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Na[terea lui Hristos – Lumina cuno[tin]ei

Pastoral\ la Na[terea Domnului - 2002

† DANIEL,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei

Iubi]i credincio[i [i credincioase,

S\rb\toarea Na[terii Domnului nostru Iisus Hristos are multe `n]elesuri
duhovnice[ti care privesc nu numai via]a omului, ci [i `ns\[i existen]a cerului [i a
p\mântului. Hristos Domnul Care S-a n\scut ca Om `n pe[tera din apropierea
Betleemului este Fiul Cel ve[nic al lui Dumnezeu, Cel `n Care, prin Care [i
pentru Care au fost f\cute cerul [i p\mântul, adic\ `ntreg universul, lumea
nev\zut\ a  miliardelor de `ngeri [i lumea v\zut\ a milioanelor de stele. Acest
adev\r `l m\rturisesc Sfin]ii Apostoli, mai ales Sfântul Apostol Pavel [i Sfântul
Apostol Ioan. 

Astfel, Sfântul Apostol Pavel `n Epistola c\tre Coloseni zice despre Hristos:
„~ntru El au fost f\cute toate, cele din ceruri [i cele de pe p\mânt, cele v\zute [i
cele nev\zute, fie tronuri, fie domnii, fie `ncep\torii, fie st\pânii. Toate s-au f\cut
prin El [i pentru El” (Coloseni 1, 16). Iar Sfântul Apostol Ioan Evanghelistul
zice despre Hristos: „Toate prin El s-au f\cut; [i f\r\ El nimic nu s-a f\cut din ce
s-a f\cut. ~ntru El era via]\ [i via]a era lumina oamenilor. {i lumina lumineaz\ `n
`ntuneric [i `ntunericul nu a cuprins-o.” (Ioan 1, 3-5).

Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii Ortodoxe au meditat adânc asupra `n]elesului tainei
Na[terii Domnului nostru Iisus Hristos. Ei au tâlcuit apoi `n dogme ale credin]ei
[i `n cânt\ri liturgice `n]elesul adânc sau lumina cuno[tin]ei care se revars\ din
taina iubirii lui Dumnezeu pentru lume, ar\tat\ `n Na[terea lui Hristos.

Tâlcuind `n]elesul adânc al rostului sau scopului Na[terii Domnului, Sfântul
Ioan Gur\ de Aur zice: „Cel Unul-N\scut, mai `nainte de veci, Cel nepip\it, Cel

„Na[terea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru,
R\s\rit-a lumii lumina cuno[tin]ei; c\ `ntru dânsa cei
ce slujeau stelelor, de la stea s-au `nv\]at s\ se `nchine
}ie, Soarelui drept\]ii, [i s\ Te cunoasc\ pe Tine,
R\s\ritul cel de sus, Doamne, slav\ }ie.”
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curat, Cel netrupesc a intrat `n trupul meu cel v\zut [i stric\cios. Pentru ce?
Pentru ca fiind v\zut s\ m\ `nve]e, [i `nv\]ându-m\ s\ m\ pov\]uiasc\ spre ceea
ce nu se vede” 1.

Trecerea de la cunoa[terea crea]iei la cunoa[terea Creatorului, de la cunoa[-
terea celor v\zute la cunoa[terea celor nev\zute, de la cunoa[terea celor materiale
la cunoa[terea celor spirituale, de la cunoa[terea realit\]ii finite la cunoa[terea
realit\]ii infinite, de la cunoa[terea vie]ii trec\toare la cunoa[terea vie]ii ve[nice
este numit\ de Troparul Na[terii Domnului: „lumina cuno[tin]ei”. Aceast\
lumin\ a cuno[tin]ei este sensul ultim al existen]ei lumii [i a omului.

Cu o `n]elepciune deosebit\ [i cu talent poetic fascinant, Sfin]ii P\rin]i ai
Bisericii fac leg\tura `ntre cunoa[terea universului v\zut [i cunoa[terea Dumne-
zeului nev\zut, Cel Care a creat universul v\zut. Stelele v\zute, ace[ti sori care
lumineaz\ universul, trimit prin `ns\[i prezen]a lor spre Soarele drept\]ii, spre
Creatorul lumii, „Cel ce singur are nemurirea [i locuie[te `n lumina cea nea-
propiat\” (I Timotei 6, 16), adic\ `n lumina inaccesibil\, necreat\ [i ve[nic\.
Troparul Cr\ciunului ne `nva]\ s\ cânt\m lui Hristos zicând: „cei ce slujeau stelelor
de la stea s-au `nv\]at s\ se `nchine }ie, Soarelui drept\]ii, [i s\ Te cunoasc\ pe
Tine, R\s\ritul cel de sus”. Soarele drept\]ii [i R\s\ritul cel de sus este Dumnezeu -
Creatorul. A[adar, prin Na[terea Fiului lui Dumnezeu ca Om, adic\ prin unirea
Dumnezeirii cu umanitatea pentru ve[nicie `n Iisus Hristos, ni se arat\ `n primul
rând c\ omul este chemat s\ participe la via]a ve[nic\ a lui Dumnezeu. Fiul lui
Dumnezeu S-a f\cut Om, pentru ca omul s\ se `ndumnezeiasc\ dup\ har. „{i celor
câ]i L-au primit (pe Hristos), care cred `n numele Lui, le-a dat putere s\ se fac\ fii
ai lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici din poft\ trupeasc\, nici din poft\
b\rb\teasc\, ci de la Dumnezeu s-au n\scut” (Ioan 1, 12-13).

Nu moartea [i nu `ntristarea, ci via]a [i bucuria ve[nic\, nu `ntunericul, ci
lumina ve[nic\, nu coborârea `n mormânt, ci `n\l]area `n ~mp\r\]ia cerurilor, `n
care domnesc „pacea [i bucuria” (Romani 14, 17), sunt ]inta ultim\ a vie]ii `n
Hristos.

~n al doilea rând, Na[terea Domnului arat\ c\ universul `ntreg are o speran]\,
c\ lumea a fost creat\ cu `n]elepciune [i iubire de Dumnezeu – Iubirea [i
~n]elepciunea ve[nic\. Faptul c\ lumea a fost creat\ `n Fiul, prin Fiul [i pentru
Fiul lui Dumnezeu, arat\ c\ universul nu este rezultatul `ntâmpl\rii oarbe sau al
unor puteri impersonale [i nici nu este lipsit de sens [i de viitor. Universul `ntreg
a fost creat `n Fiul, adic\ este purtat sau men]inut `n existen]\ de c\tre Fiul,
Atot]iitorul (Pantocratorul). Universul a fost creat `n Fiul deoarece Fiul este Cel
ce urma s\ Se `ntrupeze `n universul creat, adic\ s\ Se fac\ Om. Dar mai ales
toate au fost create `n Fiul pentru ca via]a [i iubirea Fiului s\ fie via]a interioar\ [i
sensul sau rostul cel mai adânc al `ntregii lumi create.

Faptul c\ lumea v\zut\ [i nev\zut\ a fost creat\ prin Fiul `nseamn\ nu doar
c\ Fiul este Creator al lumii `mpreun\ cu Tat\l [i cu Duhul Sfânt, ci mai ales c\
Fiul este Mijlocitorul `ntre Dumnezeu Tat\l [i lumea creat\, adic\ prin El lumea

1 Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Predici la s\rb\tori `mp\r\te[ti [i cuvânt\ri de laud\ la
sfin]i, Ed. I.B.M.B.O.R., 2002, p. 26.
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`[i `mpline[te rostul ei de a fi lumin\ creat\ [i podoab\ de frumuse]e a iubirii lui
Dumnezeu. ~n limba român\ cuvântul „lume” con]ine ideea de lumin\ (din la-
tinescul lumen # lumin\), iar `n limba greac\ cuvântul „cosmos”, adic\ lume,
univers, con]ine ideea de podoab\, de frumuse]e. Lumea a fost creat\ prin Fiul
deoarece prin El cerul [i p\mântul trec\tor se vor preface `n cerul nou [i
p\mântul nou despre care vorbe[te cartea Apocalipsei (cap. 21, 1).

Faptul c\ lumea nev\zut\ a `ngerilor [i lumea v\zut\ sau cosmosul `ntreg au
fost create pentru Fiul, `nseamn\ c\ lumea este dar al Tat\lui c\tre Fiul, pentru
ca Fiul, `ntrupându-Se `n lumea creat\, s\ o lumineze spiritual, s\ o sfin]easc\
prin jertfa Sa [i s\ o aduc\ pe aceasta ca dar al Fiului c\tre Dumnezeu-Tat\l,
adic\ s\ fac\ din ea dar de mul]umire, o Euharistie a toat\ existen]a adus\ lui
Dumnezeu-Tat\l, [i s\-i `nve]e pe oameni s\ mul]umeasc\ lui Dumnezeu „pentru
cele pe care le [tim [i pe care nu le [tim; pentru binefacerile cele ar\tate [i
near\tate”2. De ce s\ mul]umeasc\? Pentru ca omul care crede `n Fiul s\
primeasc\ un dar [i mai mare, [i anume via]a ve[nic\.

~ntrucât lumea a fost creat\ la `nceput pentru Fiul, deci ca dar al lui
Dumnezeu-Tat\l c\tre Fiul, Na[terea Domnului Hristos ne descoper\ acum c\
~nsu[i Fiul Se face dar al lui Dumnezeu c\tre lume sau pentru lume, cu rostul ca
prin El [i `n El lumea s\ se mântuiasc\ [i s\ primeasc\ via]a ve[nic\. Sfântul
Apostol [i Evanghelist Ioan ne arat\ aceasta zicând: „Atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea, `ncât 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).

Iubi]i fii [i fiice duhovnice[ti,

~n]elegem, a[adar, c\ s\rb\toarea Na[terii Domnului nostru Iisus Hristos ne
arat\ c\ toate cele f\cute de Dumnezeu, toate f\pturile v\zute [i nev\zute, toate
binefacerile v\zute [i nev\zute, sunt dar al lui Dumnezeu, `ns\ via]a ve[nic\ este
darul cel mai mare pe care Dumnezeu `l ofer\ omului `n Fiul S\u f\cut Om din
iubire pentru oameni.

Iat\ de ce, de Cr\ciun, r\spundem la darul lui Dumnezeu pentru oameni cu
daruri f\cute de oameni pentru Dumnezeu, pentru Biseric\ [i pentru semenii
no[tri. Magii din dep\rtare aduc daruri scumpe Pruncului Iisus ca unui ~mp\rat:
aur, smirn\ [i t\mâie, pentru ca pe noi s\ ne `nve]e s\ cinstim pe Copilul Iisus ca
Domn sau ~mp\rat ve[nic, [i totodat\ s\ oferim copiilor, mai ales copiilor s\raci,
daruri prin care ar\t\m r\spunsul nostru la iubirea lui Dumnezeu pentru oameni
[i ne facem `mpreun\-lucr\tori cu Fiul la vestirea iubirii Tat\lui pentru lume,
pentru to]i oamenii.

Colind\torii care vin la noi se aseam\n\ cu `ngerii care au vestit odinioar\
p\storilor de lâng\ Betleem Na[terea lui Hristos, iar p\storii au vestit locuitorilor
Betleemului, adic\ tuturor oamenilor din case, din ora[e [i sate, taina Na[terii lui
Hristos ca fiind lumina iubirii lui Dumnezeu pentru oameni. Acesta este `n]elesul

2 Liturghia Sf. Ioan Gur\ de Aur, rug\ciunea „Cu vrednicie [i cu dreptate…”
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duhovnicesc al colindelor noastre de Cr\ciun [i al procesiunii sau umblatului
preo]ilor cu icoana Na[terii Domnului `n casele credincio[ilor.

Pomul de Cr\ciun, `mpodobit cu daruri [i lumini, ne aminte[te de mul]imea
darurilor [i `n]elesurilor luminoase ale iubirii lui Dumnezeu ar\tate `n Fiul Care
S-a f\cut Om „pentru noi oamenii [i pentru a noastr\ mântuire”3. 

Fra]i [i surori `n Hristos-Domnul,

Lumina cuno[tin]ei pe care ne-o aduce Na[terea Domnului nostru Iisus
Hristos ne cheam\ ast\zi s\ ne bucur\m. De ce? Pentru c\ Dumnezeu ne iube[te
pe noi, oamenii, pe fiecare `n parte [i pe to]i `mpreun\, ne cheam\ la iubire fa]\
de El [i fa]\ de semenii no[tri. Lumina cuno[tin]ei din taina Na[terii Domnului ne
mai arat\ c\ iubirea atotputernic\ a lui Dumnezeu este `n acela[i timp iubire
smerit\, lin\, blând\, pa[nic\. De aceea S-a n\scut Hristos-Domnul `n ieslea din
pe[ter\ [i a fost primit mai `ntâi de oameni simpli [i s\raci: de p\storii de lâng\
Betleem. Lumina iubirii smerite a lui Dumnezeu Care S-a f\cut Om ne ajut\ s\
vedem `n fiecare om, oricât de simplu [i s\rac ar fi el, un loc de `ntâlnire cu
Hristos, Care a[teapt\ s\ r\spundem la iubirea Lui cu iubirea noastr\. 

Lumina cuno[tin]ei adic\ lumina bun\t\]ii pa[nice [i a lucr\rii darnice a lui
Hristos ne cheam\ `n aceste zile de s\rb\toare s\ fim mai buni, mai harnici [i mai
darnici. S\ ajut\m pe cei neajutora]i cu cuvântul [i cu fapta. S\ mângâiem pe cei
`ntrista]i. S\ oferim daruri materiale sau spirituale, un lucru frumos sau un cuvânt
frumos, copiilor [i b\trânilor, bolnavilor [i celor mai s\raci decât noi. S\ devenim
[i mai mult mâinile iubirii lui Hristos fa]\ de oamenii din jurul nostru.

A[a f\când, vom vedea [i vom sim]i mai mult `n inimile noastre lumina
cuno[tin]ei din taina Na[terii lui Hristos, ne vom lumina mai mult via]a noastr\ [i
vom dobândi pacea [i bucuria lui Hristos.

~n lumina [i bucuria Na[terii Domnului nostru Iisus Hristos, mul]umim lui
Dumnezeu pentru binefacerile Sale ar\tate nou\ anul acesta, 2002, când am
primit pentru mai multe zile, `n luna octombrie, de hramul Sfintei Parascheva,
moa[tele Sf. Ioan Casian, fiu al p\mântului str\român din secolul al V-lea [i
P\rinte al Bisericii Universale.

De asemenea, ne-am bucurat de proclamarea canoniz\rii Mitropolitului Petru
Movil\ al Kievului, ierarh de origine român\, care a scris M\rturisirea de
credin]\ ortodox\, cercetat\ de Sinodul Ortodox interna]ional de la Ia[i, din
1642, [i aprobat\ apoi de Patriarhia Ecumenic\ de Constantinopol [i de celelalte
Patriarhii Ortodoxe ca fiind M\rturisirea de credin]\ a `ntregii Ortodoxii.

Tot anul acesta, am tr\it bucuria vizitei Prea Fericitului P\rinte Patriarh
Teoctist la Roma [i Milano, ca r\spuns la vizita Sanctit\]ii Sale Papa Ioan Paul al
II-lea `n România `n mai 1999. A fost o vizit\ prieteneasc\ [i pastoral\, deoarece
acum se afl\ `n Italia mul]i credincio[i români ortodoc[i care se organizeaz\ `n
parohii noi.

3 Crezul sau Simbolul credin]ei ortodoxe.
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~n ziua s\rb\torii Intr\rii Maicii Domnului `n Biseric\, la 21 noiembrie 2002,
România a fost invitat\ s\ intre `n Organiza]ia Tratatului Atlanticului de Nord
(NATO), cu speran]a unui viitor mai sigur [i mai bun pentru România. S\ ne
rug\m lui Dumnezeu ca România s\ devin\ mai mult o gr\din\ a Maicii Dom-
nului, `n care s\ cultiv\m credin]a cre[tin\, libertatea responsabil\ [i demnitatea
na]ional\ `n cooperarea noastr\ interna]ional\.

Totodat\, v\ invit\m, iubi]i fra]i [i surori `n Domnul, ca `n ajunul Anului
Nou, adic\ `n noaptea de 31 decembrie 2002 spre 1 ianuarie 2003, s\ mergem la
biseric\ [i s\ ne rug\m, ca [i `n anii preceden]i, pentru ca Hristos-Domnul,
~mp\ratul veacurilor, s\ binecuv=nteze Anul Nou 2003 cu pace [i s\n\tate, cu
roade ale p\mântului [i rodiri de fapte bune.

Tuturor v\ dorim S\rb\tori fericite de Cr\ciun [i Anul Nou, [i v\ bine-
cuvânt\m cu cuvintele Sf. Apostol Pavel: „Harul Domnului nostru Iisus Hristos,
dragostea lui  Dumnezeu - Tat\l [i `mp\rt\[irea Sfântului Duh s\ fie cu voi cu
to]i!” (II Corinteni 13, 13).

Dat\ `n re[edin]a noastr\ mitropolitan\ din Ia[i, 
la S\rb\toarea Na[terii Domnului, anul mântuirii 2002


