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Pastoral\ la Na[terea Domnului – 2002

† PIMEN,
Arhiepiscop al Sucevei [i R\d\u]ilor

Iubi]i fii suflete[ti,

Na[terea Domnului nostru Iisus Hristos din Sf=nta Fecioar\ Maria a fost f\g\-
duit\ de Dumnezeu, dup\ ce str\mo[ii no[tri Adam [i Eva au gre[it, prin neas-
cultarea de porunca lui Dumnezeu de a nu m=nca din pomul oprit (Geneza 3, 15).

~ntruparea Domnului a fost permanent amintit\ oamenilor de Dumnezeu prin
gura proorocilor [i a fost cunoscut\ `ntr-un mod indirect [i de oamenii din afara
hotarelor }\rii Sfinte; aceasta o `n]elegem [i de la cei trei magi care, v\z=nd „steaua
Lui” (Matei 2, 2), au pornit `n lunga lor c\l\torie cu dorin]a arz\toare de a se
`nchina Celui n\scut de cur=nd, „Regele iudeilor” (Matei 2, 2), „~mp\ratul cerului”.

Na[terea Domnului o tr\ie[te [i o simte orice credincios, ca fapt\ a dragostei
lui Dumnezeu fa]\ de omul `nstr\inat de El, dar cu dorin]a arz\toare de a-L
cunoa[te [i a-I face voia Lui m=ntuitoare.

Iubi]i credincio[i,

Semnul ceresc c\l\uzitor, care a condus pa[ii [i inimile magilor c\tre Cel
n\scut din Sf=nta Fecioar\ Maria `n pe[tera din Betleem, a fost, cum [tim, steaua;
ei au observat c\ mersul acelei stele era altul dec=t al celorlal]i a[tri; prin aceasta
ei au `n]eles c\ este o stea care veste[te ceva ie[it din r=nduiala faptelor de r=nd.

Magii, oameni `nv\]a]i, au privit steaua ca pe un semn dumnezeiesc [i au
mers pe urma ei cu credin]a de a se `nchina F\c\torului cerului [i al p\m=ntului.

Cultura [i [tiin]a lor nu i-au `nstr\inat de Dumnezeu; mai mult, s-au pornit
str\b\t=nd drum foarte lung [i cu primejdii pentru c\utarea [i aflarea Lui.

„~ntru aceasta s-a ar\tat dragostea lui
Dumnezeu c\tre noi, c\ pe Fiul S\u Cel
Unul-N\scut L-a trimis Dumnezeu `n lume,
ca prin El via]\ s\ avem.” 

(I Ioan 4, 9)
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Ei L-au aflat ca om, prunc ca orice prunc, dar erau `ncredin]a]i c\ Cel n\scut
`n pe[tera din Betleem era [i Dumnezeu adev\rat, nu numai om adev\rat; de
aceea „... c\z=nd la p\m=nt, s-au `nchinat Lui; [i deschiz=nd vistieriile lor, I-au
adus Lui daruri: aur, t\m=ie [i smirn\” (Matei 2, 11). C=t de mare a fost credin]a
magilor! ~nainte de a-L vedea cu ochii trupului „`mpreun\ cu Maria, mama Lui”
(Matei 2, 11), ei au crezut c\ steaua veste[te na[terea Pruncului, M=ntuitorul
lumii; cu ochii sufletului, adic\ cu ochii credin]ei, ei au `n]eles Taina ~ntrup\rii
Fiului lui Dumnezeu.

Iubi]i fii duhovnice[ti,

Noi, cei de ast\zi, ca [i `nainta[ii no[tri, fiind st\p=ni]i [i c\l\uzi]i de credin]\,
vedem `n sf=nta icoan\ a Na[terii Domnului nu numai pe Pruncul culcat `n iesle
[i `nf\[urat `n scutece, ci vedem pe Fiul lui Dumnezeu cu trup omenesc; vedem `n
icoana M=ntuitorului nu numai pe omul din ea, ci [i pe Dumnezeu cu chip
omenesc, aceasta datorit\ at=t credin]ei noastre, c=t [i me[te[ugului artistului
zugrav care [tie s\ picteze icoana adev\rat\, c\l\uzit fiind permanent de
`nv\]\tura Bisericii, de harul Sf=ntului Duh, care lucreaz\ `n orice inim\ curat\ [i
smerit\ (Matei 5, 8; Iacov 4, 6).

Tot cu ochii credin]ei vedem c\ p=inea [i vinul din sf=ntul potir, dup\ prefa-
cerea lor prin lucrarea Sf=ntului Duh, sunt ~nsu[i Trupul [i S=ngele M=ntuitorului
nostru Iisus Hristos [i credem c\ ne `mp\rt\[im [i ne unim cu Domnul nostru
Iisus Hristos. De acest fapt [i adev\r dumnezeiesc au fost `ncredin]a]i, cum citim
`n vie]ile sfin]ilor, chiar [i acei care, din teama de a nu gre[i, se `ndoiau.

A[adar, pe Dumnezeu ~l vedem numai dac\ inima ne este curat\ (Matei 5, 8);
numai dac\ p\str\m credin]a adev\rat\, numai dac\ privim pe semenul nostru ca
fiind chip al lui Dumnezeu; numai dac\ ajut\m pe cel s\rac „fratele prea mic al
lui Hristos” (Matei 25, 40).

Aceast\ vedere cu ochii credin]ei nu `n[al\ niciodat\. Avraam a primit la
stejarul din Mamvri pe Dumnezeu, Unul `n Fiin]\ [i `ntreit `n Persoane, sub
chipul celor trei `ngeri. De aceea, se spune `n credin]a noastr\ str\mo[easc\:
„primirea de oaspe]i `nseamn\ primirea lui Dumnezeu”.

Ca urmare a acestei credin]e `n via]a poporului nostru, n\scut cre[tin, ospita-
litatea este fapta de c\petenie a fiec\rui rom=n drept-credincios.

De aceea, `ntre lucr\rile de c\petenie ale Bisericii este [i lucrarea filantropiei,
adic\ lucrarea iubirii oamenilor afla]i `n diferite suferin]e [i nevoi.

De[i ast\zi Biserica str\mo[easc\ este v\duvit\ de propriet\]ile l\sate de feri-
ci]ii no[tri `nainta[i [i marii no[tri ctitori de biserici [i a[ez\minte de binefacere,
totu[i credincio[ii eparhiei noastre desf\[oar\ cu smerenie [i dragoste statornic\
lucrarea de ajutorare a oamenilor afla]i `n suferin]e [i lipsuri materiale, cu n\dej-
dea c\ oamenii ale[i de popor la conducerea }\rii vor `n]elege juste]ea restituirii
propriet\]ilor confiscate de comuni[ti. Veniturile acestor propriet\]i sunt menite
`ngrijirii sfintelor biserici [i filantropiei, iubirii cre[tine, care face pe orice lu-
cr\tor al ei un primitor [i un v\z\tor de Dumnezeu, un m\rturisitor al dragostei de
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Dumnezeu, Care pentru noi oamenii S-a smerit n\sc=ndu-Se `ntr-o pe[ter\, a suferit
batjocora, Patimile [i apoi R\stignirea pe Cruce. Astfel ne-a `nv\]at smerenia [i
jertfirea p=n\ la moarte pentru m=ntuirea noastr\ [i a aproapelui nostru.

Rog pe Bunul Dumnezeu la praznicul Na[terii Domnului s\-l `nt=mpina]i [i
s\-l petrece]i cu bucuria m=ntuirii, care s\ v\ `nso]easc\ `n toate zilele noului an
2003.


