Pastorala la Nasterea Domnului Iisus Hristos
,,Marire intru cei de sus Lui Dumnezeu si pe pamant pace, intre oameni bunavoire’’

Iubiti credinciosi !
Cu sufletele incarcate de emotie, asteptam sa ne intalnim in biserici, pentru a
sarbatori prin rugaciune si cantece de bucurie, marele Praznic al Nasterii Domnului
nostru Iisus Hristos si in anul acesta 2009.
Nasterea Domnului, numita si ,,mama sarbatorilor crestine’’(Sf.Ioan Gura de Aur)
ne aminteste ca Dumnezeu S-a coborat la noi, ca pentru noi şi pentru a noastră
mântuire S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut
om’’(Crezul) sau asa cum spune colinda:,,Sa se nasca si sa creasca, sa ne
mantuiasca’’.
Venirea Domnului Hristos in ,,Betleemul" sufletului nostru, cu roadele Sale ceresti,
pline de dragoste, blandete, rabdarea in încercari, schimba aceasta framantatura
insingurata, o lumineaza, o incalzeste si impreuna vietuieste:
,,Nu mai traiesc eu, ci Hristos traieste in mine!"( Sfantul Pavel).
Acum, ca si atunci, acelasi Hristos sta la usa inimii fiecaruia dintre noi si asteapta
sa o deschidem, sa o curatam si sa devina ,,Imparatia cerurilor in noi’’ (Luca
17,21). Iubirea Lui Dumnezeu Tatal se arata in chip desavarsit prin Nasterea Fiului
Sau. Astazi este inceputul mantuirii noastre, o zi de bucurie in cer si pe pamant, caci
astazi bucuria ingerilor devine bucuria noastra, dragostea Lui Dumnezeu
impartasita cu dragostea noastra.
Nasterea Lui inseamna renasterea noastra, caci prezenta Sa in lume, ne da puterea
de a lupta cu pacatul si birui cu ajutorul si dragostea ce o poarta pentru faptura
mainilor Sale. Dumnezeu a ales calea Întrupării pentru a Se apropia de om, ca să-i
dea posibilitatea omului să se apropie de Dumnezeu.
La acest sfant ceas, sa lasam, fratilor si noi acum simtirea inimilor noastre sa dea
glas cantarii ei de preamarire si de inchinaciune lui Dumnezeu, pentru venirea Lui
la noi in trup omenesc si sa ascultam glasul colindelor strabune:,, Acum te las, fii
sanatos,/ Si vesel de Craciun/ Dar nu uita, cand esti voios,/ Crestine sa fii bun’’.

Iubiti crestini!
Cu prilejul Sfintelor Sarbatori ale Craciunului, Anului Nou - 2010 si Bobotezei,
Biserica ,, Buna Vestire’’, Consiliul Parohial, Preotul Liviu Alexandrescu, va doresc
multa sanatate, pace implinire sufleteasca si traditionalul :,,La multi ani fericiti!”
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