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SCRISOARE PASTORALA 2017 

NASTEREA DOMNULUI ȘI DUMNEZEULUI ȘI 

MANTUITORULUI NOSTRU IISUS HRISTOS 

 

Hristos se naște! Măriți-L! 

 
"Mijlocitor Te-ai făcut între Dummnezeu și oameni, Hristoase Dumnezeul nostru, că prin Tine, Stăpâne, către 

Părintele Tău, începătorul luminii, am aflat întoarcere din noaptea necunoștinței.” 

Irmosul 5 din Canonul Inainteprăznuirii 

 

 

Iubiții mei Fii Duhovnicesti în Hristos Domnul: 

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

episcopii: 

 

 

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

iar de la noi, arhierești binecuvântări!" 

 

 

Iubiți Credincioși, 

 

Încă o dată, Bunul nostru Dumnezeu ne-a învrednicit de darul de a sărbători nașterea Fiului Său, 

Unul-născut, Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Este de mare folos 

duhovnicesc pentru noi să reflectăm astăzi asupra importanței acestui praznic. Sărbătorim 

venirea în lume, în istoria omenirii, a lui Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu-Tatăl, „care s-a 

pogorât din ceruri pentru noi oamenii și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria 

pentru mântuirea noastră" [din Crez]. 

 

Cartea Facerii ne spune că Dumnezeu este Creatorul a tot ceea ce este și este Părintele întregii 

omeniri, pe care El a făcut-o după chipul și asemănarea Sa (Facere 1-2) „și a privit Dumnezeu 

toate câte a făcut şi iată erau bune foarte (Facere 1:31), "... atunci, luând Domnul Dumnezeu 

ţărână din pământ, a făcut pe om şi a suflat în faţa lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă 

vie" (Facere 2: 7). Sfântul Iustin Martirul ne amintește că: "[Oamenii] au fost făcuți ca și 

Dumnezeu, fără suferință și moarte, cu condiția să țină poruncile Lui și să fie considerați 

vrednici pentru numele Fiului Său." 

 

Sărbătorim unicul eveniment când Dumnezeu a luat asupra Sa însuși firea omenească pe care El 

a creat-o. Cuvântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a luat natura noastră umană, pentru a comunica 

cu noi, ridicându-ne din întunericul necunoștinței de Dumnezeu, Tatăl și Duhul Sfânt. Iisus 

Hristos, din toate veacurile, este singurul mijlocitor între Tatăl și noi. 

 



Sfântul Ioan de Kronstadt ne reamintește: "El [Hristos] a venit pe pământ, Cel care la început 

ne-a creat din pământ și a suflat în noi suflarea Lui dumnezeiască; El a venit, Cel care dă la 

toate viața și suflarea și care a făcut toate lucrurile" [Viața Mea în Hristos]. Hristos, Domnul 

și Dumnezeul nostru, a venit dintru veșnica împărăție pe pământ pentru a umbla cu noi, a ne 

călăuzii, a ne aduce întru împărăția veșnică, ducându-ne din întunericul necunoștinței în 

prezența Părintelui luminii. 

 

Sfântul Grigorie de Nyssa ne învață: "... Dumnezeu este acum pe pământ și Om în cer; din toate 

părțile, toate se unesc. Deși era Dumnezeu, El a devenit Om; fără să nege că este Dumnezeu.” 

[Cuvântari Teologice] 

 

Sfântul Irineu spune: "Cuvântul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, care prin 

dragostea Lui care depășește toate, s-a făcut ceea ce noi suntem, pentru ca El să ne aducă să 

fim chiar ceea ce El Însuși este". Și Sfântul Clement din Alexandria explică: "Cuvântul lui 

Dumnezeu a devenit om, ca să putem învăța de la Om cum omul să devină Dumnezeu". Astfel, 

Hristos este învățătorul nostru, călăuza și Mântuitorul nostru. 

 

Sfântul Atanasie cel Mare continuă: "În smerenia Sa, Domnul nu a venit să se expună. El a 

venit să vindece și să-i învețe pe oamenii care sufereau. Dar pentru Cel care a venit să vindece 

și să învețe, menirea nu a fost doar să sălășluiască aici, ci să se pună la dispoziția tuturor celor 

care aveau nevoie de El" [Despre Intrupare]. Domnul Hristos este doctorul sufletelor și al 

trupurilor noastre, vindecându-ne și readucându-ne în pacea cu Tatăl nostru Cel din ceruri. 

Aceasta este ceea ce înseamnă mântuirea: să fim luați din întunericul ignoranței trecătoare în 

care noi ne punem și să ajungem la trăirea cea fără de sfârșit împreună cu Creatorul a toate. 

 

Să răspundem deci acestei "smerenii nemărginite", așa cum ne sfătuiește Sfântul Ioan de 

Kronstadt: "... să ne smerim cu toți; haideți să cădem la pământ înaintea acestei nemărginite 

smerenii și deșertării a Stăpânului a toate, a lui Dumnezeu, care a venit să ne vindece bolile, 

pentru a ne mântui de mândrie, deșertăciune, corupție și orice necurăție păcătoasă" [Viața 

Mea în Hristos]. 

 

Dragi mei, să ascultăm învățătura Părinților Bisericii și, cu toți creștinii adevărați, să strigăm: 

"Mulțumim Fiului tău, Dumnezeul nostru, care a venit în lume pentru mântuirea noastră". 

 

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 în America 


