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Pastoral\ la Na[terea Domnului – 2002

† EFTIMIE,
Episcop al Romanului

Iubi]ii mei fii duhovnice[ti,

~n sufletele [i inimile noastre sim]im, ast\zi, marea bucurie a Na[terii
Domnului nostru Iisus Hristos, Cr\ciunul str\vechilor noastre datini. Aceasta
este sf=nta zi de s\rb\toare `n care Fiul Cel Unul-N\scut din veci, din Tat\l, ia
trup omenesc de la Duhul Sf=nt [i din Preacurata Fecioar\ Maria. Sfin]ii P\rin]i
de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325), au fixat `n articolul III din Simbolul
de Credin]\ acest adev\r revelat de mare importan]\ pentru m=ntuire, preciz=nd
c\ Fiul lui Dumnezeu „pentru noi oamenii [i pentru a noastr\ m=ntuire S-a
pogor=t din Ceruri [i S-a `ntrupat de la Duhul Sf=nt [i din Fecioara Maria [i S-a
f\cut om”. Primul Sinod Ecumenic, comb\t=nd din temelie erezia lui Arie, a
ar\tat c\ Domnul nostru Iisus Hristos este Dumnezeu adev\rat, este ve[nic [i
deofiin]\ cu Tat\l. El este n\scut din Tat\l mai `nainte de to]i vecii.

A[adar, Fiul lui Dumnezeu coboar\ smerit [i Se na[te ca „Fiu al Omului”
(Matei 16, 13) `ntr-un staul umil din Betleem, pentru ca noi s\ ne `n\l]\m la
„na[terea cea de sus” (Ioan 3, 3), ca „fii ai lui Dumnezeu” [i ai ~mp\r\]iei
cerurilor. Acum se bucur\ to]i drep]ii [i profe]ii Vechiului Testament pentru c\
li se adevere[te cuv=ntul. Acum se `mpline[te prezicerea proorocului: „Pentru
aceasta Domnul meu v\ va da un semn: Iat\, Fecioara va lua `n p=ntece [i va
na[te fiu [i vor chema numele lui Emanuel” (Isaia 7, 14), „care se t=lcuie[te:
Cu noi este Dumnezeu” (Matei 1, 23). Privind sf=nta icoan\ a Na[terii
Domnului, vedem aievea smerita `nchinare a magilor, prosternarea pioas\ a
p\storilor, c\ldura bl=nd\ a f\pturilor necuv=nt\toare peste ieslea Pruncului
dumnezeiesc.

„Iat\, v\ binevestesc vou\ bucurie
mare, care va fi pentru tot poporul. C\
`n cetatea lui David, vi S-a n\scut azi
M=ntuitor, Care este Hristos Domnul.”

(Luca 2, 10-11)
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Dreptm\ritori cre[tini,

Venirea pe p\m=nt a Fiului lui Dumnezeu este prilej de mare bucurie pentru
toat\ cre[tin\tatea [i f\ptura. Cuv=ntul lui Dumnezeu, f\c=ndu-Se om, a dat
oamenilor cea mai mare pild\ de smerenie, din iubire pentru noi. ~nsu[i
M=ntuitorul ne spune c\ „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).

~nainte de a Se na[te cu trup, Fiul lui Dumnezeu S-a n\scut din Tat\l „mai
`nainte de to]i vecii”. Fiind „Dumnezeu adev\rat din Dumnezeu adev\rat”, Fiul
lui Dumnezeu este, ca [i Tat\l, „mai `nainte de a fi lumea” (Ioan 17, 5).
Dumnezeu fiind, „toate s-au f\cut prin El [i pentru El” deoarece „`n El a
binevoit (Dumnezeu) s\ s\l\[luiasc\ toat\ plinirea” (Galateni 1, 16-19). Numai
Na[terea Sa `n chip omenesc este dup\ loc [i dup\ timp: `n Betleemul Iudeii c=nd
a venit „plinirea vremii” (Galateni 4, 4).

Bucuria adus\ de ~ntruparea Fiului o cunoa[tem de la Sf=ntul Arhanghel
Gavriil care a vestit Fecioarei: „Bucur\-te, ceea ce e[ti plin\ de har, Domnul este
cu tine... c\ ai aflat har la Dumnezeu [i vei na[te Fiu [i vei chema numele lui
Iisus” (Luca 1, 28-31). ~n faptul c\ Hristos Se na[te din Fecioar\, se arat\ c\ El ~[i
afirm\ prin na[tere ca om, at=t calitatea de Creator al umanit\]ii, c=t [i voin]a de a
o m=ntui pe aceasta. ~ntrup=ndu-se Fiul lui Dumnezeu din ea, Maica Domnului a
devenit „scara cereasc\ prin care S-a pogor=t la noi Domnul” (Acatistul Maicii
Domnului) [i „Maica Luminii”. ~n troparul Cr\ciunului se subliniaz\ c\ „Na[te-
rea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, r\s\rit-a lumii lumina cuno[tin]ei...”. C\
Fiul lui Dumnezeu a adus lumii lumin\ prin Na[terea Sa ca om din Sf=nta
Fecioar\, Se arat\ [i prin lumina care li s-a f\cut p\storilor, `nconjur=nd mul]ime
de `ngeri (Luca 2, 9).

~nf\]i[=nd modul `n care Fiul lui Dumnezeu S-a f\cut [i om din Sf=nta
Fecioar\, Sf=ntul Maxim M\rturisitorul zice: „Cuv=ntul lui Dumnezeu fiind
`ntreg fiin]\ deplin\ (c\ci era Dumnezeu) [i `ntreg ipostas ne[tirbit (c\ci era Fiu)
compun=ndu-Se prin z\mislire negr\it\, S-a f\cut ipostas al trupului pe care l-a
luat; [i prin aceast\ tain\ f\c=ndu-Se cu adev\rat om `ntreg, `n chipul
neschimbat. A fost acela[i ipostas al celor dou\ firi [i a devenit compus dup\
ipostas prin asumarea trupului, ca s\ nu fie socotit om simplu. C\ci trupul era al
Fiului [i dup\ trup era cu adev\rat Dumnezeu p\timitor `mpotriva p\catului.
Dar Cuv=ntul, chiar `ntrup=ndu-Se, a r\mas simplu [i `ntreg ipostas, `ns\
asumarea trupului s-a f\cut compus [i a vie]uit `n vederea m=ntuirii ca
Dumnezeu p\timitor”1.

Prin ~ntruparea Fiului lui Dumnezeu, Sf=nta Fecioar\ Maria devine Maica
Creatorului [i e ridicat\ la treapta proprie de mijlocitoare `ntre oameni [i
Dumnezeu. }in=nd seama de credin]a [i cur\]enia ei deosebit\ ne adres\m `ntr-un

1  Ambigua, trad. rom. de Pr. D. St\niloae, Bucure[ti, 1983, p. 48.
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imn acatist `nchinat ei: „Bucur\-te, Mijlocitoarea tuturor c\tre Dumnezeu.
Bucur\-te, `mp\carea tuturor cu Dumnezeu. Bucur\-te, ceea ce izb\ve[ti lumea
de necazuri, prin mijlocirile tale”. „Tu, care ai n\scut Lumina cea adev\rat\,
lumineaz\ ochii cei `n]eleg\tori ai inimii noastre”2.

Prea iubi]ii mei,

Fiul lui Dumnezeu S-a ~ntrupat ca s\ ne arate iubirea nem\surat\ a Tat\lui
S\u. „Precum M-a iubit pe Mine Tat\l, a[a v-am iubit [i Eu pe voi” (Ioan 15, 9).
Aceast\ iubire le-o dedic\ Sfin]ilor Apostoli ca model pentru iubirea dintre ei:
„Aceasta este porunca Mea: s\ v\ iubi]i unul pe altul, a[a cum v-am iubit [i Eu
pe voi” (Ioan 15, 12). {i tot despre iubirea Sa jertfelnic\, M=ntuitorul afirm\:
„Mai mare dragoste dec=t aceasta nimeni nu are, ca via]a lui s\ [i-o pun\ pentru
prietenii s\i” (Ioan 15, 13).

Iat\ de ce Cr\ciunul este un nesecat izvor de tr\ire duhovniceasc\ [i de `nt\-
rire `n credin]\. Credem [i m\rturisim, cu bucurie, dumnezeirea M=ntuitorului
at=t pentru vestirea proorocilor [i a `ngerilor dar, mai ales, pentru c\ ne-o cere
~nsu[i Dumnezeu Tat\l Care, la Botez, la Iordan ca [i Schimbarea la Fa]\ ne
spune l\murit: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit `ntru Care am binevoit. Pe Acesta
s\-L asculta]i” (Matei 3, 17; 17, 5). St\ruind `n `ncredin]\rile pentru dumnezeirea
Sa, M=ntuitorul a afirmat despre Sine: „Eu [i Tat\l Meu Una suntem” (Ioan 10, 30).
„De la Dumnezeu am ie[it [i am venit. Pentru c\ nu am venit de la Mine ~nsumi,
ci Dumnezeu M-a trimis” (Ioan 8, 42). ~mpreun\ cu porunca Tat\lui de a asculta
de Fiul S\u, avem [i Cuv=ntul Domnului despre Sine, `n clipa c=nd, apropiindu-se
`nceputul Patimilor Sale, S-a rugat Tat\lui: „{i acum preasl\ve[te-M\ Tu,
P\rinte, la Tine ~nsu]i, cu slava pe care am avut-o la Tine, mai `nainte de a fi
lumea” (Ioan 17, 5).

S\ avem, deci, exemplul Sfin]ilor Apostoli care L-au ascultat, L-au crezut [i
L-au m\rturisit pe Domnul nostru Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu.
Bucur=ndu-ne de Na[terea Sa, adeverim `mpreun\ cu Sf=ntul Andrei, cel dint=i
chemat la apostolie: „Am g\sit pe Mesia (care se t=lcuie[te: Hristos)” (Ioan 1, 41).
~mpreun\ cu Sf=ntul Apostol Filip dezleg\m taina proorocilor: „Am aflat pe
Acela despre Care au scris Moise `n Lege [i proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din
Nazaret” (Ioan 1, 45).

~n pe[tera de la Betleem S-a n\scut, a[adar, Domnul [i Izb\vitorul nostru. {i,
de aceea, at=t de frumos r\sun\ colindele: „Pe Fiul Cel din vecie, Ce L-a trimis
Tat\l mie, s\ Se nasc\ [i s\ creasc\, s\ ne m=ntuiasc\”. S\ ne `nchin\m Pruncului
m=ntuitor `mpreun\ cu magii, s\-L iubim cu p\storii, s\-L prosl\vim cu `ngerii [i
cu toat\ suflarea. „Iar spre Tine, Doamne Sfinte, `ndrept inim\ [i minte, [i Te rog
`n pieptul meu, s\-}i alegi s\la[ul T\u”.

2 Rug\ciune de mul]umire c\tre Preasf=nta N\sc\toare de Dumnezeu, dup\ dum-
nezeiasca ~mp\rt\[ire, Liturghier.
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Prea iubi]ii mei,

~n frumoasa c=ntare a s\rb\torii: „Na[terea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru...”,
noi `l numim pe M=ntuitorul „Lumin\” [i „Soarele Drept\]ii”. ~ntr-adev\r, Hristos
Domnul este Lumina noastr\. Pentru m=ntuirea noastr\ S-a `ntrupat, dar nu a
`ncetat s\ r\m=n\ Fiul lui Dumnezeu, „Lumin\ din Lumin\”. A[a `nva]\ Sf=nta
Biseric\, pentru c\, `nc\ de mult, prin gura proorocului s-a zis despre venirea
Lui: „Poporul, care [edea `ntru `ntuneric, a v\zut lumin\ mare [i celor ce [edeau
`n latura [i `n umbra mor]ii, Lumin\ le-a str\lucit” (Isaia 9, 1).

Sf=ntul Apostol [i Evanghelist Matei confirm\ `mplinirea acestei profe]ii c=nd
spune c\ `nceputul lucr\rii m=ntuitoare a Domnului a fost ca o lumin\ pentru cei
care locuiau atunci `n „p\m=ntul lui Zabulon [i p\m=ntul lui Neftali spre mare,
dincolo de Iordan, Galileea neamurilor” (Matei 4, 15). {i ~nsu[i Domnul nostru
Iisus Hristos a afirmat despre Sine: „Eu sunt lumina lumii” (Ioan 9, 5). „Soarele
Drept\]ii”, care s-a ar\tat prin Na[terea Fiului lui Dumnezeu pe p\m=nt, a luminat
cu str\lucirea Sa `ntreb\rile sufletului omenesc care au fr\m=ntat iscoditoarea
minte a omului `nc\ de la `nceputul lumii. Lumina lui Hristos a dat [i r\spuns la
toate dorin]ele [i n\zuin]ele n\valnicei inimi omene[ti. Fiul lui Dumnezeu
`ntrupat ne-a l\murit taina dumnezeie[tii purt\ri de grij\, ocrotitoare permanent,
asupra vie]ii omene[ti. C=t\ `mb\rb\tare, c=t\ putere sufleteasc\ se revars\ `n noi
prin `ncredin]area c\, f\r\ voia lui Dumnezeu, nici un fir de p\r nu se mi[c\ din
capul nostru (Matei 10, 30). Nimic nu se `nt=mpl\ `n via]a noastr\ f\r\ voia
cerescului P\rinte.

Realitatea c\ la picioarele Pruncului Iisus s-au `nchinat p\stori ne`nv\]a]i [i
magi `nv\]a]i – ei au fost cei dint=i `nchin\tori ai Domnului [i M=ntuitorului
nostru – ne arat\ icoana m\re]iei cuceritoare a `n]elepciunii [i frumuse]ii lui Iisus
din Nazaret. ~naintea chipului [i `nv\]\turii Sale ne prostern\m cu to]ii pentru c\
`n lumina ne`nserat\ a acestei `nv\]\turi dumnezeie[ti, tr\ie[te [i va tr\i `n nesf=r[it\
ve[nicie, orice suflet `nchinat lui Dumnezeu. Despre `nv\]\tura Sa p\strat\ `n cartea
Noului Testament, Domnul a spus: „~nv\]\tura Mea nu este a Mea, ci a Celui care
M-a trimis. De vrea cineva s\ fac\ voia Lui, va cunoa[te despre `nv\]\tura aceasta
dac\ este de la Dumnezeu sau dac\ Eu vorbesc de la Mine ~nsumi. Cel care
vorbe[te de la sine, `[i caut\ slava sa; iar cel care caut\ slava celui care l-a trimis
pe el, acela este adev\rat [i nedreptatea nu este `n el” (Ioan 7, 16-18).

Prin Iisus Hristos am `nv\]at c\ Dumnezeu Tat\l ne este Tat\l Ceresc, al
tuturor, dup\ cum Hristos Cel ~ntrupat ne este frate fiec\ruia dintre noi. Din
aceasta `n]elegem c\ ne `mpodobim via]a ca ni[te fii vrednici de har, sporind `n
bun\tate [i `n]elepciune, p\str=nd ca pe cel mai de pre] dar lumina credin]ei
noastre `n Domnul, ca s\ vie]uim `n credin]\ [i cu credin]\ s\ ajungem acolo unde
lumineaz\ Lumina cea ve[nic\ [i neapus\ [i unde bucurii nesf=r[ite ne a[teapt\ pe
fiii Luminii. S\ avem `n inim\ cuvintele Domnului: „C=t ave]i Lumina, crede]i `n
Lumin\, ca s\ fi]i fii ai Luminii” (Ioan 12, 36), ca [i pe cele ale Sf=ntului Apostol
Pavel: „Alt\dat\ era]i `ntuneric, iar acum sunte]i lumin\ `ntru Domnul; umbla]i
ca fii ai Luminii!” (Efeseni 5, 8). ~n acest sens, s\ nu uit\m c\ manifestarea



17HRISTOS SE NA{TE - SL|VI}I-L !

puterii iubitoare a lui Hristos se face `n Biseric\, `n special prin Sfintele Taine, `n
care se rostesc cuvinte [i se s\v=r[esc acte de credin]\ [i de iubire fa]\ de El.

Iubi]ii mei fii suflete[ti,

D\m slav\ Bunului Dumnezeu c\ [i `n anul acesta ne-a r=nduit s\ ne desf\-
[ur\m via]a sub c\l\uzirea Sa cea `n]eleapt\. Anul care s-a scurs a fost marcat de
`mplinirea a 360 de ani de la convocarea Sinodului de la Ia[i (1642), luminat\
adunare a teologilor [i ierarhilor ortodoc[i, care au aprobat vestita M\rturisire de
Credin]\ a lui Petru Movil\, Sf=ntul Mitropolit al Kievului [i a toat\ Ucraina. La
11 martie 1643, Patriarhul Ecumenic Partenie cel B\tr=n a convocat un Sinod la
Constantinopol, care a aprobat aceast\ m\rturisire, `ndemn=nd printr-o gramat\
sinodo-pastoral\ pe to]i credincio[ii ortodoc[i s\ o primeasc\ [i s\ respecte
cuprinsul ei. Ie[it\ din mintea limpede [i din credin]a fierbinte a lui Petru Movil\,
formulat\ `ntr-un spirit irenic, ea a devenit lucrarea de doctrin\ a `ntregii Biserici
r\s\ritene.

Un moment foarte important `n via]a Bisericii Ortodoxe Rom=ne a fost vizita
Prea Fericitului P\rinte Patriarh Teoctist la Roma, unde s-a `nt=lnit cu Papa Ioan
Paul al II-lea. Cu acest prilej s-a afirmat dorin]a de unitate [i comuniune spiri-
tual\ dintre cele dou\ mari Biserici cre[tine, de pace [i `n]elegere `ntre popoarele
lumii.

Tot anul acesta s-a petrecut un eveniment deosebit `n via]a credincio[ilor
no[tri, deoarece `n ]ar\ au fost aduse Sfintele Moa[te ale Sf=ntului Ioan Casian.
Acest str\rom=n, de loc din Dobrogea, dup\ ce a vie]uit o perioad\ `ntr-o
m\n\stire din apropierea Betleemului [i, apoi, `n pustiul Egiptului, a ajuns la
Constantinopol, unde Sf=ntul Ioan Gur\ de Aur († 407) l-a luat sub ocrotirea sa.
De aici, Sf=ntul Ioan Casian a ajuns la Roma unde [i-a valorificat experien]a
spiritual\. Ieromonahul dobrogean a propagat `n Apus bog\]ia spiritului
r\s\ritean [i, `n acela[i timp, o vibra]ie din spiritualitatea daco-roman\. Din
Roma, Cuviosul Ioan Casian a plecat `n Galia [i s-a stabilit `n Marsilia, unde a
r\mas p=n\ la sf=r[itul vie]ii († 435).

Re`mprosp\t=nd aceste momente din via]a Bisericii noastre, `n harul luminos
al Cr\ciunului, `mbr\]i[ez cu dragoste pe credincio[ii Episcopiei Romanului [i v\
doresc ca s\rb\toarea plin\ de frumuse]e cre[tin\ a Na[terii Domnului, Noul An
2003 [i Boboteaza s\ v\ afle cu bel[ug de bucurii, de s\n\tate [i fericire.


