Pastorala la Nasterea Domnului Iisus Hristos

,,Hristos Se naşte, măriţi-L!
Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L!"

Iubiti credinciosi!
Ne-a ajutat Bunul Dumnezeu sa ajungem inca o data, cu pace si sanatate, la marea
Sarbatoare a Nasterii Domnului. Acest Praznic ne deschide sufletul si lumineaza
mintea pentru a intelege ,,taina cea din veac ascunsa’’, taina Intruparii
Mantuitorului Hristos, prilej de bucurie in fiecare casa de crestin.
Bucuria ingerilor devine bucuria noastra, caci astazi am fost repusi la starea cea
dintai, starea pierduta in gradina edenului. Bucurati-va pentru dragostea oferita de
Dumnezeu, pentru cadoul oferit noua crestinilor, in ziua de Craciun, ziua Nasterii
Domnului nostru Iisus Hristos :,,Asa de mult a iubit Dumnezeu lumea, incat pe Fiul
Sau, Cel Unul Nascut, L-a dat ca cel ce crede in El, sa nu moara ci sa aiba viata
vesnica’’(Ioan III,16). Santem asezati in Raiul existentei, mai presus de ingeri, caci
Dumnezeu n-a trimis inger pentru inger, ci a trimis Dunnezeu –Om pentru om.
Dumnezeu a coborat cerul pe pamant pentru ca pamantul sa se ridice la cer, a
trimis Om pe pamant, pentru ca omul sa se ridice la cer. Astazi, toata faptura:
,,cerul si pamantul, dupa proorocie sa se veselaesca’’.
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’’.
Toate cantarile si colindele strabune, ne cheama sa fim impreuna la Betlemul
Iudeii :,,Veniti sa vedem credinciosii, unde S-a nascut Hristos’’, sa vedem
simplitatea ieslei unde S-a nascut, paiele care L-au infasat, magii si pastorii
inchinandu-se si ingerii zicand :,,Marire intru cei de sus Lui Dumnezeu si pe
pamant pace intre oameni bunavoire’’. Astazi, crestinului i s-a deschis usa
imparatiei, iar pacea din cer adusa pe pamant, intoarce omul din drumul pierzarii.
Lumina cunostintei ne indreapta spre directia mantuirii, unde nu este decat
bunatate, iubire, pace si darurile Duhului Sfant. Acum, casa Lui Hristos este
asezata in inima noastra,ce trebuie pastrata curata si luminata.
Nasterea Domnului trebuie întâmpinata cu fapte bune, cu milostenie, cu gânduri
de pace si iubire de semeni. Fiecare om devine acum o pestera a Betleemului, unde
poate sa se aseze Fiul Lui Dumnezeu, adus de Maica Domnului, iar sufletele curate
vor fi scutecele in care-L vom primi :,,Nu mai plange Maica mea/ Scutecele noi tiom da/ Prea Curata/ Pruncul Sfant a-L infasa’’.

Iubiti credinciosi!
Cu aceste ganduri calatorim spre Nasterea Sa, dorindu-va cu ocazia Sfintelor
Sarbatori ale Craciunului, Anului Nou - 2009 si Bobotezei, ca Bunul Dumnezeu sa
va daruiasca sanatate, pace, impliniri duhovnicesti si urarile de:,, Sarbatori
fericite!’’si ,,La multi ani!”.
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