
 

 

 

„Tot ceea ce faceți, toată muncă voastră, poate contribui la mântuirea voastră. 
Depinde de tine, de felul în care o faci.”  – Părintele Sofronie de la Essex 

 
 

 

Cuvântul Crăciun înseamnă 

nașterea lui Hristos. Ați putea să 

ne spuneți care a fost scopul 

nașterii lui Hristos și în general 

de ce s-a întrupat Cuvântul lui 

Dumnezeu. Nu s-ar fi putut găsi și 

o altă cale pentru mântuirea 

oamenilor? 

Potrivit tradit iei biblico-

patristice, scopul Î ntrupa rii 

Cuva ntului lui Dumnezeu este 

î ndumnezeirea oamenilor, ceea ce 

î nseamna  ca  Cel care prin natura Sa 

este Dumnezeu a devenit om, 

pentru ca noi, prin har, sa  devenim 

asemenea lui Dumnezeu.  Î ntr-una 

din cuva nta rile sale, Sfa ntul 

Atanasie cel Mare spune ca  

Dumnezeu a trimis proorocii 

Vechiului Testament pentru a vorbi 

poporului Sa u, î nsa  la urma urmei 

problema era modul î n care omul se 

va î ndumnezei s i cum va fi eliberat 
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de moarte. Legea nu putea ma ntui, 

î nsa  a prega tit poporul sa  Î l accepte 

pe Îisus, motiv pentru care legea  

ne-a fost călăuză spre Hristos (Gal. 

3, 24). Hristos, prin î ntruparea Sa a 

unit î n Persoana Sa firea umana  s i 

cea divina , ca medicament al 

î ndumnezeirii, s i a primit un trup 

sfa nt dar totus i muritor s i supus 

suferint ei pentru a pa timi s i a birui 

moartea. De exemplu, atunci ca nd 

se descopera  un medicament acesta 

este dat tuturor oamenilor pentru 

a-l folosi spre vindecare. Astfel s-a 

î nta mplat s i î n cazul î ntrupa rii lui 

Îisus, care a oferit medicamentul 

nemuririi potrivit Sfa ntului Îgnatie 

Teoforul. [...] 

De ce s-a născut Hristos din 

Fecioara Maria și de ce a provenit 

din rândul evreilor și nu din altă 

femeie? 

Hristos a fost Cel as teptat de 

ca tre popoare (Gen. 46, 3), î ntruca t 

toate popoarele as teptau un 

ra scumpa ra tor, un ma ntuitor. 

Vedem aceasta s i î n Grecia antica , 

precum î n trilogia lui Eschil 

(Prometeu Î nla nt uit, Prometeu 

Dezla nt uit, Prometeu Da ta tor de 

Foc) s i Socrate, precum s i printre 

popoarele orientale. Î nsa  proorocii 

au prega tit poporul evreu mai bine 

pentru venirea Ma ntuitorului. 

Fecioara Maria a devenit mama Sa 

pentru ca , potrivit Sfa ntului 

Grigorie Palama, î nainte de Buna 

Vestire aceasta a doba ndit 

î ndumnezeirea dupa  har afla ndu-se 

î n Sfa nta Sfintelor. Cu toate acestea, 

Hristos cel Î ntrupat a î ndemnat 

toate popoarele sa  fie biserica Sa, a 

devenit Ma ntuitorul tuturor 

oamenilor iar lucrarea sa a fost 

universala . 

Hristos S-a născut în timp. A 

doua persoană a Sfintei Treimi s-

a născut. De ce nu s-a întrupat 

Tatăl sau Sfântul Duh? 

Prin nas terea Sa Hristos a 

intrat î n istorie s i timp s i astfel a 

sfint it istoria s i timpul. Î ntruparea 

celei de-a doua Persoane a Sfintei 

Treimi a avut loc, potrivit Sfa ntului 

Îoan Damaschin, din doua  motive. 

Primul, pentru ca  Fiul s i Cuva ntul 

lui Dumnezeu a fost prototipul 

crea rii omului, adica , omul a fost 

creat dupa  asema narea Cuva ntului 

s i din acest motiv tot prin Cuva nt 

trebuie sa  aiba  loc restaurarea 

omului. Al doilea motiv este acela ca  

Cuva ntul s-a na scut î naintea 

tuturor timpurilor din Tata l prin 

dumnezeirea Sa s i Acesta trebuia sa  

se nasca  î n timp potrivit umanita t ii 

Sale, pentru ca aceasta  î nsus ire (a 

nas terii) sa  nu se schimbe s i sa  

ra ma na  la fel. Astfel, Fiul lui 

Dumnezeu a devenit Fiul omului. Cu 

toate acestea, î ntruparea 

Cuva ntului lui Dumnezeu este 



 

lucrarea î ntregii Treimi, î ntruca t 

Tata l a voit, Fiul S-a î ntrupat iar 

Sfa ntul Duh a luat parte la 

î ntrupare. Îar noi prin Hristos î ntru 

Duhul Sfa nt L-am cunoscut pe Tata l. 

Totul este î ntreit. 

Auzim spunându-se că a fost 

vestit de proroci. Ce s-a prorocit 

în legătură cu evenimentul 

nașterii și de către cine? 

Nas terea lui Hristos a fost 

vestita  de ca tre proroci î ntr-un mod 

limpede. Proorocul Îsaia, care este 

considerat vocea cea mai 

ra suna toare a prorocilor ( de ca tre 

Sfa ntul Îoan Gura  de Aur) s i al 

cincilea Evanghelist (de ca tre 

Fericitul Îeronim), a prorocit 

nas terea lui Îisus din Fecioara . 

Proorocul Mica a prevestit locul 

nas terii, î n Betleem. Proorocul 

Îeremia a prevestit uciderea 

pruncilor. Proorocul Osea a 

anticipat fuga lui Hristos î n Egipt. 

Proorocul David a profet it 

î nchinarea magilor. Toate s-au 

prorocit î n Vechiul Testament. [...] 

 

Multe lucruri s-au auzit 

despre steaua din Betleem și 

despre magi. Cum le-au 

interpretat Sfinții Părinți pe 

acestea? 

Astronomii î ncearca  sa  dea mai 

multe explicat ii pentru aparit ia 

stelei. Cu toate acestea, steaua nu 

poate fi interpretata  prin explicat ii 

s tiint ifice, mai ales daca  observa m 

ca  s-a mis cat de la est la vest, de la 

nord la sud, s-a ascuns apoi a apa rut 

din nou, pentru a-i conduce pe 

magi, apoi coboara  s i arata  locul 

nas terii lui Îisus. De aceea Pa rint ii 

biserices ti spun ca  steaua a fost un 

Î nger luminos, chiar Arhanghelul 

Gavril, care i-a condus pe magi s i a 

dezva luit î ntruparea lui 

Hristos.   Sfa ntul Îoan Gura  de Aur 

spune ca  nu a fost o stea ci o putere 

nevăzută s-a transformat în 

asemănare de stea. Înterpretarea 

patristica  este indicata  î n diferite 

icoane î n care icoana este 

î ntruchipata  ca un Î nger. [...] 

Hristos se naște veșnic și 

Hristos se naște în noi. Ce părere 

aveți? 

Hristos, potrivit Sfa ntului 

Maxim Ma rturisitorul, s-a na scut 

odata  cu trupul, dar se nas te mereu 

spiritual î n cei care se unesc cu El. 

Nas terea lui Hristos î n noi, care este 

experimentata  ca regenerare a 

noastra , are loc prin viat a sfa nta  a 

Bisericii, î n special prin Sfa nta 

Î mpa rta s anie, ca nd ne î mpa rta s im 

prin ruga ciune, poca int a  s i viat a 

linis tita , care este numita  tradit ia 

veghetoare a Bisericii. De aceea, 

Sfa ntul Îoan Hrisostom, vorbes te 



 

despre Crăciunul veșnic, Cinzecimea 

eterna . 

Ca nd citim lucrarea Sfa ntului 

Simeon Noul Teolog, î nt elegem ce 

î nseamna  ca  Hristos se nas te î n noi. 

Trebuie sa -L simt im î n noi pe 

Hristos mișcându-se în pântece ca o 

femeie î nsa rcinata  care î s i simte 

fa tul mis ca ndu-se. Unirea noastra  

cu Hristos nu are loc î ntr-un mod 

abstract, ci existent ial s i spiritual, s i 

este experimentat î n mod mintal 

dar s i fizic. Simt im î n noi poca int a, 

iubirea de Dumnezeu s i de oameni, 

sensul viet ii ves nice, transformarea 

patimilor, necontenirea ruga ciunii 

s i î n cele din urma , cu voia lui 

Dumnezeu, omul î l poate vedea pe 

Dumnezeu cu lumina Sa necreata . 

Nas terea Domnului ar trebui 

sa  nasca  regenerarea noastra  

duhovniceasca . Daca  nu simt im 

acestea, î nseamna  ca  Îisus nu s-a 

na scut pentru noi s i este un lucru 

î ngrozitor sa  sa rba torim Nas terea 

lui Hristos, fa ra  sa  simt im propria 

noastra  renas tere. Este ca s i cum 

am sa rba tori nas terea unui copil 

care lipses te de la nas tere. 
 

Sursa: acvila30.ro

Marți 
31 decembrie 

  

21:00 PRIVEGHERE: Vecernia și Litia, Utrenia 
și Sfânta Liturghie 
→ Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului 
→ Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, arhiepiscopul 
Cezareei Capadociei 
→ Anul Nou 

Miercuri 
1 ianuarie 

 

  
 

Sâmbătă 
4 ianuarie 

  

18:00 Vecernia  

Duminică 
5 ianuarie 

08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie 

 Ap. 2 Timotei 4, 5-8; Ev. Marcu 1, 1-8; glas 4 

  → Duminica dinaintea Botezului Domnului 

18:00 Vecernia și Litia 
→ Botezul Domnului 
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