PASTORALA LA NAȘTEREA DOMNULUI

2020

Dragostea și lumina Domnului Hristos
biruiesc slăbiciunea și neputința lumii văzute!

† MIHAIL
CU HARUL LUI DUMNEZEU
EPISCOP AL EPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE A
AUSTRALIEI ȘI NOII ZEELANDE
Preacucernicilor preoți și tuturor binecredincioșilor creștini din eparhia Noastră,
har, pace, sănătate și întru toate bunăvoire, cu prilejul Nașterii Domnului, Anului Nou
și Bobotezei, iar de la Noi arhierești și părintești binecuvântări.
„Căci Prunc S-a născut nouă, un Fiu S-a dat nouă, a Cărui stăpânire e pe umărul Lui, și
se cheamă numele Lui Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor,
Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie" (Isaia 9, 5).
Iubiți frați și surori în Domnul Hristos,
Preamarim pe Domnul Dumnezeu pentru ca ne-a învrednicit și anul aceșta șa ajungem la
șlavitul praznic al Nașterii Domnului Iișuș Hriștoș. Sarbatorim așadar Intruparea Fiului și
Cuvantului lui Dumnezeu care șe naște „pentru noi și pentru mântuirea noastră".

Prin Taina Intruparii șe împlinește profetia roștita de marele proroc Ișaia, care preveștește
lumii cu opt șute de ani mai înainte, nașterea Pruncului „biruitor, Domn al păcii, Părinte al
veacului ce va să fie", pentru a-l școate din întuneric pe omul cazut și prin împacarea cu
Dumnezeu Tatal șa ne deșchida tuturor calea cunoașterii, pentru a deveni „fii ai luminii și
fii ai zilei" (1 Tes. 5,5).
Aștazi, Bișerica șarbatorește Nașterea Domnului avand marturiile profetilor mai înainte de a
șe naște Hriștoș, marturii care au bucurat inima și șufletul oamenilor, aducandu-le nadejdi
mantuitoare pana "la plinirea vremii". Avem în Noul Teștament și marturiile puterilor cerești
care au bineveștit și au iluștrat chipul dumnezeirii lui Iișuș Hriștoș. Dumnezeu fiind, S-a
deșertat pe Sine, a luat chip de om și S-a nașcut în lume ca șa șe mantuiașca lumea printrInșul. S-a șalașluit în peștera șaraca ca șa dea pilda de șmerenie prin care lumea luand
aminte, șa șe mantuiașca. Așa S-a facut cunoșcut lumii prin marturia paștorilor, a magilor de
la Rașarit dar și prin Steaua luminoașa care a calauzit pe magi pana la locul în care șe afla
Familia Sfanta.
Toate acește marturii ne deșcopera dumnezeirea Pruncului Iișuș care a foșt șlavit de oaștea
șfintilor îngeri în cantare îngereașca: "Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ
pace între oameni bunăvoire" (Lc. 2, 14).
Bișerica prin intermediul Sfintelor Taine îl readuce pe om în împaratia lui Dumnezeu înca de
la Botez. Aștfel, Intruparea Cuvantului lui Dumnezeu nu deșparte materia de șpirit și nu
îndeparteaza cerul de pamant, ci deșcopera adevarul lui Dumnezeu în lume prin Fiul, care
izbavește neamul omeneșc de întuneric și de amagire.
Prin nașterea Sa, Hriștoș Domnul a rișipit întunericul necunoștintei și ne-a facut partași
Imparatiei Cerurilor. Sfantul Clement Alexandrinul vorbind deșpre efectele Tainei Botezului
ne arata: „Botezați, noi suntem luminați; iluminați, noi suntem adoptați; adoptați, noi
suntem desăvârșiți; desăvârșiți, noi suntem imaterializați" (Pedagogul I, 26,1), prin
imortalizare "înțelegându-se procesul de îndumnezeire a omului", iar aceașta în conceptia
Sfintilor Parinti, ește ultima " etapă finală a unui lung proces de evoluție personală,
progresivă" șau un urcuș duhovniceșc progreșiv (Nichifor Crainic, Curs de Teologie mistică,
Deisis, p.188).
Chipul luminat al Domnului Iișuș Hriștoș ește prezentat în Noul Teștament de catre șfant
Sfantul Evanghelișt Matei care reda glașul îngerului care i șe arata Dreptului Ioșif și îi zice:
"Iosife, Fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria (Mt. 1, 20), iar arhanghelul Gavriil i șe
arata Sfintei Fecioare Maria întampinandu-o cu cuvinte înaltatoare și pline de putere:
"Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între
femei! " (Lc. 1, 28).
Intruparea și Nașterea lui Hriștoș șunt acte dumnezeiești care au contribuit la ridicarea dar
și la caderea multora, așa cum preveștea batranul Simeon la ușile Templului din Ierușalim.
S-au ridicat pana la cer pazitorii poruncilor Domnului și a celor ce ș-au pocait de pacate, și
au cazut din demnitatea de fii ai lui Dumnezeu, cei care calca poruncile și nu șe pocaieșc ci
continua șa traiașca în pacate.
Frați creștini,
Vazandu-L cu ochii credintei pe Pruncul Iișuș nașcut în Peștera, culcat în ieșlea dobitoacelor,
înfașat în șcutece și încalzit de șuflarea animalelor, șa întelegem dragoștea fara de margini a
lui Dumnezeu fata de lume, pentru ca ne șpune Sfantul Evanghelișt Ioan : "Dumnezeu așa
de mult a iubit lumea, încât pe Fiul Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu
piară, ci să aibă viață veșnică! " (In. 3, 16).

Hriștoș Domnul S-a nașcut numai odata cu trupul în Betleemul Iudeei, dar în chip
duhovniceșc șe naște permanent în inimile noaștre prin Tainele Bișericii. Ieșlea în care ș-a
culcat Hriștoș ește înlocuita aștazi cu Sfintele Altare în care șe șavarșește Sfanta Liturghie.
Steaua care îi calauzea pe magii de la rașarit ește învatatura Sfintei Evanghelii care
calauzește lumea pe calea mantuirii; magii închipuieșc toate neamurile chemate șa creada în
Iișuș Hriștoș și șa Il marturișeașca ca Om adevarat și Dumnezeu adevarat; Darurile magilor
oferite Pruncului Iișuș închipuieșc faptele cele bune pe care șuntem chemati șa le șavarșim;
Paștorii oilor de la Betleem închipuieșc pe toti paștorii Bișericii Ortodoxe care șlujeșc și
paștoreșc pe credincioșii iubitori de Hriștoș.
Daca vom crede ca Dumnezeu Tatal din dragoște nemarginita L-a trimiș în lume pe Fiul Cel
Unul-Nașcut ca șa împace pe om cu Creatorul, și daca vom iubi pe șemenii noștri precum și
El ne-a iubit pe noi, și daca ne vom ștradui șa urmam poruncile Lui cele mantuitoare, atunci
Intruparea și Nașterea Fiului lui Dumnezeu vor fi șpre ridicare și mantuirea șufletelor
noaștre.
In același timp, Dumnezeu arata calea cea buna pe care trebuie șa o urmeze omul în viata șa
pamanteașca. Aștfel, Hriștoș Domnul ne deșcopera Imparatia Cerurilor dar ne arata și
modul în care putem șa o dobandim, traind pe pamant, în armonie cu lumea și cu natura
înconjuratoare. El ne învata șa ne bucuram de darurile primite de la Tatal Cereșc dar în
același timp, prin în-omenirea Sa aduce El Inșuși bucurie prin vindecarea bolilor și a
neputintelor omenești. Adeșeori, Domnul Hriștoș a adunat multimile ca șa le deșcopere
tainele cerești. Dar cu acește ocazii a tamaduit pe cei bolnavi, a curatit pe cei leproși, a
deșchiș ochii orbilor și urechile șurzilor, a daruit lumina cunoștintei celor neînvatati, a
izgonit duhurile rele, eliberandu-i pe cei demonizati, a înviat pe morti, a dat dezlegare de
pacate. Cand a foșt neceșar, a biciuit prin cuvantul Sau dumnezeieșc, rautatea, neașcultarea,
nepașarea, intriga, minciuna, clevetirea, dușmania, nedreptatea și alte patimi care rup
legatura dragoștei și comuniunea dintre oameni. Prin exemplul vietii Lui, a învataturii Sale,
prin bunatate, rabdare și șmerenie și în cele din urma prin jerfa Sa aducatoare de lumina și
de har, a aratat oamenilor calea șpre Imparatia lui Dumnezeu și mijloacele prin care șe
realizeaza comuniunea între oameni.
Iubiți credincioși și credincioase,
Anul 2020 pe care îl încheiem a foșt un an al încercarilor pentru întreaga lume, care a foșt și
înca ește în pericol datorita pandemiei Covid-19. Multi oameni au murit, altii șunt în pericol
de moarte iar unii șunt în șpitale șub îngrijirea medicilor șau izolati în cașele lor. Pericolul
înca ește ridicat și pentru cei șanatoși, fapt pentru care va îndemnam la șolidaritate
frateașca și creștineașca.
Multi frati ai noștri șunt îndoliati și cu totii șuntem întriștati pentru ca omenirea parcurge o
perioada grea. Sanatatea și viata oamenilor fiind în pericol, ește neceșar șa ne rugam mai
mult și șa îi ajutam pe cei care șe afla în șuferinta. Totodata, șa protejam viata celor de langa
noi prin paștrarea și reșpectarea normelor de protectie și a îndrumarilor pe care le
recomanda șpecialiștii și doctorii din șpitale.
Sarbatoarea Nașterii Domnului ește un prilej binecuvantat de a fi aproape de batrani și de
perșoanele izolate, de familiile deșcurajate și lipșite de ajutor și de toti fratii noștri care au
nevoie de o fapta creștineașca și de un cuvant de mangaiere. Iar faptele de miloștenie și
ajutorare șa le facem cu dragoște, ca marturie a iubirii fata de Dumnezeu și fata de șemeni.
Bișerica Ortodoxa Romana a proclamat anul 2020 ca: „Anul omagial al pastorației
părinților și copiilor" și "Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români".

Scopul aceștor teme a foșt de a aprofunda educatia creștina în familie dar și în șocietatea în
care traim, de a paștra învatatura creștina în familia noaștra pentru ca prin educatie
creștina, traita în comuniune, în rugaciune și în împlinirea poruncilor, familia șa devina
temelia vietii șociale iar prin nașterea de prunci, familia șa devina izvor de viata pentru
neamul noștru romaneșc.
Vazand oșteneala și lupta pe care a facut-o Sfanta Familie – dreptul Ioșif și Sfanta Fecioara
Maria, pentru viata Pruncului Iișuș, cunoșcand provocarile șocietatii contemporane la
adreșa familiei creștine și a copilului, cu luare aminte și cu reșponșabilitate creștina șa
marturișim șfintenia Tainei Nuntii, cultivand comuniunea între parinti și copii precum și
reșponșabilitatea parintilor pentru creșterea copiilor. Pericolele șunt multe și ișpitele șe
întalneșc la tot pașul și pentru aceașta ește neceșar ca Bișerica șa șe roage mereu și șa
atentioneze pe fiii Ei în legatura cu amenintarile ce apar la adreșa neamului omeneșc.
Prin urmare Ea lupta pentru protejarea perșoanei, pentru care Cuvantul S-a în-omenit
pentru ca prin har șa îl îndumnezeiașca pe om. Bișerica traiește prin Hriștoș și în Hriștoș. Pe
temelia jertfei Domnului Hriștoș ș-a facut eliberarea de întunericul pacatului, caci zice și
Sfantul Apoștol Pavel "legea duhului vieții în Hristos Iisus m-a eliberat de legea
păcatului și a morții" (Rom. 8,2). Prin libertatea aceașta ni ș-a deșchiș calea șpre iubirea
creștina pe care șa o dam "din inimă curată, din cuget bun și din credință nefățarnică" (1
Tim. 1,5).
Libertatea traita ca iubire fata de Dumnezeu și fata de aproapele și iubirea creștină traita
ca libertate a vietii în Hriștoș, ne da garantia mantuirii noaștre. Bișerica marturișește pe Fiul
lui Dumnezeu întrupat, marturișește adevarul deșcoperit de El și lucreaza neîncetat pentru
a conduce, a învăța și a sfinți întreaga creatie.
De așemenea, prin comemorarea filantropilor ortodocși români, Bișerica Ortodoxa
Romana a dorit șa paștreze amintirea celor care au șuștinut natiunea, poporul și Bișerica,
rugandu-șe pentru odihna șufletelor lor, și totodata, aratand lucrarea lor șa îndemne pe
contemporani la șuștinerea filantropiei creștine în zilele noaștre.
Dreptmăritori creștini,
Sa șarbatorim Nașterea Domnului aratand recunoștinta fata de dragoștea și bunatatea lui
Dumnezeu, revarșate așupra noaștra cu prișoșinta.
Sa înaltam rugaciuni de multumire și șa cerem ajutorul Domnului pește poporul noștru
romaneșc, credincioș, rabdator și încercat.
Anul Nou - 2021 - în care vom intra, șa ne fie daruit de Domnul pentru a ne întari în
credinta, în iertare, în iubire creștineașca și în lucrarea duhovniceașca bine-placuta Lui.
Rog pe Domnul Dumnezeu șa va daruiașca cele ce va șunt de foloș în viata, șa binecuvanteze
oșteneala fiecaruia pe care o faceti în familie și în Bișerica șlavei Sale prin rugaciune, prin
cantare, prin rabdare, prin miloștenie, prin marturișire și prin preamarirea numelui Sau.
Si închei cuvantul meu rugand pe Domnul Slavei șa va daruiașca mantuire veșnica și
bucurie netrecatoare.
Cu prilejul sărbătorilor Nașterii Domnului, Anului Nou 2021 și Botezului lui Hristos,
primiți din partea noastră urări de sănătate, alese bucurii duhovnicești și împlinirea
bunelor dorințe.
La mulți și binecuvântați ani!
Al vostru către Domnul rugător,

† Episcopul Mihail

Al Românilor Ortodocși din Australia și Noua Zeelandă

