
Pastorala la Nasterea Domnului Hristos-2012 

„Hristos Se naste, mariţi-L! 

Hristos din ceruri, intampinaţi-L! 

Hristos pe pamant, inălţaţi-va,  

Cantaţi Domnului tot pamantul” 

 

                  Iubiti credinciosi!           

Praznicul Nasterii Domnului nostru Iisus Hristos, reprezinta dovada incontestabila 
a dragostei Lui Dumnezeu fata de noi, momentul unitatii firii dumnezeesti a Domnului 
nostru   Iisus Hristos, cu firea omeneasca, sau momentul cand : „Dumnezeu se coboara pe 
pamant, ca omul sa se urce la cer” (II Petru I,4). 

„Taina cea din veac ascunsa si de ingeri nestiuta” prin Tine, Nascatoare de 
Dumnezeu, se descopera noua, taina care, se si reactualizeaza in fiecare an si in fiecare 
persoana, ca Hristos sa ramana in veci: „Sa se Nasca si Sa creasca, Sa ne mantuiasca”.  

S-a nascut iarna, pentru ca inimile oamenilor erau reci, lipsite de iubirea lui 
Dumnezeu şi a aproapelui. S-a nascut cand era pace, pentru ca el va fi regele pacii. El a 
venit copil, nu om matur, pentru ca de un om matur te poti teme si a venit sarac, pentru a 
ne invata ca in Casa Cereasca, nu se ajunge prin placeri trupesti, ci prin renuntare si 
suferinte. 

 Fecioara Maria, Imparateasa cerului si a pamantului, deschide usa Raiului cu 
sfintenia ei si primeste de la Duhul Sfant , Darul cel mult asteptat, pe Domnul Hristos (Sf. 
Ioan Damaschin). Dragostea cea mare a Lui Dumnezeu isi regaseste in cele din urma 
locasul, in templul trupesc al Maicii Domnului. Prezenta Lui Hristos, se face vizibila cu 
fiecare si in fiecare dintre noi, caci Insusi Hristos spune:,,Eu voi fi cu voi pana la sfarsitul 
veacurilor!’’. 

Sfantul Ioan Gura de Aur, vorbind despre maretia Intruparii spune : „Gandeste-te 
ca mare lucru este sa vezi soarele coborand din ceruri, alergand pe pamant si slobozind 
razele Sale celor de aici. Dar gandeste-te, ce lucru mare este sa vezi pe Iisus, Soarele 
Dreptatii. cum sloboade din trupul nostru si lumineaza sufletele noastre”.   

Viata crestina este legata fundamental de prezenta Domnului Hristos , nascut pe 
pamant, mort si inviat. Toate aceste sarbatori, ne angajeaza plenar si ne umple inima de 
bucurie si de speranta, pentru ca drumul si victoria Sa, inseamna drumul si victoria 
noastra. 



Sarbatoarea Craciunului este pentru noi o sarbatoare a bucuriei dar si a darurilor. 
Este a darurilor, pentru ca primim cel mai mare dar-Intruparea Domnului Hristos. Fiul 
Lui Dumnezeu, devine Fiul Omului , fratele nostru care ne asculta si ne sprijina pe 
drumul vietii. Acum, vedem ca cerul dumnezeirii nu este departe, ci in fiecare inima de 
crestin. Schimbul acesta de daruri, ne aduce pacea si implinirea sufleteasca. Adica darul 
Lui Dumnezeu devine darul omului si darul omului (viata curata) devine darul Lui 
Dumnezeu. 

Ingerul Gavriil aduce mesajul ceresc, Fecioarei Maria la „Buna Vestire”, zicand: 
„Duhul Sfant se va cobori peste tine si puterea celui prea inalt te ve umbri;  de aceea si 
sfantul care Se  va naste din tine, Fiul Lui Dumnezeu se va chema”(Luca 1, 35). Asadar, 
Fiul Lui Dumnezeu, va lua firea omeneasca de la Duhul Sfant.  

 De asemenea in dialogul Mantuitorului Hristos cu Nicodim, Domnul spune :,,De 
nu se va naste cineva din apa si din Duh, nu va putea intra in imparatia Lui 
Dumnezeu’’(Ioan III,5). 

Deci, daca Nasterea Domnului Hristos se face prin Duhul Sfant, tot asa si 
renasterea omului se face cu Duhul Lui Dumnezeu. Trairea in Duhul, cum spune sfantul 
Apostol Pavel, este punctul de intalnire al omului cu Mantuitorul nostru Hristos. In Iisus 
Hristos, se regasesc toate darurile care desavarsesc fiinta omeneasca: „pacea, dragostea, 
milostenia, suferinta si jertfa”. Venirea Domnului Hristos, este semnul iubirii 
dumnezeesti fata de om, impacarea omului cu Dumnezeu si mai ales la reasezarea fiintei 
omenesti la statutul initial, de a putea deveni la asemanarea cu Dumnezeu.         

                  Iubiti credinciosi! 

 Va asteptam in ziua Sfanta de Craciun, spre a canta si a lauda crestineste venirea Imparatului 
Ceresc in mijlocul nostru si in acest an binecuvantat-2012. 

 Pacea Domnului nostru Iisus Hristos, Cel care S-a nascut in ieslea din Betleem, sa cuprinda 
sufletele şi inimile dumneavoastra, pentru a deveni mai buni, mai iertatori, plini de intelepciune 
si mai credinciosi.  

 Preotul Liviu Alexandrescu si Consiliul Parohial al Bisericii, „Buna Vestire”, va ureaza 
cu prilejul Sfintelor Sarbatori ale Craciunului, Anului Nou - 2013 si Bobotezei, ca  Bunul 
Dumnezeu,  Maica Sa curata si toti martorii Betleemului, sa ne daruiasca din darurile 
ceresti, pline de sanatate, de pace in suflet, sa putem avea intelepciunea magilor, 
bunatatea pastorilor si bucuria ingerilor.   

  „ Sarbatori fericite!” si „La multi ani!”. 

 


