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Pastoral\ la Na[terea Domnului – 2002

† IOACHIM,
Episcop al Hu[ilor

Iubi]ii mei fii suflete[ti,

Cu nespus\ bucurie duhovniceasc\ [i `n acest an, anul al treilea din mileniul
al treilea, `n aceste frumoase zile de iarn\, `n `ntreaga lume cre[tin\ se pr\znuie[te
Na[terea Domnului [i a M=ntuitorului nostru Iisus Hristos.

Cerurile vestesc, `ngerii pream\resc, p\storii se veselesc, clopotele `n sim-
fonie de bucurie prosl\vesc, iar noi `n rug\ciuni `n\l]\toare cu ad=nc\ smerenie
a[a ~i c=nt\m:

„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!”
„Iat\ v\ vestesc vou\ bucurie mare...; `n cetatea lui David S-a n\scut, ast\zi,

pentru voi M=ntuitorul care este Hristos Domnul” (Luca 2, 10-11). 
Acestea sunt cuvintele pe care `ngerul Gavriil, vestitorul `mplinirii f\g\duin-

]ei lui Dumnezeu de a m=ntui lumea, le-a gr\it c\tre p\storii care p\zeau turmele
lor `n apropiere de Betleem, `n noaptea Na[terii Domnului [i prin ei, aceast\ mare
bucurie a fost vestit\ `ntregii omeniri p=n\ la plinirea tuturor veacurilor.

P\storii, [i dup\ ei `ntreaga Biseric\ Cre[tin\, au primit cu mare bucurie acest
cuv=nt, `n lumina str\lucitoare care-i `nv\luia la venirea `ngerului [i `n glasurile
puterilor cere[ti care c=ntau:

„M\rire `ntru cei de sus lui Dumnezeu [i pe p\m=nt pace, `ntru oameni
bun\voire”.

P\storii `ns\, pentru a se `ncredin]a deplin de adev\rul celor auzite, au plecat
`ndat\ [i „au aflat pe Maria, pe Iosif [i pe Prunc, culcat `n iesle” (Luca 2, 16).

V\z=nd pruncul, p\storii au dest\inuit cuvintele spuse despre El, iar cei care
`i auzeau, se minunau de vorbele lor.

„Mare este taina cre[tin\t\]ii,
Dumnezeu S-a ar\tat `n trup.”

(I Timotei 3, 16)
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Datinile [i colindele de Cr\ciun, prin frumuse]ea [i ad=ncimea lor duhovni-
ceasc\, ne leag\ sufletele de bucuria `ngerilor, a p\storilor [i a `ntregului univers,
prezen]i la marea tain\ a `ntrup\rii Fiului lui Dumnezeu.

~n acest context, Sf=ntul Apostol Pavel m\rturise[te: „Cu adev\rat, mare este
taina cre[tin\t\]ii: Dumnezeu S-a ar\tat `n trup, S-a `ndrept\]it prin Duhul, S-a
ar\tat `ngerilor, S-a propov\duit popoarelor, S-a primit cu credin]\ `n lume, S-a
`n\l]at `ntru slav\” (I Timotei 3, 16).

Iubi]i credincio[i,

~ntreaga lucrare a lui Dumnezeu de a m=ntui lumea din p\cat [i din moarte
spiritual\, prin Fiul S\u, a fost `nso]it\ de semne [i minuni, pentru ca omul s\-[i
deschid\ ochii sufletului [i s\ vad\ [i s\ `n]eleag\ c\ P\rintele Ceresc, din iubire
pentru creatura Sa, `ndepline[te str\vechea f\g\duin]\ dat\ dintru `nceput proto-
p\rin]ilor no[tri, `ndat\ dup\ c\derea lor; vestindu-i c\ la „plinirea vremii” va
trimite pe M=ntuitorul, pentru ca prin Evanghelia Sa s\ restaureze firea ome-
neasc\ [i s\ `mpace pe om cu Dumnezeu.

Dup\ ce, de-a lungul veacurilor, Dumnezeu a vorbit poporului S\u „`n multe
r=nduri [i `n multe chipuri” (Evrei 1, 1), prin prooroci vestind venirea `n lume a
lui Hristos, c=nd s-au `mplinit toate acestea, a vorbit oamenilor „prin ~nsu[i Fiul
S\u, pe Care L-a pus mo[tenitor tuturor f\pturilor [i prin Care a f\cut [i
veacurile” (Evrei 1, 2).

Cu mult `nainte de Na[terea M=ntuitorului, proorocii Vechiului Testament
I-au vestit venirea cu profe]ii [i semne uimitoare.

Patriarhul Iacov precizeaz\ c\ „toiagul Lui se va ridica din Iuda” (cf. Facere
19, 10); profetul Isaia, cu opt sute de ani `nainte de plinirea vremii, anun]a c\ „El
va fi din neamul lui David [i Se va na[te din Fecioar\” (cf. Isaia 7, 14 [i 11, 1).

Daniil proorocul, cu cinci sute de ani `nainte, cu precizie matematic\, anun]a
c\ dup\ [aptezeci de s\pt\m=ni de ani „se va unge Sf=ntul Sfin]ilor... Cel Vestit”
(Daniil 9, 24-25), iar Miheia consemneaz\ locul geografic al Na[terii Domnului
prin cuvintele: „{i tu, Betleeme, cu nimic nu e[ti mai mic `ntre cet\]ile lui Iuda,
c\ din tine va ie[i Pov\]uitorul, a c\rui ob=r[ie este din `nceput, din ve[nicie”
(Miheia 5, 1).

~ntreg Vechiul Testament este o preg\tire a venirii `n lume a M=ntuitorului
Hristos, care va s\ ridice p\catele lumii [i va restabili leg\tura iubirii [i a p\cii
`ntre om [i Dumnezeu (Ieremia 20, 5 [i Isaia 35, 4).

Cu aproape trei veacuri `nainte de Na[terea Domnului, `n timp ce domnea
Ptolemeu Filadelful, `n insula Fares din Egipt, a fost tradus Vechiul Testament
din limba ebraic\ `n limba greac\, astfel c\ [i lumea p\g=n\ cuno[tea profe]iile
despre venirea lui Mesia. Toate neamurile p\g=ne de la chinezi, indieni, cel]i,
mexicani, per[i [i `n]elep]ii greci [i romani, a[a cum m\rturise[te Aristotel, erau
`n a[teptarea Logosului, ~n]eleptul universal. Deci, at=t sufletele iudeilor c=t [i
cele ale p\g=nilor, erau preg\tite pentru venirea Celui a[teptat de veacuri.

„Iar c=nd a venit plinirea vremii, a trimis Dumnezeu pe Fiul S\u, Unul
N\scut, care s-a n\scut din femeie [i a fost supus sub lege, pentru ca noi s\
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dob=ndim `nfierea” (Galateni 4, 4). „Taina cea din veac se descoper\ ast\zi [i
Cuv=ntul lui Dumnezeu, Fiul Fecioarei Maria Se face, pe care, `ngerul Gavriil o
veste[te spre bucurie [i milostivire” (Din c=ntarea Acatistului).

~n adev\r, Fiul lui Dumnezeu S-a f\cut trup [i S-a s\l\[luit `ntre noi, a[a cum
m\rturise[te Sf=ntul Evanghelist Ioan c=nd zice: „{i Cuv=ntul S-a f\cut trup, [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).

Sfin]ii evangheli[ti precizeaz\ c\ Fiul lui Dumnezeu S-a n\scut `ntr-un s\la[
s\rac; dar na[terea Lui s-a f\cut mai presus de legile firii. Chiar `ngerii din ceruri
I-au venit `n `nt=mpinare, `mplinindu-se `n acest fel un cuv=nt proorocesc care
zice:

„Veseli]i-v\, ceruri, `mpreun\ cu El; s\ se `nchine Lui to]i `ngerii lui Dumnezeu”
(Deuter. 32, 43; Psalmi 96, 8).

Leag\nul M=ntuitorului a fost `n adev\r o iesle; dar `ngerii din ceruri I-au
c=ntat c=ntare de bucurie, c=ntare de m\rire ca Unui Dumnezeu `ntru cei de sus,
c=ntarea p\cii pe p\m=nt, c=ntarea bun\voirii cere[ti prezent\ `n sufletele tuturor
oamenilor.

~n aceste zile pline de str\lucire, at=t colindele c=t [i c=nt\rile biserice[ti, se
`ntrec `ntre ele, dovedindu-ne c\ `ntreaga f\ptur\ a fost de fa]\ la Na[terea
Domnului, aduc=ndu-I daruri: „`ngerii – c=ntarea, cerurile – steaua, magii –
darurile, p\storii – minunea, p\m=ntul – pe[tera, pustiul – ieslea, iar noi pe Maica
Fecioara”.

Na[terea Domnului este tain\ [i minune; iar minunile Sale, ne arat\ marea
Lui iubire fa]\ de omenirea c\zut\ `n p\cat. Minune este Na[terea din Fecioara
Maria, a Celui n\scut din Tat\l mai `nainte de to]i vecii. Minune este z\mislirea
Lui de la Duhul Sf=nt `n trupul Fecioarei (Matei 1, 20; Luca 2, 35). Minune este
vestirea prin `ngeri a Sfintei Fecioare [i b\tr=nului [i dreptului Iosif, `n vederea
ap\r\rii pruncului de tirania regelui Irod. Minune este vestirea magilor condu[i la
Betleem de str\lucirea [i c\l\uzirea stelei; minune [i preasl\vire este imnul p\cii
universale exprimat `n simfonia corului `ngeresc.

Toate acestea au fost semne ale puterii [i m\ririi dumnezeie[ti, prin care s-au
`nf\ptuit `n lume lucr\rile m=ntuitoare ale Fiului lui Dumnezeu. Toate au r\sunat
ca un glas puternic `n urechile asurzite de p\cat, cu str\lucire au luminat `n ochii
orbi]i de `ntuneric; flac\r\ fiind pentru inimile amor]ite, strig\t care ne treze[te
din somnul mor]ii, tr=mbi]e ale slavei lui Dumnezeu rev\rsat\ peste fiii neamului
omenesc, prin cuvintele: „Slav\ `ntru cei de sus lui Dumnezeu [i pe p\m=nt pace,
`ntre oameni bun\voire!” (Luca 2, 14); „slav\ ca a Unuia-N\scut din Tat\l, plin
de har [i de adev\r” (Ioan 1, 14).

Iubi]ii mei fii duhovnice[ti,

Din `n\l]imea slavei Sale dumnezeie[ti, Fiul lui Dumnezeu a pogor=t `n cele
p\m=nte[ti [i S-a f\cut om. Astfel, El fiind Dumnezeu des\v=r[it, S-a f\cut om
des\v=r[it, pentru ca omul s\ se poat\ face asemenea cu El, a[a cum m\rturisesc
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`n mod unanim Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii Cre[tine, preciz=nd c\: „Fiul Tat\lui
nostru Cel ceresc, f\c=ndu-Se om n-a `ncetat s\ fie Dumnezeu. El a r\mas ce era,
adic\ Dumnezeu [i S-a f\cut ce nu era, adic\ om, devenind prin `ntrupare
Dumnezeu – Omul – Fiul lui Dumnezeu [i Fiul Omului... ~n El locuie[te toat\ pli-
n\tatea Dumnezeirii” (cf. Coloseni 2, 9).

~n ceruri, pe tronul puterii Sale dumnezeie[ti, El [ade de-a dreapta Tat\lui,
`mpreun\ cu Tat\l [i cu Duhul Sf=nt. El este `nchinat [i m\rit; El este Dumnezeu –
M=ntuitorul, Domnul tuturor, Profetul sau ~nv\]\torul adev\rului [i Marele
Arhiereu, care S-a dus de bun\voie jertf\ pe lemnul Crucii, pentru noi [i pentru a
noastr\ m=ntuire.

Pe de alt\ parte, c=t\ vreme a vie]uit pe p\m=nt, cu oamenii, El a fost `n toate
asemenea cu noi, `n afar\ de p\cat. Iisus, `ntrup=ndu-Se de la Sf=ntul Duh [i din
Fecioara Maria, n-a fost supus robiei p\catului str\mo[esc. El „Care nici un
p\cat n-a s\v=r[it [i nici nu s-a aflat vicle[ug `n gura Lui” (I Petru 2, 22).

~n fa]a tuturor, M=ntuitorul S-a dovedit „sf=nt, f\r\ de r\utate, f\r\ de pat\,
osebit de cei p\c\to[i [i mai `nalt dec=t cerurile” (Evrei 7, 26). Sf=ntul Apostol
Petru spune c\ Iisus din Nazaret „umbla din loc `n loc, f\c=nd bine [i t\m\duind
pe to]i cei asupri]i de cel r\u, pentru c\ Dumnezeu era cu El” (Fapte 10, 38).

Lucrarea de m=ntuire a neamului omenesc [i de `mp\care a tuturor cu
Dumnezeu, pe care a s\v=r[it-o Domnul nostru Iisus Hristos `n timpul vie]ii Sale
pe p\m=nt, acum El o continu\ prin `mpreuna lucrare cu Sf=ntul Duh.

M=ntuitorul st\, pe tronul m\ririi Sale dumnezeie[ti, la dreapta lui Dumnezeu-
Tat\l [i aici cu noi este „`n toate zilele p=n\ la sf=r[itul veacului” (Matei 28, 19).

Omniprezen]a lui Dumnezeu ne-o prezint\ `n mod magistral psalmistul David
atunci c=nd zice:

„Unde m\ voi duce de la Duhul T\u
[i de la fa]a Ta, unde voi fugi?
De m\ voi sui `n cer, Tu acolo e[ti;
De m\ voi cobor` `n iad, de fa]\ e[ti;
De voi lua aripile mele de diminea]\
[i m\ voi a[eza la marginea m\rii;
acolo m=na Ta m\ va pov\]ui
[i m\ va ]ine dreapta Ta” (Psalm 138, 7-10).

Binecuv=nta]i cre[tini,

~ntreaga suflare rom=neasc\ ast\zi, cu mare bucurie s\rb\tore[te praznicul
Na[terii Domnului [i M=ntuitorului nostru Iisus Hristos. Adev\rata bucurie cre[-
tin\ izvor\[te din ad=ncul unui cuget curat, din care s\ reflecte faptele cele bune
[i pl\cute lui Dumnezeu. ~n aceste zile de s\rb\toare, nu este de-ajuns s\ ne
mul]umim numai cu lucruri care dau satisfac]ie doar ochilor [i trupului, ci s\ ne
amintim [i s\ `mplinim cuvintele Sf=ntului Apostol Pavel care precizeaz\ c\:
„~mp\r\]ia lui Dumnezeu nu este m=ncare [i b\utur\, ci sfin]enie [i pace [i bu-
curie `n Duhul Sf=nt” (Romani 14, 17).
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~ntruc=t „suntem n\scu]i din nou, prin Cuv=ntul lui Dumnezeu Cel viu” (I Pe-
tru 1, 23); [i ca unii care ~l cunoa[tem pe Dumnezeu prin descoperirile f\cute
oamenilor [i prin credin]\, suntem datori fa]\ de El, fa]\ de noi `n[ine [i fa]\ de
semenii no[tri; ca ni[te adev\ra]i fii ai luminii, s\-I `mplinim poruncile pentru ca
bucuria noastr\ s\ fie deplin\ dup\ cuvintele M=ntuitorului care zice: „Bucuria
Mea r\m=ne cu voi [i bucuria voastr\ va fi des\v=r[it\” (Ioan 15, 5); „c\ci dac\
este cineva `n Hristos, este o f\ptur\ nou\; cele vechi s-au dus; iat\ c\ toate lucru-
rile s-au f\cut noi [i toate acestea sunt de la Dumnezeu, Care ne-a `mp\cat cu El
prin Iisus Hristos [i Care ne-a `ncredin]at slujba `mp\c\rii” (II Corinteni 5, 17-18).

Iubi]ii mei fii suflete[ti,

Aceste zile de lumin\ [i bucurie cre[tin\, mul]i dintre noi le `ntineaz\ cu p\-
catele veacului acestuia, exprimat prin lipsa de adev\r, de dragoste [i armonie, de
dreptate, echitate [i fr\]ietate, de apropiere [i `ntrajutorare, cunoscut fiind c\
mul]i dintre noi au uitat de Dumnezeu [i alearg\ pe c\ile pierz\toare de suflet ale
drogurilor, be]iilor [i desfr=n\rilor, homosexualit\]ii, iar munca cinstit\ [i iubirea
matern\, ca [i armonia familial\ sunt anulate prin exporturi de carne vie [i
prostitu]ie, p\cate ale Sodomei [i Gomorei care nu pot fi iertate nici `n acest veac
[i nici `n cel viitor. Ast\zi mila cre[tin\ lipse[te `n mare parte, `ntruc=t mul]i
dintre noi, `n loc s\ duc\ daruri la ieslea Betleemului zilelor noastre, `n casa
v\duvei [i a orfanului, a b\tr=nului [i a s\racului, alearg\ pe toate c\ile pentru
`mbog\]ire rapid\, de multe ori mai mult sau mai pu]in cinstit\.

Oare a[a a g=ndit Hristos? Pentru aceasta, oare, S-a `ntrupat [i S-a n\scut
Hristos, a p\timit [i a murit, pentru ca noi cre[tinii s\ fim mai r\i dec=t p\g=nii [i
mai cruzi dec=t fiarele s\lbatice?

Pentru foarte mul]i dintre semenii no[tri, Cr\ciunul nu este o s\rb\toare a
bucuriei, ci mai cur=nd a triste]ii, a lacrimilor [i a suferin]ei. ~n mijlocul nostru
ast\zi sunt alte bordeie dec=t cele b\tr=ne[ti de odinioar\ precum: spitalele, azi-
lele, orfelinatele, c\minele de b\tr=ni, penitenciarele [i casele s\racilor.

Boala [i mizeria afecteaz\ mai ales pe cei neputincio[i, pe cei `n v=rst\, dar
deopotriv\ [i pe nevinova]i, copii [i prunci.

Copiii tri[ti, p\r\si]i, lipsi]i de afec]iunea [i dragostea p\rinteasc\ nu vor avea
bucuria de a-L `nt=lni pe Mo[ Cr\ciun aduc=ndu-le daruri; nici pe M=ntuitorul
Prunc, care tocmai pentru cei fl\m=nzi, `nseta]i, bolnavi [i str\ini S-a ~ntrupat [i a
p\timit pe acest p\m=nt, a[a cum veste[te colindul zic=nd:

„Din an `n an sosesc mereu
La geam cu Mo[ Ajun,
E ger cumplit, e drumul greu
Da-i obicei str\bun.
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
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{i vesel de Cr\ciun
Dar nu uita c=nd e[ti voios
Rom=ne s\ fii bun”.
S\ colind\m pe cei p\r\si]i [i neajutora]i, nu numai cu cuv=ntul, ci [i cu fapta,

[tiut fiind c\ prin darurile noastre ~l a[ez\m pe M=ntuitorul Prunc `n ieslea su-
fletelor lor, spre a le binevesti c\:

„Ast\zi S-a n\scut Hristos
Mesia Cel luminos,
Cum au spus proorocii”.

Fra]i cre[tini,

Cu astfel de g=nduri v\ `nt=mpin\m la Praznicul Na[terii Domnului Iisus
Hristos, p\[ind `n anul m=ntuirii 2003, cu `ncredere, r\m=n=nd statornici `n
credin]a str\mo[easc\, `mplinind „unitatea Duhului, `n leg\tura p\cii”, prin care
putem contribui la `mplinirea operei de rena[tere spiritual\ [i moral\ a neamului
nostru rom=nesc.

Credincio[ii [i slujitorii sfintelor noastre altare s\ fac\ din parohiile lor, ade-
v\rate oaze pentru t\m\duirea r\nilor [i a bolilor suflete[ti, prin `nl\turarea su-
ferin]ei, a mizeriei [i a s\r\ciei `n care zac mul]i dintre fra]ii [i copiii no[tri.

~n duh de rug\ciune, s\-L rug\m pe Cuv=ntul Cel ~ntrupat [i pe M=ntuitorul
sufletelor noastre zic=nd:

„Cerceteaz\-ne pe noi Doamne cu bun\tatea Ta, arat\-Te cu bogatele Tale
`ndur\ri, vremuri bine `ntocmite [i de folos ne d\ruie[te; p\m=ntului ploi line
spre rodire trimite-i. Binecuv=nteaz\ cununa anului bun\t\]ii Tale... Pe noi to]i
ne prime[te `ntru `mp\r\]ia Ta, fii ai luminii [i ai p\cii ar\t=ndu-ne; pacea Ta [i
dragostea Ta d\ruie[te-o nou\ Doamne, Dumnezeul nostru. Amin!”.

S\rb\tori fericite [i
La mul]i ani!


