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Clerului, Monahilor și Credincioșilor Bisericii
Ortodoxe in America,
Iubiții mei fii și fiice duhovnicești,
HRISTOS SE NAȘTE! SLĂVIȚI-L!
Vă întâmpin cu acest salut, astăzi, cu ocazia acestei Mari Sărbători a iluminării noastre. Săvârșind
Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare în
această zi de sărbătoare, cântăm:
Când Domnul Iisus S-a născut din Sfânta Fecioară, întregul univers a fost umplut de lumină. Păstorii vegheau pe
câmp. Înțelepții s-au închinat și îngerii
au cântat. Dar Irod s-a tulburat, pentru
că Dumnezeu S-a arătat în trup. El este
Mântuitorul sufletelor noastre!
(Stihira a 3-a, „Doamne strigat-am”)
Arătarea Domnului în lume ne invită pe toți să urmăm această iluminare duhovnicească, care este Hristos, Înțelepciunea lui Dumnezeu Însuși. În Sfânta Evanghelie,
citim despre păstorii care își părăsesc pășunile pentru a-L găsi pe Pruncul Hristos.
În aceeași manieră, Magii, înțelepții din Răsărit, au călătorit în căutarea adevăratei
Înțelepciuni, pe care au găsit-o într-o iesle. Au venit cu mare preț și cu mare efort pentru a se închina lui Hristos și a-I oferi darurile lor. În schimb, întunericul inimii lor
a fost ridicat și au plecat, refuzând să se întoarcă la Irod: „pe altă cale s-au dus în țara
lor” (Matei 2,12).
Cu toate acestea, știm că nu toți își doresc această lumină pe care Domnul nostru o
oferă. Irod, spre exemplu, nu și-a dorit-o. Ne amintim, de asemenea, că și el a căutat
Înțelepciunea lui Dumnezeu. În schimb, în loc să caute iluminare din partea Sa,
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Irod a căutat sângele Său, preferând puterea pământească în detrimentul binecuvântărilor cerești. Viziunea lui era prea îngustă pentru a vedea că, încercând să-și
protejeze tronul, el se afla, de fapt, în întunericul păcatului, al ignoranței și al ambiției egoiste.
Având aceste exemple în fața noastră, avem nevoie de lumina Nașterii lui Hristos
în lumea noastră întunecată de confuzie, anxietate și ispite. S-ar putea să trebuiască să ne luptăm pentru a putea vedea această lumină în lumea noastră suferindă,
lovită de o pandemie și cu schimbările sociale care vin într-un ritm alarmant.
Simțim cu acuratețe cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Căci știm că toată făptura
împreună suspină și împreună are dureri până acum. Și nu numai atât, ci și noi, care
avem pârga Duhului, și noi înșine suspinăm în noi, așteptând înfierea, răscumpărarea
trupului nostru” (Romani 8,22-23).
Nu deznădăjduiți! În lumea această, a noastră, care „suspină”, se naște Mântuitorul nostru. Dumnezeu, în dragostea Sa pentru omenire, nu a lăsat lumea în întuneric, ci a venit ca Mântuitor al ei. Chiar și astăzi, Hristos „a răsărit lumii lumina
cunoștinței” (Troparul Nașterii Domnului). Putem vedea această lumină urmând,
fără piedici, Evanghelia, și schimbând cele pământești cu cele cerești. Datorită luminii care strălucește din peșteră în această dimineață, umbrele ignoranței sunt
risipite și suntem capabili să percepem lumea ca un obiect al iubirii eterne a lui
Dumnezeu. Pentru Irod, Nașterea lui Hristos a suscitat neliniște și o inimă tulburată. Nouă, astăzi, ni se oferă iluminare și bucurie. Precum păstorii, magii și îngerii, să primim întruparea Fiului lui Dumnezeu cu evlavie și nădejde, cu deplină
știință că „Împăratul împăraților și Domnul domnilor” (Apoc. 19, 16) Se naște pentru
mântuirea noastră.
Cu binecuvântări ale Sărbătorii, al vostru întru Hristos,
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