
    ,,Nasterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, rasarit-a lumii lumina cunostintei. 
Ca intru dansa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au invatat sa se inchine Tie, 
Soarelui dreptatii, si sa Te cunoasca pe Tine, Rasaritul cel de sus, Doamne, slava 
Tie”.  
             Pastorala la Nasterea Domnului Iisus Hristos- Anul 2010 
       
   Iubiti crestini! 
 
 Suntem chemati astazi, pe calea postului si a rugaciunii, sa redescoperim drumul 
care duce la locul intalnirii cu Mantuitorul Iisus Hristos, in Betleemul Iudeii, unde 
Fecioara Curata, deschide usa mantuirii noastre, prin Nasterea Sa. 
 Imbracati in haine de sarbatoare, in anotimpul alb, asteptam sa ne adunam iarasi 
in biserica si la casele noastre, pentru a Sarbatori  Nasterea dupa trup a Domnului 
Iisus Hristos  drept “mama sarbatorilor crestine” (Sf. Ioan Gura de Aur) si in anul 
acesta -2010. 
  Sfantul Vasile Cel Mare spune:” Din cate a facut Dumnezeu in cer si pe pamant, 
nici o minune nu este mai mare ca aceasta, ca Dumnezeu Sa Se intrupeze si Sa Se 
faca om, Sa Se pogoare din ceruri, din Marirea Sa negraita si Sa Se faca asemenea 
noua, afara de pacat.” 

  Strigatul ingerilor catre pastori din Noaptea Nasterii Domnului, devine  strigatul 
bucuriei noastre, de a-L anunta pe Hristos Domnul, nascut in fiecare dintre noi: 
,,Hristos Se naşte, măriţi-L!/Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L!/Hristos pe pământ, 
înălţaţi-vă, /Cântaţi Domnului tot pământul!"                          

 Nasterea Domnului de peste 2.000 de ani, se simte mereu actuala. Pruncul Hristos 
este prezent prin Sfanta Euharistie, de la taina Sfantului Botez si pana in ultima zi a 
existentei umane  pamantesti, doar daca pastram puritatea si curatenia prunceasca.     
Ne putem intalni cu Hristos si trai cu Hristos, cum spune Sfantul Pavel:,,nu mai 
traiesc eu, ci Hristos traieste in mine”.  Glasul colindatorilor ne transmite pacea si 
bunatatea hristica din Sfintele Taine, ca o continuare a lucrarii mantuitoare 
personale:,,E sarbatoare si e joc in casa ta acum… Dar sunt bordeie fara foc si nu 
au Mos Craciun…Si-acum te las, fii sanatos si vesel de Craciun, dar nu uita cand 
esti voios, crestine sa fii bun…”    
  Suntem datori sa pazim poruncile Lui, pe cei flamanzi sa-i hranim, pe cei straini 
sa-i primim, pe cei goi sa-i imbracam; de Biserica sa nu ne instrainam iar pe 
oamenii lui Dumnezeu in cinste sa-i avem, pentru ca aceia privegheaza si se roaga 
pentru sufletele noastre.   

Iubiti credinciosi! 

 Cu aceste ganduri si noi astazi, sa cinstim Praznicul Nasterii  Domnului si sa-L 
rugam pe Bunul Dumnezeu, pe Maica Sa curata si pe toti martorii Betleemului, sa 
ne invredniceasca ca si in Anul ce vine -2011, Sa ne daruiasca din darurile Sale 
ceresti, pline de sanatate, de pace in suflet, sa putem avea intelepciunea magilor, 
bunatatea pastorilor si bucuria ingerilor.   

   ,, Sarbatori fericite!’’si ,,La multi ani!”. 
Preot Paroh Liviu Alexandrescu 


