RomÂnia
Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,
Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,
Sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos este mai întâi de toate sărbătoarea
iubirii milostive a lui Dumnezeu pentru lume. Fiul lui Dumnezeu Cel veşnic S-a făcut Om,
pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire, adică pentru a dărui oamenilor, păcătoşi
şi muritori, iertarea păcatelor şi viaţa veşnică. „Această mântuire au căutat-o cu stăruinţă
şi au cercetat-o cu de-amănuntul proorocii, care au proorocit despre harul ce avea să vină
la noi” (...).Aşadar, taina Crăciunului este taina iubirii milostive şi smerite a lui Dumnezeu
pentru oameni. Pe cât a coborât Fiul Lui Dumnezeu la noi pe pământ, pe atât ne-a deschis
nouă oamenilor drum ca să ne înălţăm la El, la viaţa cerească.
De aceea, Întruparea Fiului lui Dumnezeu, Care S-a făcut Om din iubire nesfârşită faţă de
om, este temelia şi inima credinţei creştine. Această sfântă şi mare lucrare mântuitoare a fost
şi scopul pentru care Dumnezeu a făcut lumea (...). Pentru Sfinţii Apostoli contemplarea
tainei Întrupării sau Înomenirii Fiului lui Dumnezeu este izvorul întregii teologii, al întregii
vieţi spirituale şi al misiunii Bisericii în lume (...).
Hristos Domnul ne-a descoperit în El însuşi iubirea lui Dumnezeu pentru oameni
Cine altul poate mântui sau vindeca pe om de păcat şi de moarte, decât Dumnezeu Cel fără
de păcat şi moarte? Cântările ortodoxe ale Naşterii Domnului vorbesc despre vindecarea
omului de păcat prin Naşterea lui Hristos (...).Pe scurt, Sfinţii Părinţi ai Bisericii au rezumat
învăţătura despre scopul Întrupării Fiului lui
Dumnezeu astfel: „Dumnezeu S-a făcut Om, pentru ca omul să poată deveni Dumnezeu,
după har”. Sau: „Dumnezeu S-a făcut purtător de trup, pentru ca omul să poată deveni
purtător al Duhului (Sfânt)”. Sau: „Fiul lui Dumnezeu S-a făcut Fiu al Omului, pentru ca
oamenii să devină fii ai lui.
Prezenţa tainică a Domnului Hristos în oamenii săraci şi smeriţi, „în aceşti fraţi prea mici”
ai Săi (cf. Matei 25, 37-40) se explică prin iubirea Sa milostivă şi smerită pentru fiecare fiinţă
umană. Taina Omului-frate ne descoperă de fapt că omul care ne cere ajutor este pentru noi
o chemare la mântuire, dacă-l ajutăm, sau un obstacol în calea mântuirii, dacă-l neglijăm. În
acest înţeles duhovnicesc al iubirii milostive ca poartă a mântuirii omului, anul 2012 a fost
consacrat în Biserica noastră drept „An omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor”.
Această lucrare trebuie continuată şi în viitor (...).
În timpul Postului Crăciunului, mulţi dintre dumneavoastră v-aţi învrednicit să vă
spovediţi şi să vă împărtăşiţi cu Trupul şi Sângele lui Hristos, Cel răstignit şi înviat, primind
astfel iubirea milostivă şi sfântă a lui Hristos. De aceea, împărtăşirea cu Trupul şi Sângele
lui Hristos trebuie să ne facă milostivi faţă de suferinţele semenilor noştri pentru care
Mântuitorul S-a născut, a pătimit, a murit şi a înviat(...). Omul care nu se dăruieşte pe
sine lui Dumnezeu, prin rugăciune, şi semenilor săi, prin fapte bune, sărăceşte spiritual şi
se dezumanizează. Adevărul acesta este concentrat în înţelepciunea populară românească
a expresiei: „Dar din dar se face Rai”, adică omul milostiv primeşte de la Dumnezeu Cel
milostiv lumină, pace şi multă bucurie în suflet (…).
Ca odinioară în Betleem, Hristos vine tainic astăzi la noi şi prin chipurile smerite ale
oamenilor fără adăpost, ale copiilor şi bătrânilor abandonaţi, ale săracilor şi bolnavilor,
ale oamenilor singuri şi întristaţi, flămânzi şi neajutoraţi.
Acum, la sfârşit de an, aducem mulţumiri lui Dumnezeu pentru ajutorul dăruit nouă la
zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, care se apropie de cota zero, adică se finalizează
infrastructura sau baza pe care va fi construită Biserica mare, cu hramurile „Înălţarea
Domnului” şi „Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României”(...). La cumpăna dintre ani,
adică în noaptea de 31 decembrie 2012 spre 1 ianuarie 2013, suntem chemaţi să înălţăm
rugăciuni de mulţumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu în anul 2012 şi să-I
cerem ajutorul Său în toată lucrarea cea bună şi folositoare pe care o vom săvârşi în anul nou
2013.
Amintim aici că anul viitor, 2013, a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române ca fiind Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, întrucât se
împlinesc 1700 de ani de când Sfântul Împărat Constantin cel Mare a dat Edictul de la
Mediolan (Milano) din anul 313, prin care înceta persecuţia împotriva creştinilor. Pentru
şcolile teologice din Patriarhia Română, anul 2013 este şi Anul comemorativ al părintelui
Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog român (1903-1993).
Dorim ca bucuria sfântă a Sărbătorilor Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos,
Anului Nou şiBotezului Domnului să vă aducă pace şi sănătate, lumină şi ajutor, pentru a trăi
viaţa ca dar al lui Dumnezeu, cultivat prin credinţă şi fapte bune!
Tuturor vă adresăm urările tradiţionale Sărbători fericite! şi “La mulţi ani!”
“Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea
Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi!” (II Corinteni 13, 13).
Al vostru către Hristos-Domnul rugător, cu părinteşti binecuvântări,
†Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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