
SCRISOARE PASTORALA 2018 

Nașterea Domnului, Dumnezeului  

și Mântuitorului nostru  

Iisus Hristos 
 

"Voi locui în ei și voi umbla și voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul Meu.'' (2 Cor. 6,16; Leviticul 26,11-

19)  

 

Iubiții mei Fii Duhovnicești în Hristos Domnul:  

Cucernic cler, preacuvioși monahi și binecredincioși creștini ai de Dumnezeu-păzitei noastre episcopii, 

 

“Har și Pace de la Dumnezeu-Tatăl nostru și Domnul nostru Iisus Hristos, 

Iar de la noi, arhierești binecuvăntări!” 

 

Hristos se naste ! Mariti-L!   

 

Iubiți Credincioși,  

 

Din nou ca în fiecare an, prăznuim Nașterea Soarelui Dreptății, Iisus Hristos, Lumina Lumii. Punând la o 

parte grijile și povara zilelor, să lăsăm inimile noastre să se umple cu bucuria acestei mari sărbători a 

Nașterii Domnului! Să căpătăm curaj și putere fiindcă astfel de virtuți vin prin nadejdea eternă. 

 

Iar dacă ne ascultăm inimile să auzim fâlfâit de aripi îngerești, aceleași care au împrejmuit pe Hristos cel 

Născut, și care au inspirat pe păstori să anunțe glorioasa veste: Hristos s-a nascut! Ce bucurie lăuntrică va fi 

simțit atunci Fecioara Maria și Iosif protectorul ei, păstorii, magii și întreaga creație!  

 

Incă de la căderea din rai a protopărinților noștri Adam și Eva, toată creația, omul și natura așteptau 

reînnoirea comuniunii cu însăși Creatorul. Și cu toate acestea, depărtarea omului față de Dumnezeu se 

adâncea, devenind anguasă și disperare. 

 

''Ce putea face Dumnezeu in fața acestui proces de dezumanizare a omului, în fața tăinuirii adevărului de 

către duhurile rele?'' se intreba Sf. Atanasie cel Mare. "Ce altceva -- răspunde tot sfântul -- decât să-și 

redescopere chipul în umanitatea pierdută, astfel încât omul să-1 poată cunoaște mai bine pe Dumnezeu.'' 

 

Dumnezeu a trimis profeți și chiar îngeri să cheme pe om la Sine, dar a fost necesar ca Dumnezeu însuși să 

coboare pe pământ spre a ridica pe om la ceruri. "Ce minunată faptă!" exclama Sf. Ioan Gură de Aur: 

“Dumnezeu a trimis pe îngeri la om apoi a înălțat pe om la cele cerești. Raiul s-a coborât pe pământ 

fiindcă raiul trebuia să ridice la sine și lucrurile pământești.” De asemenea Patriarhul Iacob strigase: ''El 

va veni și lumea se va aduna in jurul Său." 

 

Venirea Mântuitorului a fost să restabilească în om chipul ''umbrit '' al lui Dumnezeu și să-i restituie omului 

locul său în Impărația Tatălui ceresc. Sf. Atanasie mai spune că ''venirea Cuvântului lui Dumnezeu în 

persoană era singura posibilitate de a recrea pe om după Chipul lui Dumnezeu." Sau chiar în cuvintele 

Mântuitorului: ''Eu am venit să caut și să mântuiesc ceea ce era pierdut.'' ''Era deci necesar ca Dumnezeu 

Insuși să vină la noi," spune Sf. Leo. "Căci dacă El nu era Dumnezeu adevărat, El nu ne putea ajuta; iar 

dacă nu era om adevărat, el nu putea fi pentru noi un exemplu." 

 

Motivul pentru care Iisus s-a nascut din Sf. Duh și Fecioara Maria, explică Sf. Ioan Gură de Aur, este: "că 

venind între noi, El ne va învăța, și învățându-ne ne va și arăta lucruri pe care omul nu le poate vedea. 



Fiindcă dacă omul crede că ochii sunt mai demni de crezare decât urechile, totuși ochii se îndoiesc de ceea 

ce nu văd, și astfel El ni s-a arătat nouă în trup pentru a se șterge orice urmă de îndoială.'' 

 

Învățându-ne Hristos ne-a îndreptat mintea către Scripturi, așa după cum și profetul David spunea: ''El va 

veni așteptat cum așteaptă ploaia un câmp însetat.'' Nașterea Sa va fi de o importanță cosmică, de o înfinită 

importanță pentru noi, pentru familiile noastre, pentru neam și pentru întreaga creație. Intradevăr El este 

binecuvântat între noi!  

 

Vrând însă să-l cunoaștem, noi trebuie să I ne închinăm. "Căci dacă Hristos este Dumnezeu, așa cum și 

este, dar n-ar fi asumat și firea omenească, noi am fi încă străini mântuirii. Să I ne închinăm deci ca unui 

Dumnezeu,'' ne îndeamnă Sf. Chiril al Ierusalimului. ''Dar trebuie să credem că Hristos Dumnezeu a fost 

totodată și un om adevărat,'' continuă tot Sf. Chiril.  

 

Iisus Mântuitorul, Hristos cel Uns ca Împărat, a “venit ca o mană cerească să sature pe săraci,” spune Sf. 

Chiril, fiindcă oameni de diferite vârste erau înfometați și însetați de adevărul despre creație, după cum 

astăzi prăznuirea nașterii Prințului Păcii ne reamintește de moștenirea noastră spirituală ca fii ai celui Prea 

Înalt.  

 

Astăzi să ne bucurăm deci de nașterea Sa! ''Recunoașterea acestui fapt ne înnobilează ca oameni,'' spune 

Sf. Leo. "Căci noi suntem temple ale Sf. Duh." (1 Cor. 6,19) în care locuiește Dumnezeu, cunoscândune pe 

fiecare după numele său. Astfel noi nu suntem niciodată singuri, nici în clipa cea mai întunecată a vieții; tot 

astfel nici atunci când puterile satanice vin să ne dărâme bisericile și locurile sfinte: ''Dumnezeu este cu noi! 

Înțelegeți neamuri și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu!'' (Is. 8,9). 

 

Acolo unde sunt credincioși adevărați este și Biserică, este un templu al Domnului. Adevărații închinători 

vin la leagănul Pruncului Hristos cântând de bucurie, precum cândva se bucura și Sf.  Ioan Gură de Aur: 

"Mă minunez purtând în brațele mele leagănul lui Hristos. Căci acesta este toată nădejdea mea, acesta 

este viața mea, acesta este Mântuirea mea, acesta este instrumentul care cântă pentru mine, harpă a 

sufletului meu!''  

 

La nașterea lui Hristos îngerii au strigat: ''Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pămînt pace,  între 

oameni bunăvoire!" (Luca 2,14). Aceasta bunăvoire s-a realizat prin Hristos însuși, fiindcă El ne-a împăcat 

pe noi cu Dumnezeu Tatăl -- spune Sf. Chiril. ''În persecuție și tristețe, la bine pacea Domnului este 

nețarmuită'' (Isaia 9,7). Tot astfel și noi astăzi să ne facem părtași și să întâmpinăm pe pruncul Hristos în 

lume, pentru pacea tuturor. Să-L primim că este Dumnezeul nostru și noi poporul Său.  

 

Fiindcă azi ''nouă un prunc s-a născut, nouă astăzi un fiu ni s-a dat" (Isaia 9,5), ploaia a căzut peste 

pamântul însetat, mireasma a acoperit pământul, cel blând și milostiv a venit între noi, stâlpul de foc ne-a 

condus din întuneric la lumină, iar făgaduința Sa pentru noi încă se împlinește. ''Când se va arăta Hristos a 

doua oară, viața noastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă!'' (Col. 3,4). 

 

Hristos se naște! Măriți-L! 

 
+NATHANIEL 

Din mila lui Dumnezeu și voia Poporului, Arhiepiscop de Detroit 

și al Episcopiei Ortodoxe Române din America a 

Bisericii Ortodoxe din America 


