=nd: „La `nf\]i[are
afl=ndu-Se ca un om, S-a smerit pe Sine, ascult\tor f\c=ndu-Se p=n\ la moarte [i
`nc\ moarte de cruce” (Filipeni 2, 7-8).

Despre slava Sa, care a urmat acestei pogor=ri prin `ntrupare, ne m\rturise[te
acela[i apostol prin cuvintele: „Pentru aceea, [i Dumnezeu L-a prea`n\l]at [i I-a
d\ruit Lui nume, care este mai presus de orice nume; ca `ntru numele lui Iisus tot
genunchiul s\ se plece, al celor cere[ti [i al celor p\m=nte[ti [i al celor de
dedesubt. {i s\ m\rturiseasc\ toat\ limba c\ Domn este Iisus Hristos, `ntru slava
lui Dumnezeu-Tat\l” (Filipeni 2, 9-11).

Vrednicul de pomenire, P\rintele Profesor Dumitru St\niloae, `n lucrarea sa
Iisus Hristos, Restaurarea Omului, precizeaz\ c\ `n persoana divino-uman\ a
M=ntuitorului „toate manifest\rile dumnezeie[ti se v\desc prin mi[c\ri ale naturii
omene[ti [i cele omene[ti sunt `nc\rcate de elementul dumnezeiesc”(p. 8).

~n acest context, Sf=ntul Maxim M\rturisitorul consemneaz\ c\ „Iisus Hristos
p\timea dumnezeie[te, fiindc\ suferea de bun\voie, [i s\v=r[ea minuni omene[te.
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 iconografia bisericeasc\, Iisus Hristos ca prunc este prezentat ca to]i
pruncii: „cu firea lor firav\ [i fragil\ [i cu lumina ochilor vioaie”; „El cre[tea [i
Se `nt\rea cu duhul ca orice om” (cf. Luca 2, 40), iar la apa Iordanului ~l vedem
„om adev\rat”.

Iisus Hristos pe acest p\m=nt, dup\ `ntrupare, a tr\it ca to]i oamenii, muncind
[i rug=ndu-Se. El a fl\m=nzit, a `nsetat, a fost batjocorit pentru m=ntuirea nea-
mului omenesc.

~nt=lnind ura `nver[unat\ a fariseilor [i c\rturarilor, plin de m=hnire a
exclamat: „Vulpile au vizuini [i p\s\rile cerului cuiburi; dar Fiul Omului n-are
unde s\-{i plece capul” (Luca 9, 58).

A pl=ns pentru prietenul S\u Laz\r [i pentru cetatea necredincioas\ a
Ierusalimului [i a m=ng=iat pe cei ce pl=ng.

Nimeni nu poate t\g\dui umanitatea M=ntuitorului, dar nici nu poate reduce
persoana Lui numai la firea [i voin]a omeneasc\.

El este `n acela[i timp „lumin\ din lumin\, Dumnezeu adev\rat din Dumnezeu
adev\rat” care, `mplinind hot\r=rea din Sfatul Treimic, din ve[nicie, la „plinirea
vremii”, S-a `ntrupat de la Duhul Sf=nt, devenind Dumnezeu adev\rat, Care, ca
Dumnezeu `ntrupat, a tr\it `ntre oameni, a vorbit „ca nimeni altul p=n\ la El” [i a
s\v=r[it minuni, `nc=t mul]imile `l aclamau zic=nd: „Prooroc mare s-a ridicat
`ntre noi [i Dumnezeu a cercetat pe poporul S\u” (Luca 7, 16).

„Acesta este `ntr-adev\r Proorocul” (Ioan 6, 14) vestit de Moise „puternic `n
fapt\ [i `n cuv=nt `naintea lui Dumnezeu [i a `ntregului popor” (Luca 24, 19).
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M=ntuitorul a fost f\r\ de p\cat, El ~nsu[i `ntreab\ zic=nd: „cine M\ v\de[te
de p\cat” (Ioan 8, 46); pentru aceasta, El a venit ca M=ntuitor ca s\ preia p\catele
oamenilor, s\ le r\stigneasc\ pe Cruce `mpreun\ cu trupul S\u [i s\ m=ntuiasc\
`ntregul neam omenesc.

Dumnezeu nu ne m=ntuie[te f\r\ consim]\m=ntul nostru. M=ntuirea nu este
un act de predestina]ie din partea lui Dumnezeu, ci unul de colaborare `ntre
Dumnezeu [i om; Dumnezeu nu declar\ pe unii m=ntui]i [i pe al]ii os=ndi]i.

M=ntuirea este o lucrare divino-uman\, un rod al `nt=lnirii harului dumne-
zeiesc cu credin]a [i faptele bune ale omului.

Na[terea Domnului este s\rb\toarea care ne deschide [i ne `ndeamn\ s\
mergem pe acest drum: „Iisus Hristos ne cheam\. El S-a f\cut om ca s\ ne ajute
s\ ne `ndumnezeim, s\ tr\im o via]\ nou\ `n lumina harului adus pe p\m=nt de El”.

M=ntuitorul a venit pe acest p\m=nt ca lumea s\ aib\ via]\ din bel[ug (Ioan
10, 10).

Na[terea M=ntuitorului aduce din cer pe p\m=nt pacea, vestit\ lumii de c\tre
`ngeri, care c=nt\: „pe p\m=nt pace, `ntre oameni bun\voire” (Luca 2, 14).

Timp de trei ani [i jum\tate, M=ntuitorul veste[te `ntregii lumi Evanghelia
P\cii, pentru to]i oamenii [i pentru toate veacurile, prin jertfa Crucii [i prin
~nviere.

Omenirea a uitat de toate acestea [i iat-o r\t\cind ast\zi „`n `ntuneric [i `n
umbra mor]ii”. Credin]a a sl\bit [i morala s-a nimicit, transform=nd p\m=ntul
binecuv=ntat al p\cii, `ntr-un iad `nfior\tor.

Oamenii `n loc s\ se preg\teasc\ pentru m=ntuire prin post, rug\ciune [i fapte
bune, tr\iesc `n desfr=nare, `n be]ii, `n furturi [i `n tot felul de fapte de ru[ine.

Imnul p\cii c=ntat de `ngeri la Na[terea Domnului este amu]it de zgomotul
tancurilor [i al armelor de distrugere `n mas\. Terorismul cutremur\ `ntreg p\-
m=ntul, omor=nd oameni nevinova]i, copii, femei [i b\tr=ni.

Homosexualitatea [i lesbianismul, acte imorale produse `mpotriva firii
umane, au ajuns s\ fie legalizate `n multe ]\ri ale lumii. Aceste p\cate sunt la fel
de `ngrozitoare ca cele din Sodoma [i Gomora, cet\]i care, din cauza acestor
p\cate, din porunca lui Dumnezeu au fost arse.

Prostitu]ia este f\r\ grani]e, ea a p\truns [i `n lumea satelor considerate
locurile cele mai curate [i `n care tr\iesc oamenii cei mai morali. Glasul autorizat
al Bisericii Ortodoxe Rom=ne exprimat `n Sf=ntul Sinod, care condamn\ aceste
crime morale, se pare c\ nu este auzit de nimeni.

Ast\zi, mamele `[i ucid, prin avorturi, pe proprii lor copii, fiind mai crude ca
Irod.

Din ieslea Betleemului, glasul M=ntuitorului ne strig\: Trezi]i-v\, `ndrepta]i-v\,
cur\]a]i-v\ de p\cat [i „poc\i]i-v\ c\ s-a apropiat `mp\r\]ia cerurilor” (Matei 3, 2)
[i judecata lui Dumnezeu.

Glasul `ndurerat al semenilor no[tri, care se g\sesc `n suferin]e pe paturile
spitalelor; pl=nsetul copiilor orfani [i al femeilor v\duve [i s\race; suferin]ele
b\tr=nilor neajutora]i [i uita]i chiar de fiii lor; mii, zeci [i sute de mii de familii,
care la aceast\ mare s\rb\toare a Na[terii Domnului, nu au `mbr\c\minte, nu au
c\ldur\, nu au medicamente [i nici m\car o firimitur\ din bun\t\]ile pe care
semenii a-cestora le au de Cr\ciun pe mesele lor, to]i a[teapt\ alinare de la noi.
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Deschide]i-v\ inimile [i alina]i aceste suferin]e; [terge]i aceste lacrimi [i
bucura]i m\car de Cr\ciun aceste inimi `ndurerate, ajutor=ndu-le cu dragoste
cre[tin\ [i din inim\ milostiv\, dup\ Cuv=ntul M=n-tuitorului care ne cere zic=nd:
„Mil\ voiesc, iar nu jertf\” (Matei 9, 13).

Deschide]i u[ile [i inimile [i asculta]i glasul binecuv=ntat [i sf=nt al colin-
d\torilor care:

„Din an `n sosesc mereu
La geam cu Mo[ Cr\ciun
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.

E s\rb\toare [i e joc
~n casa ta acum,
Dar sunt bordeie f\r\ foc
{i m=ine-i 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”.

Dreptm\ritori cre[tini,

Dumnezeu Cel ce a trimis `n lume pe Pruncul Iisus, Fiul S\u, a fost [i este
mereu „cu noi”, `n istoria noastr\ a credincio[ilor rom=ni [i `n via]a fiec\ruia
dintre noi.

Dar oare noi am fost `ntotdeauna cu El [i al\turi de El? L-am purtat [i ~l purt\m
permanent `n inimile noastre? I-am respectat poruncile [i am [tiut s\-i mul]umim
pentru darurile rev\rsate permanent asupra noastr\, a familiilor noastre [i a
`ntregului nostru popor? L-am cinstit oare cum se cuvine `n Casa Lui, care este
biserica noastr\ sfin]it\ cu scump s=ngele Lui? S\ r\spundem la aceste `ntreb\ri
`ngenunchea]i `n fa]a Pruncului Iisus [i `n fa]a con[tiin]ei noastre proprii.

Praznicul Na[terii Domnului ne cere s\ fim mai credincio[i, mai morali, mai
drep]i, mai buni [i mai iubitori de Dumnezeu [i de oameni.

S\ nu uit\m niciodat\ c\ ast\zi la Betleem se na[te `nceputul m=ntuirii
noastre.

Ast\zi, Fiul lui Dumnezeu s-a `ntrupat pentru m=ntuirea noastr\. El a venit pe
p\m=nt ca s\ ne `ndumnezeiasc\ [i s\ ne izb\veasc\ de p\cate [i de `ntunericul
necredin]ei.
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Dup\ dou\ milenii de cre[tinism suntem chema]i s\-L pream\rim pe Iisus
`mpreun\ cu `ngerii, s\ ne rug\m `mpreun\ cu p\storii [i s\-I aducem darurile
faptelor noastre bune ca unui ~mp\rat, Prooroc [i Arhiereu.

Ast\zi glasul clopotelor ne cheam\ s\ ne plec\m genunchii [i inimile la
Altarul Domnului, la ieslea Betleemului.

Ast\zi cre[tinii cura]i ca pruncii, prin rug\ciune, post [i fapte bune, se
`mp\rt\[esc cu Trupul [i S=ngele euharistic, mistuitor de p\cate; [i, astfel `nve[-
m=nta]i `n harul Sf=ntului Duh, `mpreun\ cu Biserica noastr\ bimilenar\, `n
simfonie de laud\ [i pream\rire, p=n\ la plinirea veacurilor lumii ne vestesc c\:

„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!”.
Amin.


