SCRISOARE PASTORALA¨ LA NASTç EREA
DOMNULUI, DUMNEZEULUI SçI MA[NTUITORULUI
NOSTRU IISUS HRISTOS PE ANUL 2011
Hristos se nasçte! Ma¨riòi-L!
||Taina cea din veac ascunsa¨ sçi de ôngeri nesçtiuta¨, prin tine, Na¨sca¨toare de Dumnezeu, celor de pe
pa¨ma[nt s-a ara¨tat, Dumnezeu ôntrupa[ndu-Se ôntru unire neamestecata¨ sçi Crucea de voie pentru noi
primind< prin care ônviind pe Cel ônta[i zidit, a ma[ntuit din moarte sufletele noastre.\\
Troparul Na¨sca¨toarei de Dumnezeu glasul al 4-lea
Iubitului nostru cler, cinului monahal sçi dreptcredinciosçilor cresçtini ai Episcopiei noastre de Dumnezeupa¨zite,
||Fie ca Dumnezeu Tata¨l sçi Domnul nostru Iisus Hristos sa¨ va¨ da¨ruiasca¨ har sçi pace,
iar de la noi arhieresçti binecuva[nta¨ri!\\
ön troparul citat mai sus, mai ônta[i se aduce ma¨rire lui Dumnezeu, dar atenòia ne este atrasa¨ de anumite
lucruri> ôn primul ra[nd, ca¨ este vorba de o taina¨ dumnezeiasca¨ ascunsa¨ care ni se descopera¨< al doilea, ca¨
aceasta¨ taina¨ a fost descoperita¨ omenirii la un anumit timp< al treilea, ca¨ Dumnezeu ônsusçi a devenit om
sçi s-a jertfit pentru omenire< al patrulea, ca¨ a ridicat pe Adam cel ca¨zut sçi ôntreaga omenire la viaòa¨ vesçnica¨<
al cincilea, ca¨ toate acestea> taina, jertfa, ôna¨lòarea au fost da¨ruite noua¨ prin buna¨voinòa, acceptarea sçi
participarea unei femei care a tra¨it sçi tra¨iesçte ôn armonie perfecta¨ cu Dumnezeu sçi omenirea.
||Taina cea din veac ascunsa¨\\ (Efeseni 3> 9)||...Taina cea ascunsa¨ din veacuri sçi din neamuri< iar acum
s-a ara¨tat...\\ (Coloseni 1>26) asça descrie Sf. Ap. Pavel nasçterea lui Hristos ôn aceasta¨ lume. Aceasta este
ceea ce el a propova¨duit evreilor sçi neamurilor. Sf. Pavel a scris efesenilor> ||Fa¨ca[ndu-ne cunoscuta¨ taina
voii Sale, dupa¨ buna¨voinòa Sa, astfel cum hota¨ra[se ôn Sine mai ônainte, ... ca toate sa¨ fie cuprinse iara¨sçi
ôn Hristos...\\ (Efeseni 1> 9-10). Dumnezeu ne-a ara¨tat! Iubiòi credinciosçi, nu avem nici o scuza¨ daca¨ nu
ra¨spundem lui Dumnezeu, pentru ca¨ El ônsusçi ne-a ara¨tat motivul nasçterii lui Hristos ôn aceasta¨ lume sçi El
asçteapta¨ un ra¨spuns de la fiecare dintre noi. Ma¨riòi-L!
Atunci ca[nd ne ônta[mpina¨m unul pe cela¨lalt spuna[nd> ||Hristos se nasçte!\\, ne referim la ômplinirea
acestei taine dumnezeiesçti care s-a descoperit ôntregii lumi prin ôntruparea sau luarea naturii noastre
omenesçti de ca¨tre Dumnezeu asça cum a fost anunòat mai ônainte de ca¨tre prooroci, vestit de ca¨tre ôngeri
sçi atestat ôn Noul Testament al Domnului, Dumnezeului sçi Ma[ntuitorului nostru Iisus Hristos, tra¨it sçi
ma¨rturisit de ca¨tre cresçtinii ortodocsçi.
Numele de Hristos ônseamna¨ Unsul. El este Cel Unul Na¨scut din Dumnezeu Tata¨l ca sa¨ vesteasca¨ tuturor
Vestea cea Buna¨, Evanghelia< ca¨ Dumnezeu este iubire sçi iubesçte ôntreaga omenire pe care El a fa¨cut-o
dupa¨ chipul sçi asema¨narea Sa. Trei Persoane, una fiind ôn natura dumnezeiasca¨, iubire dumnezeiasca¨ fa¨ra¨
sfa[rsçit. Dumnezeu Tata¨l este iubire sçi iubesçte pe toòi oamenii. Dumnezeu Fiul, Hristosul, este iubire sçi
iubesçte pe toòi oamenii. Dumnezeu Duhul Sfa[nt este iubire sçi iubesçte pe toòi oamenii.
Aceasta¨ ma¨reaòa¨ iubire a lui Dumnezeu consta¨ ôn faptul ca¨ El invita¨ ôntreaga omenire sa¨ se ônnoiasca¨
ôn sine, persoana¨ dupa¨ persoana¨, la starea originara¨ pe care a avut-o Adam, cel ||ônta[i creat\\, o stare din
care ôntreaga omenire este ca¨zuta¨. Acum, prin alegerea noastra¨, prin botez sçi prin harul Sa¨u, noi suntem
chemaòi sa¨ tra¨im ôn armonie cu Dumnezeu sçi oamenii ôn aceasta¨ viaòa¨ sçi ôn acest fel sa¨ mosçtenim viaòa
vesçnica¨. Aceasta este ||ma[ntuirea sufletelor noastre\\, este viaòa vesçnica¨ de care vorbesçte troparul.
Hristos ||...S-a na¨scut din Tata¨l mai ônainte de toòi vecii< Lumina¨ din lumina¨< Dumnezeu adeva¨rat din
Dumnezeu adeva¨rat, na¨scut, iar nu fa¨cut, Cel de o fiinòa¨ cu Dumnezeu Tata¨l, prin Care toate s-au fa¨cut.\\
(Crezul)
Iisus Ma[ntuitorul, Hristos Unsul care a adus Vestea cea Buna¨, pe Acesta ôl preama¨rim.Pentru ca¨ l-a
restaurat pe Adam la demnitatea dinta[i sçi pentru ca¨ ne ridica¨ pe fiecare dintre noi la acea frumuseòe dinta[i,
de aceea este preama¨rit Hristos de ca¨tre toate puterile ceresçti sçi pa¨ma[ntesçti sçi de ca¨tre noi ca[nd ra¨spundem>
||Ma¨riòi-L!\\
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Sf. Efrem Sirul ne amintesçte> ||Pentru ca¨ ôngerul a zis> ™™sçi vei chema numele lui Iisus££, adica¨ Ma[ntuitor,
™™pentru ca¨ El va ma[ntui poporul Sa¨u din pa¨cate.££ Acest nume, deci, nu se refera¨ la natura Sa, ci la faptele
Sale.\\ (Comentariu biblic 26 la Diatessaronul lui Taòian). Pogora[ndu-Se ôntre noi, El s-a jertfit de buna¨voie
pe cruce pentru a restaura natura umana¨ ca¨zuta¨, la existenòa dinaintea ca¨derii sçi la frumoasa natura¨ a
ônta[iului Adam. Vedem aici Dragostea Dumnezeiasca¨ ôn acòiune, o continuare a iubitorului act al creaòiei,
restaura¨rii sçi ma[ntuirii, mereu sçi mereu ôn vesçnicie sçi pentru totdeauna.
Realiza[nd ca¨ ne-am ôntors de la faòa lui Dumnezeu, frica de moarte a fa¨cut ca omenirea sa¨ se aplece spre
ônauntru, ônòelega[nd gresçit adeva¨ratul scop al vieòii. Adeva¨ratul scop al vieòii este ôntoarcerea la Dumnezeu
ôn aceasta¨ viaòa¨ prin cunoasçterea dragostei Sale sçi mutarea la bucuria vieòii vesçnice a veacului ce va sa¨ vina¨.
Prin acest act voluntar sçi voit al jertfei pe cruce, Domnul nostru Iisus Hristos a depa¨sçit sçi distrus puterea
Moròii, care pusese ôn omenire frica de anihilare.
Domnul a trebuit sa¨ ia firea omeneasca¨ pentru a locui printre noi. El a ônfa¨ptuit aceasta prin buna¨voinòa
unei femei, ea ônsa¨sçi de natura¨ omeneasca¨, a Prea Binecuva[ntatei Fecioare Maria. Ioan Monahul exclama¨>||O
minune! Dumnezeu locuiesçte ôntre oameni< El cel neônca¨put, a ônca¨put ôn pa[ntece< Cel fa¨ra¨ de timp intra¨
ôn timp, sçi mare taina¨< nasçterea Sa este fa¨ra¨ de sa¨ma[nòa¨, iar desçertarea Sa dincolo de cuva[nt!\\ (Stihira
Bunei Vestiri). Sf. Bede spune> ||Pentru ca¨ moartea a intrat printr-o femeie, era potrivit ca viaòa sa¨ se
ôntoarca¨ tot printr-o femeie.... (care) a da¨ruit lumii pe Autorul ma[ntuirii.\\ (Omilii la Evanghelii 1> 3).
Iisus a luat firea noastra¨ omeneasca¨ prin puterea Duhului Sfa[nt sçi prin acceptarea Prea Sfintei Na¨sca¨toare
de Dumnezeu, Maria. Sf. Chiril al Ierusalimului ne amintesçte ceea ce Sf. Ap. Pavel a spus> (Galateni 4> 4)
||Dumnezeu a trimis pe Fiul Sa¨u, na¨scut din femeie,\\ nu pentru ca¨ el ar fi fost na¨scut din ba¨rbat sçi femeie
sçi prin aceasta noi ma¨rturisim nasçterea Sa din fecioara¨ sçi pururea fecioria Maicii Sale. ôntorca[ndu-ne la imn,
noi ônòelegem ca¨ prin Fecioara Maria, Hristos S-a na¨scut sçi ca¨ Taina cea dumnezeiasca¨ a ma[ntuirii ||din veac
ascunsa¨\\ a fost descoperita¨, ôn sfa[rsçit oamenilor.
De ce nu a fost aceasta¨ taina¨ descoperita¨ oamenilor mai devreme= Tocmai pentru ca¨ revelarea acestei
taine putea fi fa¨cuta¨ numai ca[nd persoana prin care taina putea fi descoperita¨ exista, sçi aceasta¨ persoana¨ a
fost Fecioara Maria. Aceasta a fost ||plinirea vremii\\ de care vorbesçte Scriptura< timpul ca[nd aceasta¨ sfa[nta¨
femeie va spune Arhanghelului Gavriil> ||Fie mie dupa¨ cuva[ntul ta¨u!\\ (Luca 1>38)
Aceasta¨ taina¨, ca¨ Dumnezeu pe Care niciun om nu-L poate vedea, (Ioan 1> 1) sa¨ ia firea noastra¨
omeneasca¨ ôn Iisus Hristos, nu a fost descoperita¨ ôngerilor, slujitori sçi vestitori ai voii lui Dumnezeu, ônainte
de a fi cunoscuta¨ oamenilor. Numai Arhanghelului Gavriil (||Puterea lui Dumnezeu\\), care a venit cu
invitaòia lui Dumnezeu ca¨tre Fecioara din Nazaret, a fost aceasta¨ taina¨ descoperita¨. Sf. Leon cel Mare
explica¨> ||ônainte ca Ra¨scumpa¨ra¨torul sa¨ se nasca¨ cu trup, era neônòelegere ôntre noi sçi ôntre ôngeri, de a
ca¨ror lumina¨ sçi sfa[nta¨ perfecòiune noi eram separaòi..., dar ôntruca[t acum noi primim pe ômpa¨ratul Hristos,
ôngerii ne primesc sçi ei ca sçi conceta¨òeni..., acum ei sunt ôn pace cu noi..., acum ei ne onoreaza¨ ca prieteni.\\
(Omilii la Evanghelii 8> 2)
Haideòi sa¨ ôncheiem aceste ga[nduri la prezenta sa¨rba¨toare a Nasçterii Domnului, Dumnezeului sçi Ma[ntuitorului
nostru Iisus Hristos, asculta[nd atent cuvintele Sf. Ap. Pavel adresate Bisericii din Efes care sumarizeaza¨
toate acestea despre care am vorbit astfel> ||Binecuva[ntat fie Dumnezeu sçi Tata¨l Domnului nostru Iisus
Hristos, Cel ce, ôntru Hristos, ne-a binecuva[ntat pe noi, ôn ceruri, cu toata¨ binecuva[ntarea duhovniceasca¨<
Precum ôntru El ne-a sçi ales, ônainte de ôntemeierea lumii, ca sa¨ fim sfinòi sçi fa¨ra¨ de prihana¨ ônaintea Lui,
mai ônainte ra[nduindu-ne, ôn a Sa iubire, spre ônfierea ôntru El, prin Iisus Hristos, dupa¨ buna socotinòa¨ a
voii Sale, spre lauda slavei harului Sa¨u, cu care ne-a da¨ruit pe noi prin Fiul Sa¨u cel iubit< ôntru El avem
ra¨scumpa¨rarea prin sa[ngele Lui sçi iertarea pa¨catelor, dupa¨ boga¨òia harului Lui.\\ ||Ca Dumnezeul
Domnului nostru Iisus Hristos, Tata¨l slavei, sa¨ va¨ dea voua¨ duhul ônòelepciunii sçi al descoperirii, spre
deplina Lui cunoasçtere.\\ (Efeseni 1> 3-7, 13)
Dumnezeu ne-a ales din vesçnicie sçi la timpul potrivit ne-a descoperit taina Sa dumnezeiasca¨. Acum, El
ne cheama¨ sa¨ tra¨im ôn iubire ôn aceasta¨ lume pe care El a creat-o sçi-i poarta¨ de grija¨. El vrea sa¨-L preama¨rim
pentru iubirea sçi harul Sa¨u ce ne ridica¨ din nou. El a pogora[t peste noi iertarea pa¨catelor noastre. El ne-a
invitat sa¨ fim ômpreuna¨ cu Hristos sub care vor fi toate ôn veacul ce va sa¨ fie.
El ne cere sa¨ tra¨im ceea ce credem sçi prin aceasta¨ sa¨ aducem ma¨rire Tata¨lui sçi Fiului sçi Duhului Sfa[nt.
Amin.
Hristos se nasçte! Ma¨riòi-L!
Ma[ntuitorul este ôntre noi! önta[mpinaòi-L!
+NATHANIEL
Din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Detroitului sçi al
Episcopiei Ortodoxe Roma[ne din America
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