
Sărbătoarea Naşterii Domnului 2005 
 

Hristos se naşte! Măriţi-L! 
 

Iubitului nostru cler, cinului monahalşi dreptcredincioşilor creştini ai Bisericii 
Ortodoxe în America 

 
Iubiţii mei întru Domnul: 

 
“Toţi îngerii din ceruri se bucură şi sărbătoresc astăzi! Toată făptura saltă de bucurie 
pentru că Mântuitorul şi Domnul S-a născut în Betleem! Şi toată greşeala idolească a 

încetat şi Hristos domneşte în veci!” 
Litia Crăciunului 

 
Sărbătorind Naşterea Domnului, ne unim vocile cu ale îngerilor, preamărind pe Cel 
care a luat firea omenească asupra Sa pentru a o înnoi, pentru ca noi să devenim 
părtaşi „firii Sale dumnezeieşti” aşa precum Sf. Ap.Petru ne aminteşte. Cu adevărat, 
acesta este un motiv de bucurie şi de sărbătoare! 
 
Însă lumea în care trăim, deseori nu se minunează de acest miracol, de această 
bucurie. Prea des, simpla pomenire a numelui lui Hristos şi a Naşterii Sale creează 
controverse. Sunt unii care reduc acest eveniment pivotal în istoria omenirii la una din 
multele „sărbători” care ar trebui să fie observată particular şi în tăcere, iar nu 
proclamată. În vreme ce „Hristos domneşte în veci”, idolatria pe care Naşterea Sa a 
şters-o, continuă să existe, provocând pe cei care Îl văd pe Hristos ca pe „Sfetnic 
minunat, Împăratul Împăraţilor, Domnul Domnilor, Stăpânitor, Domn al păcii” să fie 
mai ardenţi în a proclama că „Dumnezeu este cu noi” nu numai prin cuvânt, dar mai 
important prin fapte. 
 
Misiunea lui Hristos n-a fost una particulară. El a predicat mulţimilor şi a vindecat pe 
cei bolnavi în prezenţa multora. A descoperit plinătatea adevărului tuturor care au 
vrut să-L asculte şi care au acceptat chemarea Sa de a „veni şi a vedea”. Mesajul 
pocăinţei şi al iertării descoperit în parabolele şi minunile Sale a fost pecetluit cu 
Însuşi sângele Său, în Patimile şi Moartea Sa. Învierea Sa anunţată miilor din 
Ierusalim în marea zi a Cincizecimii şi întregii lumi în zilele ce au urmat, a deschis 
porţile unei realităţi mai mari – viaţa veşnică în Împărăţia Sa. 
 
Ne  aducem aminte de cuvintele proorocului Isaia „a venit întru ale Sale, dar ai Săi nu 
L-au cunoscut.” Evanghelia pe care a Hristos a proclamat-o a fost şi este înconjurată 
de controverse, tocmai pentru că atacă idolatria care insistă că această lume şi nu cea 
viitoare ne oferă tot ceea ce avem nevoie, tot ceea ce este real, tot ceea ce omul are 
nevoie pentru a fi „împlinit”.  Grijile lumeşti Hristos ne-a cerut să le lăsăm deoparte, 
începând cu dorinţa idolatră de a ne vedea pe noi înşine şi nu pe Hristos ca fiind 
centrul tuturor lucrurilor în locul lui Dumnezeu. Aceste griji sunt obstacole în calea 
urmării voii Sale, a participării la viaţa Sa, la natura Sa dumnezeiască. 



În lumea de azi, împovărată de războaie, de calamităţi naturale, de „corectitudine 
politică” şi de lipsă generală de iubire şi bunătate, este uşor să cădem în ispite şi 
îndoieli. Este mult mai uşor să ne concentrăm asupra lucrurilor pământeşti decât 
asupra bunătăţilor cereşti. Întruparea Domnului ne inivtă să privim dincolo de aceste 
poveri, să recunoaştem că deşi trăim într-o lume căzută, Împărăţia ce va să vină este 
deja prezentă în noi prin Biserică, dacă răspundem chemării lui Hristos: „Veniţi... şi 
Eu vă voi da odihnă.” Întru această lumină, îngerii din ceruri s-au bucurat să anunţe 
omenirii eliberarea din egoism şi din separarea faţă de Ziditorul ei, eliberarea pe care 
Dumnezeu ne-a dăruit-o din iubire, biruind robia acestei lumi, pe care o putem săvârşi 
primind darul vieşii veşnice descoperit în plinătatea peşterii din Betleem şi în acelaşi 
timp în goliciunea mormântului din Ierusalim. 
 
Mă rog ca sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos să fie plină de bucuria 
ce vine din pocăinţa adevărată, atunci când ne străduim să lăsăm deoparte idolii şi 
grijile acestei lumi, şi să descoperim că Hristos este cu adevărat „Stăpânitorul tuturor 
veacurilor”. Fie ca şi noi, acum şi în anul care vine, să fugim de ispita de a ne purta 
greutăţile fără Hristos. Haideţi să ne dedicăm îmbrăţişării prezenţei Sale în mijlocul 
nostru cu zel reînnoit şi convingere, străduindu-ne să devenim „lumina lumii” pe care 
Hristos ne-a chemat să fim. 
 

Cu dragoste în Hristos Domnul Cel Născut, 
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