Metropolitan Tikhon, Primate
„Văd o nouă taină: în loc de soare, soarele dreptății cuprins inefabil in Fecioară. Nu cerceta cum este
cu putință, căci este mai presus de legea firii, dupa voia lui Dumnezeu. A fost vrerea Sa, El a avut
putere să savârșească acest lucru și astfel S-a pogorât și ne-a salvat.”
Sfântul Atanasie Cel Mare, Omilie la Nașterea lui Hristos
Har și Pace de la Mântuitorul născut la Betleem, către onorabilele fețe bisericești, venerabilii monahi și
cuvioșii credincioși ai Bisericii Ortodoxe din America.
Iubiții mei frați și binecuvântați fii întru Hristos,
Dragostea nemăsurată a lui Dumnezeu pentru noi ne-a învrednicit din nou să ne închinăm înaintea marii taine a
întrupării Cuvântului lui Dumnezeu. O facem cu venerație profundă și cu bucurie duhovnicească, știind că
dacă sărbătorim cum se cuvine Nașterea Domnului, sufletele și chipurile noastre vor străluci cu lumina
paradisiacă a Mântuitorului.
A sărbători cum se cuvine înseamnă a ne apropia de Hristos, Pruncul Sfânt, cu smerenie și cu recunoștință
adâncă, așa cum s-au apropiat Regii Magi de dezvăluirea cerească a dragostei dumnezeiești, cu daruri
simbolice de aur, smirnă și tămâie, și precum s-au închinat păstorii, cu credință neprihănită, cu evlavie pură și
cu inimă nedezbinată. Bucuria spirituală pe care credincioșii o trăiesc cu prilejul acestei sărbători este atât de
diferită de plăcerile emoționale, exterioare și vremelnice pe care le oferă lumea. Bucuria creștină izvorăște
dintr-o profundă conștiință spirituală a nemărginitei dragoste a lui Dumnezeu care s-a revelat pe deplin în
întruparea Cuvântului. Domnul slavei născut prunc pe vremea Regelui Irod într-o peșteră sărăcăcioasă din
Betleem a luat ființă pentru totdeauna în inimile smerite și pocăite ale credincioșilor, într-un mod tainic, care
nu ne intimidează printr-o exteriorizare a puterii și a dominației divine.
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Prin Sărbătoarea Nașterii Domnului, Sfânta Biserică ne învață taina dragostei pe care Dumnezeu o oferă în
mod liber, fără să oblige ori să constrângă. Referindu-se la întruparea dumnezeiască, Sfântul Ioan Gură de Aur
remarcă : „Astăzi, Betleemul a devenit ca bolta cerească, fiindcă în acel oraș îngeri cântându-I imnuri lui
Dumnezeu țin locul stelelor, iar Soarele dreptății înlocuiește ca printr-o minune soarele fizic. Aceasta este mai
presus de legile naturii, conform voinței lui Dumnezeu. Așa a vrut Dumnezeu, I-a stat în putere să salveze
omul și l-a salvat, căci toate lucrurile I se supun lui Dumnezeu. Astăzi, Cel veșnic devine Ceea ce nu a fost.
Fiind Dumnezeu, El a devenit și om, fără să-ȘI piardă divinitatea. Această pogorâre minunată și inefabilă a fost
vestită cu glas tare de îngerii Săi.
Iubiții mei întru Hristos, Nașterea Domnului este încredințarea de nestrămutat a faptului că nu suntem pierduți
într-o lume periculoasă și fără sens în care orbecăim într-un întuneric necunoscut. Iisus Hristos, Lumina
noastră, este în mijlocul nostru! El ia parte la viața noastră, la luptele și la grijile noastre, și chiar și la moartea
noastră, „ pentru ca prin moarte să-l surpe pe cel care a avut stapânia morții, adică pe diavol … Că El Însuși
fiind incercat prin ceea ce a pătimit, și celor ce sunt în încercări poate să le ajute” (Evrei 2:14, 18). Acum că
Fiul lui Dumnezeu a devenit Fiul Omului o dată cu venirea Lui pe pământ, Îl cunoaștem pe adevăratul
Dumnezeu și cunoaștem adevărul care ne eliberează. Chiar mai mult, suntem aduși la viață și ne este dată
puterea să ducem lupta cea dreaptă, caci știm că nu mai suntem singuri și neputincioși în fața obstacolelor
vieții, ci că fiecare dintre noi poate să mărturisească, precum Apostolul Pavel : „ pe toate le pot întru Hristos,
Cel ce mă întărește” (Filipeni 4:13). Să pregătim, iubiți frați și surori, ieslea inimilor noastre, neîncălcându-I
poruncile divine, astfel încât Mântuitorul lumii să poată să se nască și să trăiască în noi. Atunci vom putea cu
adevărat să simțim înlăuntrul nostru pacea „care este dincolo de orice înțelegere.” Atunci ființa lăuntrică va
străluci cu lumina veșnică a lui Hristos care „ luminează fiecare om care vine pe lume.”
Din adâncurile sufletului meu, vă urez tuturor o binecuvântată și sfântă Sărbătoare a Nașterii Domnului nostru,
Cu rugăciuni din inimă și cu dragostea de nespus a Sfântului Prunc Hristos,
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