PASTORALA LA NAȘTEREA DOMNULUI
a Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril
către arhipăstorii, păstorii, monahii, monahiile
și toți copiii credincioși ai Bisericii Ortodoxe Ruse.
Întru aceasta s-a arătat dragostea lui Dumnezeu către noi, că pe Fiul Său cel Unul Născut L-a trimis
Dumnezeu în lume, ca prin El viaţă să avem. (1 Ioan. 4, 9)
Preasfințiți arhipăstori, cinstiți preoți și diaconi, iubitori de Dumnezeu monahi și monahii, dragi frați și
surori!

Din inima plină de bucurii, întru Fiul Lui Dumnezeu cel Întrupat, mă adresez către voi și vă felicit cu
această sărbătoare luminoasă și de viață aducătoare a Nașterii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus
Hristos.
„Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2, 14).
Proslăvind din an în an nemăsurata milostivire a lui Dumnezeu, noi, asemenea păstorilor din Betleem,
cărora Îngerul le-a vestit "marea bucurie, care va fi pentru toată lumea" (Lc. 2, 10), ne grăbim ca prin
ochii duhovnicești să-L vedem pe Mesia, venirea Căruia a fost prezisă de proroci și așteptată de o
mulțime de bărbați și femei.
Și iată că Cel dorit, după cuvântul proorocului Agheu, de toate popoarele (Agheu 2, 7), "s-a deşertat
pe Sine, chip de rob luând, făcându-Se asemenea oamenilor, (Filipeni 2, 7). Stăpânul Universului nu
alege pentru sine palatele împărătești, nici casele conducătorilor acestei lumi și nici curţile bogaţilor şi
nobililor. Pentru El nu se nu găseşte nici măcar un colţişor în casa de oaspeţi. Fiul Lui Dumnezeu se
naște într-o peşteră care prezenta un adăpost pentru animale, drept leagăn îi servește ieslea animalelor.
Ce poate fi mai prejos decât peştera? Şi ce poate fi mai smerit decât scutecele, în care a strălucit
bogăţia Dumnezeirii Tale? Alegând pentru Taina mântuirii noastre nemărginita sărăcie (Ipacoi-ul
sărbătorii), Hristos intenționat nu primește acele valori pe care le considerăm importante pentru lumea
noastră: puterea, bogăția, slava, originea nobilă și statutul social. El ne propune o altă lege a vieții,
legea smereniei și a dragostei, care învinge mândria și răutatea. Conform acestei legi, slăbiciunea
omenească, unindu-se cu harul lui Dumnezeu, devine o forță în fața căreia sunt nevoiți să cedeze cei
care dețin puterea și autoritatea din această lume. Puterea lui Dumnezeu se manifestă nu în măreția și
prosperitatea lumească, ci în simplitatea și smerenia inimii.
După cuvântul sfântului Serafim de Sarov, "Domnul caută o inimă plină de dragoste faţă de
Dumnezeu şi de aproapele nostru; acesta este tronul pe care Lui îi place să stea... "Fiule, dă-Mi inima
ta", spune El, "şi toate celelalte se vor adăuga vouă", căci împărăţia lui Dumnezeu poate fi cuprinsă în
inima omului. (Despre dobândirea Duhului Sfânt). Dumnezeu nu disprețuiește cerșetorii sau
persoanele fără adăpost, nu-i disprețuiește nici pe cei care au puțini bani sau o meserie neprestigioasă,
și cu atât mai mult El nu neglijează persoanele cu handicapuri fizice sau pe cei grav bolnavi.
Toate aceste lucruri în sine nici nu ne apropie și nici nu ne îndepărtează de Dumnezeu, și, prin urmare,
nu ar trebui să ne descurajeze sau să devină cauza unei disperări distrugătoare. Mântuitorul ne caută
pe noi înșine. Fiul meu! Fiica mea! Dă-mi inima ta– ne îndeamnă El (Pilde 23, 26).

Minunata sărbătoare a Nașterii Domnului ne amintește despre necesitatea de a-L urma mereu pe
Hristos, Care a venit în lume pentru ca noi să avem viață și s-o avem din belşug (Ioan 10, 10) și Care
Singur reprezintă unica cale, adevărul absolut și viața adevărată (Ioan 14, 6).
Să nu ne fie frică de greutățile inevitabile întâmpinate, să nu ne descurajeze încercările care vor veni
asupra noastră, căci cu noi este Dumnezeu! Frica va pleacă din viața noastră, căci cu noi este
Dumnezeu! Noi dobândim bucuria și liniștea sufletească, căci cu noi este Dumnezeu. Cu noi este
Dumnezeu, deci cu încredere în El, să ne ne parcurgem calea vieții pământești.
Mergând după Hristos, omul merge împotriva stihiilor acestei lumi. El nu cedează ispitelor întâlnite și
hotărât distruge obstacolele păcatului întâlnite pe această cale. Căci anume păcatul ne îndepărtează de
Dumnezeu și face ca viața noastră să devină cu adevărat amară. Anume păcatul, acoperindu-ne lumina
iubirii lui Dumnezeu, ne aruncă în multiple nenorociri, împietrindu-ne inimile față de alții. Păcatul
poate fi biruit doar prin harul Duhului Sfânt, care ne este oferit de Biserică. Puterea lui Dumnezeu pe
care o primim în noi, ne transformă lumea interioară, și ne ajută, ca în conformitate cu voia Domnului,
să schimbăm și lumea exterioară. De atât, cei care decad de la unitatea Bisericii dintr-un motiv sau
altul, își pierd capacitatea de a aduce roade, fiind asemenea unui copac care se usucă.
Cu un cuvânt aparte aș vrea să mă adresez către locuitorii Ucrainei. Conflictul fratricid, care a s-a
dezvoltat pe pământurile Ucrainei, nu ar trebui să dezbine copiii Bisericii, semănând ură în inimile lor.
Un creștin adevărat nu poate să-i urască nici pe cei apropiați, nici pe cei îndepărtați. "Aţi auzit: - ne
spune Dumnezeu, - că s-a zis: "Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău. Iar Eu zic
vouă: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri... ca să fiţi fiii Tatălui vostru Celui din ceruri, că El face să răsară
soarele şi peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi." (Matei
5, 43-45.). Fie ca aceste cuvinte ale Mântuitorului să devină pentru noi o călăuză pentru viață, și fie ca
ura și ostilitatea față de alții nicicând să nu sălășluiască în inimile noastre.
Fac apel către toți copiii Bisericii Ortodoxe Ruse multinaționale să înalțe rugăciuni în mod deosebit
pentru încetarea deplină a dușmăniei în Ucraina, pentru vindecarea rănilor, atât a celor trupești cât și a
celor sufletești, provocate oamenilor de război. Să ne rugăm pentru acest lucru atât în biserică, cât și
acasă, să ne rugăm, de asemenea, și pentru acei creștini care trăiesc departe de țările noastre și suferă
din cauza conflictelor armate.
În această noapte luminoasă a Nașterii Domnului și următoarele sfinte zile să aducem laudă și
preamărire Dumnezeului și Mântuitorului nostru care a binevoit întru multa sa iubire de oameni să
vină în lume. Asemenea magilor de la răsărit, să-i aducem Pruncului divin Hristos darurile noastre: în
loc de aur - dragostea noastră sinceră, în loc de tămâie - o rugăciune caldă, în loc de mir – o atitudine
binevoitoare și grijulie față de cei apropiați și îndepărtați.
Încă o dată vă felicit, dragii mei, cu acest măreț praznic al Nașterii Domnului și cu începerea Noului
An, dorindu-vă daruri numerose și milostiviri de la Prea darnicul Dumnezeu Iisus. Amin.
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