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Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Naşterii Domnului
† LAURENŢIU,
DIN MILA LUI DUMNEZEU,
ARHIEPISCOPUL SIBIULUI ŞI MITROPOLITUL ARDEALULUI
Iubitului nostru cler, cinului monahal
şi dreptcredincioşilor creştini,
har, milă şi pace de la Dumnezeu, iar de la noi arhiereşti binecuvântări!
„Fecioara, astăzi, pe Cel mai presus de fiinţă naşte...”
(Condacul Naşterii Domnului)
Ne-a învrednicit şi anul acesta Preabunul Dumnezeu să ajungem slăvitul
praznic al Naşterii Domnului cu pace şi bucurie, cântând şi mulţumind lui Dumnezeu pentru toate darurile Sale cele bogate revărsate asupra noastră. Crăciunul
este sărbătoarea bucuriei, căci astăzi Biserica prăznuieşte împlinirea făgăduinţelor
făcute patriarhilor şi proorocilor prin arătarea lui Dumnezeu în trup şi venirea Lui
printre oameni, pentru izbăvirea neamului omenesc de tirania amară a păcatului, a
diavolului şi a morţii. „Ce să zicem? Ce să grăim? – se întreabă Sfântul Ioan Gură
de Aur cu privire la acest praznic – Căci ne spăimântează minunea! Cel vechi de
zile S-a făcut prunc; Cel ce şade pe scaun înalt şi preaînălţat Se pune în iesle;
Cel nepipăit, şi simplu, şi nealcătuit din părţi şi fără de trup Se înfaşă de mâini
omeneşti; Cel ce rupe legăturile păcatului Se înfăşură cu scutece, fiindcă aceasta
o voieşte. Căci voieşte să facă necinstea cinste, să îmbrace neslăvirea cu slavă,
să arate hotarul ocărârii chip de faptă bună. Pentru aceea Se îmbracă cu trupul
meu, ca eu să-L încap pe Cuvântul Lui”1.
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Este atât de mare taina coborârii lui Dumnezeu la noi încât ea nu poate fi cuprinsă cu mintea, însă Biserica a dorit să laude şi să vestească, prin rânduielile sale
de cult, minunea mare a acestui singur lucru nou sub soare, după cum se exprimă
Sfântul Ioan Damaschin2.
Prin toate cântările acestei sărbători, prin frumoasele colinde care răsună în
aceste zile, dar şi prin toate omiliile patristice dedicate acestui praznic luminos,
Biserica vrea să ne prezinte, sintetic şi poetic, întreaga iconomie a mântuirii, împlinită de Mântuitorul Iisus Hristos, arătând că doar prin această unire negrăită şi
tainică dintre Dumnezeu şi om natura umană a putut fi izbăvită de păcat, de moarte
şi de tirania diavolului. Păcatul l-a depărtat pe om de Dumnezeu şi doar Dumnezeu putea să îl readucă pe om la comuniunea cu Sine.
Astfel, Fiul lui Dumnezeu S-a coborât la om, S-a îmbrăcat cu trup omenesc
din Preacurata Fecioară Maria, pentru ca omul să se întoarcă la Dumnezeu, să se
umple de Dumnezeu. Firea umană a fost dată Fiului lui Dumnezeu, ca unui doctor
iscusit, pentru a o izbăvi de muşcătura cea înveninată a şarpelui, pentru a o curăţi,
a o învia şi a-i dărui nemurirea3. Iar acest doctor plin de bunătate, spune Sfântul
Atanasie cel Mare, S-a făcut El Însuşi medicamentul firii noastre, pentru ca toţi
să ne izbăvim de păcat, de diavol şi de moarte, gustând din Preacuratul Său Trup
şi împărtăşindu-ne de viaţa care izvorăşte din El4. Întrupându-Se, Dumnezeu-Cuvântul a adus pe pământ toate bogăţiile cereşti, tot adevărul dumnezeiesc, toată
fericirea raiului, pierdută prin neascultare, şi de aceea, spune Sfântul Grigorie Teologul, prin Betleem oamenii au intrat iarăşi în paradis, căci Cel care îmbogăţeşte
S-a sărăcit de bunăvoie, pentru ca omul să se îmbogăţească cu Dumnezeirea Lui;
şi Cel plin S-a golit pentru puţin timp de slava Sa, ca omul să se împărtăşească de
plinătatea Sa5.
Iubiţi fii duhovniceşti,
Misterul negrăit al întrupării Fiului lui Dumnezeu, atât de profund şi inaccesibil minţii umane, a găsit însă o frumoasă şi sintetică exprimare în formă melodică în condacul Naşterii Domnului, atribuit Sfântului Roman Melodul, ale cărui
versuri redau taina venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu, astfel:
„Fecioara, astăzi, pe Cel mai presus de fiinţă naşte,
Şi pământul peştera Celui neapropiat aduce;
Sfântul Ioan Damaschin, Expositio fidei 45, III, la Bonifatius Kotter (ed.), Die Schriften des
Johannes von Damascus III (Patristische Texte und Studien 12), Berlin, New York, 1973, p. 108.
3
Sfântul Atanasie cel Mare, Despre Întruparea Cuvântului, 54, PG 25, 192BC.
4
Ibidem, 61, PG 25, 277AB.
5
Sfântul Grigorie Teologul, Omilia 44, PG 36, 612B şi Cuvânt la Arătarea Domnului 13, PG
36, 325AD.
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„Fecioara, astăzi, pe Cel mai presus de fiinţă naşte”
Istoria arătării în lume începe, pentru Sfântul Roman Melodul, cu un personaj: Fecioara. În planul uman, ea este prima persoană amintită, fiindcă ea L-a
născut cu trup pe Cel mai presus de fiinţă. Fecioara naşte, şi paradoxul este evident.
Cuvintele condacului nu descriu un eveniment din trecut, ci vestesc o minune.
Modul naşterii e mai presus de puterea de înţelegere a minţii omeneşti, fiindcă,
după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur: „Fecioara nu a pătimit stricăciune
născând, căci a născut duhovniceşte. Cred că Fecioara a născut astăzi fiu şi că
Dumnezeu-Tatăl a născut fără de ani, dar m-am învăţat a cinsti cu tăcere chipul
naşterii, căci nu am luat a iscodi prin cuvânt mult. Fiindcă la Dumnezeu nu se
cade a lua aminte la firea lucrurilor, ci a crede puterii Celui ce lucrează. Pentru
că legea firii este ca femeia să nască atunci când se va împreuna nunţii, iar când
aceea neispitită de nuntă va naşte arătându-se apoi fecioară, lucrul este mai presus de fire. Deci lucrul cel după fire să se cerce, iar cel mai presus de fire să se
cinstească cu tăcerea. Căci ce să zic sau ce să grăiesc? Pe ceea ce a născut o
privesc, pe Cel ce S-a născut Îl văd, dar chipul naşterii nu îl înţeleg. Căci, unde
voieşte Dumnezeu, firea şi hotarul rânduielii se biruie. Fiindcă nu după fire s-a
făcut lucrul, ci minunea e mai presus de fire”6.
Maica Domnului L-a încăput în ea în modul cel mai desăvârşit pe Fiul lui
Dumnezeu, întrucât I s-a dăruit în modul cel mai desăvârşit, împlinind în persoana
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Îngerii cu păstorii slavoslovesc
Şi magii cu steaua călătoresc;
Căci pentru noi S-a născut Prunc tânăr,
Dumnezeu cel mai-nainte de veci”.
Aceste versuri fac parte dintr-un poem mai amplu al Sfântului Roman Melodul, ce a fost scris sub inspiraţie dumnezeiască, după cum aflăm din Sinaxarul
zilei de 1 octombrie, în care se precizează faptul că acest mare sfânt, ,,după săvârşirea slujbei (la biserica Născătoarei de Dumnezeu din Vlaherne, n.n.), iarăşi
s-a întors în Chir, unde şi darul alcătuirii condacelor a luat, arătându-i-se în vis
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi, dându-i o bucată de hârtie, îi poruncea
să o mănânce; deci i se păru că deschise gura şi înghiţi hârtia; şi, fiind praznicul
Naşterii Domnului, îndată, cum se deşteptă, suindu-se în amvon, începu a cânta:
Fecioara, astăzi, pe Cel mai presus de fiinţă naşte…”.
Condacul evocă, printr-o serie de paradoxuri, toate evenimentele istorice ale
venirii în lume a lui Dumnezeu, marcând caracterul lor miraculos, care depăşeşte
puterea de înţelegere raţională:
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ei preacurată cele două forme de dăruire ale femeii: fecioria şi maternitatea. Lui
Dumnezeu s-a dăruit total prin feciorie şi a dobândit, ca rod al curăţiei şi al ascultării
ei, darul de a fi Maica lui Dumnezeu, încăpând în pântecele ei pe Cel necuprins7.
Evenimentul Naşterii este însă, pentru Sfântul Roman Melodul, unul veşnic
actual. Precizarea temporală „astăzi” nu are aici sens cronologic, ci unul spiritual,
eshatologic, căci toate evenimentele istorice ale vieţii Mântuitorului sunt actualizate în cultul Bisericii, prin care şi în care omul se întâlneşte cu Hristos, cu Hristos
cel răstignit şi înviat, cu Hristos în Care sunt veşnic actuale toate evenimentele vieţii Lui. Întâlnirea cu Hristos, prin Duhul Sfânt, este taina bucuriei fiecărei sărbători.
Noi, acum, nu doar cugetăm la Hristos şi la tot ce a făcut El pentru noi, ci intrăm
în legătură cu El prin cântări şi rugăciuni, ne împărtăşim de bucuria umanităţii Lui,
în care toate faptele vieţii Lui sunt mereu şi veşnic actuale, iar prin harul Sfântului Duh le putem trăi şi simţi şi noi ca mereu actuale şi mereu noi şi înnoitoare în
viaţa noastră. În Biserică reiterăm, astfel, întreaga viaţă a lui Hristos, prin Sfintele
Taine, după cum spune Sfântul Nicolae Cabasila, iar această împreună călătorie a
lui Hristos cu noi, prin întreg cultul Bisericii, este o tainică realitate, care aduce în
inimile noastre bucuria fiecărui praznic împărătesc.
„Şi pământul peştera Celui neapropiat aduce”
Paradoxul şi miracolul se amplifică, şi paralelismul celor două planuri este
evident: cel al naşterii din Fecioara şi cel al naşterii în mijlocul zidirii. Peştera
este adusă Ziditorului şi Îl primeşte pe Acesta spre a Se naşte, întocmai cum Fecioara L-a primit în pântecele ei. La fel cum neamul omenesc aduce prinos curat lui Dumnezeu pe Fecioara, tot astfel şi pământul aduce, şi el, peştera, săracă,
neînsemnată, fără valoare înaintea oamenilor, dar curată, smerită şi bună foarte,
înaintea Celui ce a zidit toate, după cum şi cântăm la vecernia acestui praznic: „Ce
Îţi vom aduce, Hristoase? Că Te-ai arătat pe pământ ca un om, pentru noi... Îngerii cântarea, cerurile steaua, magii darurile, păstorii minunea, pământul peştera,
pustiul ieslea, iar noi, pe Maica Fecioara...”8.
Toată făptura doreşte să aducă o ofrandă de mulţumire Ziditorului pentru
izbăvirea ce o primeşte, iar Cel ce a venit în lume nu e numit cu numele, ci se
amintesc doar două atribute ale Sale: El e Cel mai presus de fiinţă şi Cel neapropiat, Care a dorit să Se facă trup şi să Se sălăşluiască între noi (In 1, 14), pentru
ca, astfel, „pe omul cel căzut întru mare cădere să-l strălucească prin lucrarea cea
dumnezeiască întru mai strălucită podoabă a frumuseţii de a doua oară. Şi S-a
Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă, Craiova,
1986, p. 169.
8
Stihiră la „Doamne, strigat-am...”, Mineiul lunii decembrie, ziua 26.
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„Îngerii cu păstorii slavoslovesc şi magii cu steaua călătoresc”
Versul acesta exprimă bucuria întregii zidiri, atât a celei văzute, cât şi a celei
nevăzute, la venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu, prin Care cele două lumi sunt
unite, pământul devenind cer, iar cerul primind la el pe cei ce vieţuiesc îngereşte:
„Taină străină şi preaslăvită văd! – exclamă Sfântul Ioan Gură de Aur – păstorii
îmi răsună urechile fluierând nu viersuire de pustie, ci cântând cântare cerească.
Îngerii cântă, Arhanghelii viersuiesc, laudă Heruvimii, slavoslovesc Serafimii! Toţi
prăznuiesc, văzându-L pe Dumnezeu pe pământ şi pe om în ceruri. Pe Cel de sus
– jos, pentru iconomie; şi pe cel de jos – sus, pentru iubirea de oameni. Astăzi,
Betleemul s-a asemănat cerului, în loc de stele primindu-i pe îngerii care laudă;
şi, în loc de soare, încăpându-L pe Soarele dreptăţii...”10.
Venirea şi închinarea magilor la un prunc născut într-o iesle amplifică paradoxul naraţiunii, căci ei „au venit minunându-se de Împăratul cel ceresc, fiindcă
a venit pe pământ, neavând îngeri, nu Arhangheli, nu Scaune, nu Domnii, nu
Puteri, nu Stăpânii, ci călătorind străină şi neumblată cale...”11, spune acelaşi
mare sfânt părinte, şi I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă. Aur – ca unui Împărat, tămâie – ca unui Dumnezeu, smirnă – ca Unuia Ce avea să moară pentru
mântuirea lumii.
Condacul se încheie cu refrenul acesta concluziv, care se repetă la finalul
fiecărui icos al imnului compus de Sfântul Roman Melodul:
„Căci pentru noi S-a născut Prunc tânăr, Dumnezeu cel mai-nainte de veci”.
Dumnezeu a vrut a Se face Prunc, pentru ca veşnicia să intre în timp, şi Cel
fără de început primeşte un început şi iubirea lui Dumnezeu vine la noi sub chipul
smerit al unui Prunc născut în sărăcie şi simplitate, pentru a-l întâlni pe omul care
îşi pierduse prin păcat nevinovăţia prunciei, pentru a-i dărui blândeţea, smerenia,
simplitatea, nerăutatea şi frumuseţea originară.
„Iată, semn dat vouă: veţi afla prunc”, le spun îngerii păstorilor, şi astfel
Pruncia lui Dumnezeu devine semnul puterii, al bunătăţii, al înţelepciunii şi al
9
Sfântul Ioan Damaschin, Homilia in nativitatem Jesu Christi 5, 15, la Bonifatius Kotter
(ed.), Die Schriften des Johannes von Damascus V (Patristische Texte und Studien 12), Berlin, New
York, 1988, p. 330.
10
Sfântul Ioan Gură de Aur, In natale domini nostri Jesu Christi, PG 56, 385B.
11
Ibidem, PG 56, 386D.
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înfăşat cu scutece de Maica Sa Cel ce dumnezeieşte Se îmbracă cu lumina ca şi cu
o haină (Ps 103, 2), ca astfel să dezlege lanţurile păcatelor noastre...”, ne spune
Sfântul Ioan Damaschin9.
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smereniei Lui negrăite, dat nouă la plinirea vremurilor (Ga 4, 4). Pruncul Acesta
S-a născut plin de tărie şi de pricepere, ca Unul Ce este: „Dumnezeu tare, stăpânitor, Domn al păcii” (Is 9, 5), dar El a venit în lume în chip smerit şi S-a încins
cu scutece ca să ne slujească nouă. „El S-a făcut trup – spune Sfântul Ioan Gură
de Aur - ca Unul pe Care nu-L încape cerul, să-L primească ieslea. Şi pentru
aceasta S-a pus în iesle, ca El, Cel ce le hrăneşte pe toate cu bunătate, să primească
hrană de prunc de la maică fecioară…”12.
Acest frumos şi unic condac transmite în formă cântată mesajul adânc al
Evangheliei mântuirii noastre, şi anume: să ne facem cu toţii copii la inimă, pentru
a înţelege şi a simţi iubirea negrăită a lui Dumnezeu, Care, bogat fiind, a sărăcit
pentru noi şi Care a vrut a Se naşte în iesle sărăcăcioasă, ca să ne îmbogăţească pe
noi. Să lăsăm orgoliile personale, egoismul şi toate celelalte patimi, să ne golim de
noi înşine, să alegem viaţa simplă şi aproape de Dumnezeu, să coborâm în Betleemul inimii şi acolo să Îl întâlnim pe pruncul Hristos, sălăşluit, prin Taina Sfântului
Botez, în inimile noastre cu toată frumuseţea, curăţia, blândeţea şi smerenia Lui.
Hristos cel smerit, Hristos pruncul a venit în lume, S-a întrupat, S-a răstignit şi a
înviat, iar apoi, prin harul Sfântului Duh, S-a sălăşluit în inimile noastre, vrând să
găsească suflete care să intre în dialog cu El, care să redescopere astfel frumuseţea
originară a copilăriei neamului omenesc, adică starea de fericire din rai.
Să ne arătăm toţi copii ai lui Dumnezeu, fraţi ai lui Hristos, prin gustarea din
viaţa Lui, prin Sfintele Taine, pentru ca, astfel, să trăim de acum o viaţă cerească,
o viaţă nouă, renăscută de Sus, din apă şi din Duh, prin Botez şi Euharistie, prin
pocăinţă şi paza sfintelor Sale porunci. Apostolul neamurilor ne învaţă că a trăi
această viaţă nouă în Hristos înseamnă a renunţa la patimile egoiste, înseamnă a
omorî „mădularele... cele pământeşti: desfrânarea, necurăţia, patima, pofta cea
rea şi lăcomia, care este închinare la idoli…”, a lepăda mânia, defăimarea, cuvintele de ruşine, „pentru care vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării…”
(Col 3, 5-8).
Sfântul Apostol Iacob ne îndeamnă să nu iubim lumea şi cele din lume, adică
pofta ochiului, pofta trupului şi trufia vieţii, pentru ca astfel să ne arătăm asemenea pruncului Hristos, Fratele nostru mai mare, venit în lume nu doar să ne înveţe,
dar şi să ne ajute să dobândim viaţa fericirii veşnice.
Iubiţi credincioşi,
Avem datoria sfântă să păzim curăţia neamului românesc, atât de ameninţată
în acest ultim deceniu. Să nu uităm că această curăţie a copiilor este principalul
gaj pentru care Dumnezeu mai ţine lumea. Oare putem rămâne indiferenţi la ceea
12
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Al Vostru arhipăstor şi rugător fierbinte către Dumnezeu,

† Dr. Laurenţiu Streza,
Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului
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ce se întâmplă în şcolile noastre, în societatea noastră? Oare putem trece cu vederea faptul că prin toate mijloacele mass-media, prin jocurile pe calculator, prin
imaginile din presă sau de pe internet se urmăreşte distrugerea minţii şi a sufletului
copiilor şi destrămarea familiei? Oare ce pot învăţa cei mici puşi în faţa televizorului? Cine este, oare, răspunzător de toată desfrânarea şi necurăţia care intră în
sufletele copiilor noştri? Cine este, oare, răspunzător că noi lăsăm pe fiii neamului
nostru să evadeze în fiecare zi într-o lume a violenţei, a desfrâului, a adulterului, a
pornografiei, propusă prin televiziune? Oare nu ne dăm seama cu ce probleme ne
vom lovi peste câţiva ani, când copiii noştri vor creşte?
Să ne trezim, iubiţi credincioşi, să ne întoarcem la Dumnezeu, să Îl rugăm cu
căldură, prin post şi prin pocăinţă sinceră, ca să nu Îşi întoarcă faţa Lui de la noi
şi să ne trimită nouă mila Sa, pentru a scăpa de toate cursele cele cumplite ale diavolului. Să-l chemăm ca mijlocitor pe noul nostru Sfânt Ierarh Andrei, apostolul
credincioşilor transilvăneni, care s-a dăruit cu toată fiinţa sa educării înalte a fiilor
neamului nostru. Să urmăm pilda vieţii lui, luptându-ne pentru păzirea curăţiei
noastre sufleteşti, dar şi a copiilor noştri. Să le dăm celor mici hrana sufletească de
care au nevoie, să veghem creşterea lor, să îi deprindem de mici cu paza sfintelor
porunci, cu mersul la biserică, să ne străduim să îi scoatem, cu ajutorul rugăciunii,
al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Euharistii, din toate capcanele şi cursele celui
rău, oferindu-le ca alternativă la seducţiile modernismului, o viaţă cât mai aproape
de Dumnezeu şi de natură, precum şi o viaţă de adevărată comuniune de iubire în
familie. Doar aşa copiii noştri vor deprinde cei şapte ani de acasă, vor învăţa care
sunt valorile şi virtuţile specifice neamului nostru românesc.

