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" G H E R A S I M
PRIN HARUL LUI  DUMNEZEU,  
ARHIEPISCOP AL R^MNICULUI

IUBITULUI  NOSTRU  CLER, CINULUI  MONAHAL  

{I  TUTUROR DREPTCREDINCIO{ILOR CRE{TINI  

DIN  ACEAST~  DE  DUMNEZEU P~ZIT~  EPARHIE:  

HAR,  MIL~,  PACE  {I  BUCURIE, ARHIERE{TI  

{I  P~RINTE{TI  BINECUV^NT~RI !

                                 Tain# minunat# [i neobi[nuit# v#d, cer fiind pe[tera,

                scaun de heruvimi Fecioara, ieslea s#l#[luire, \ntru care  

   S-a culcat Cel ne\nc#put, Hristos Dumnezeu, pe  Care 

   l#ud@ndu-L _l sl#vim. (Canonul Na[terii)

IUBI}II NO{TRI FII {I FIICE DUHOVNICE{TI,

Praznicul Na[terii Domnului revars# \n fiecare an \n 

inimile noastre nesf@r[it# bucurie duhovniceasc# [i aleas# 

tr#ire cre[tin#, fiind un binecuv@ntat prilej pentru noi de a 

asculta cu evlavie cuv@ntul dumnezeiesc al Sfintei Scripturi 

care descoper# marea iubire a lui Dumnezeu fa]# de lume, 

a[a cum ne \nva]# [i Sf@ntul Apostol [i Evanghelist Ioan: 

_ntru aceasta s-a ar#tat dragostea lui Dumnezeu c#tre noi, 

\nc@t pe Fiul S#u Unul-N#scut L-a dat, ca oricine crede \n 

El s# nu piar#, ci s# aib# via]# ve[nic# (Ioan III, 16).

Contemplarea acestei nem#rginite bun#t#]i [i nesf@r[ite 
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iubiri a lui Dumnezeu, care s-a manifestat la Na[terea lui 

Hristos constituie pentru noi un moment de \nnoire a vie]ii 

duhovnice[ti prin \n#l]area sufleteasc# de la cele p#m@nte[ti 

la cele cere[ti.

Ast#zi Fiul lui Dumnezeu se face Fiul Omului ca s# aduc# 

pe to]i oamenii la frumuse]ea [i la str#lucirea slavei celei 

dint@i. Ast#zi cele cere[ti \mpreun# cu cele p#m@nte[ti tresalt# 

de bucurie, c#ci Cuv@ntul trup s-a f#cut [i s-a s#l#[luit \ntre 

noi (Ioan I,14). Ast#zi o[tile \ngere[ti [i toat# suflarea cre[tin# 

c@nt# mai puternic dec@t oric@nd: Slav# \ntru cei de sus lui 

Dumnezeu [i pe p#m@nt pace, \ntre oameni bun#voire (Luca 

II,14). De aceea, noi to]i \nt@mpin#m acest luminat praznic cu 

credin]a nestr#mutat# [i m@ng@ierea c# Fiul lui Dumnezeu 
pentru noi oamenii [i pentru a noastr# m@ntuire S-a pogor@t 
din ceruri [i S-a \ntrupat de Duhul Sf@nt [i din Fecioara 
Maria [i S-a f#cut om.

IUBI}II NO{TRI,

Cuget@nd la taina cea din veac ascuns# [i de \ngeri 

ne[tiut# a praznicului de ast#zi, ne \ncredin]#m c# iubirea 

P#rintelui Ceresc fa]# de neamul omenesc este f#r# de 

margini [i izvor de negr#ite m@ng@ieri suflete[ti. O 

preafrumoas# c@ntare bisericeasc# la s#rb#toarea ar#t#rii lui 

Dumnezeu \n trup ne \ndeamn# gl#suind Cerul [i p#m@ntul 
dup# cuviin]# s# se veseleasc#, \ngerii cu oamenii 
duhovnice[ti s# serbeze. C#ci Dumnezeu \n trup S-a ar#tat, 
n#sc@ndu-Se din Fecioar#, celor ce [edeau \n \ntuneric [i \n 
umbra mor]ii (Litia Praznicului).
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Ast#zi Dumnezeu se face om [i noi suntem chema]i s# 

ne \ndumnezeim. Ast#zi Fecioara na[te pe St#p@nul 

\n#untru, \n pe[ter#! Ast#zi p#storii v#d pe M@ntuitorul \n 

scutece \nf#[at [i \n iesle culcat. Ast#zi toat# zidirea se 

bucur# [i se vesele[te, c# Hristos S-a n#scut din  Fecioar#. 

(C@nt#rile Praznicului Na[terii Domnului).

A[adar, bucuria Na[terii Domnului este, \n acela[i timp, 

a cerului [i a p#m@ntului, pentru c# ast#zi cel f#r# de \nceput 

se \ncepe [i Cuv@ntul se \ntrupeaz#. Puterile cerurilor se 

bucur# [i p#m@ntul cu oamenii se veselesc, magii daruri 

aduc, p#storii minunea vestesc, spune o alt# c@ntare 

\nchinat# acestui praznic. _mpreun# cu noi parc# \ntreaga 

natur# este chemat# s# participe la bucuria [i sl#virea Na[terii 

Domnului, pentru c# \n El avem arvuna vie]ii ve[nice. De 

aceea, Biserica noastr# printr-o minunat# c@ntare gl#suie[te: 

Ia aminte, cerule, [i ascult#, p#m@ntule. Auzi]i, mun]i [i 

dealuri, copaci ai dumbr#vilor, r@uri [i m#ri [i toat# 

suflarea, s#lta]i cu bucurie c# Hristos Se na[te!

Bucuria noastr# izvor#[te din faptul c#, prin _ntruparea 

lui Hristos, noi \n[ine devenim fii ai lui Dumnezeu, prin 

Sf@nta Tain# a Botezului, fiind tr#itori \n mod personal, \n 

func]ie de modul \n care c#ut#m s# descoperim dragostea 

fa]# de \nv#]#tura pe care Fiul lui Dumnezeu a adus-o \n 

lume prin Na[terea Sa.

Na[terea Domnului ne \ndeamn# s# privim dincolo de 

poverile acestei lumi vremelnice [i trec#toare, cer@ndu-ne 

ca toat# grija lumeasc# acum s# o lep#d#m c#ci descoperim 
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pe Cel nev#zut \nconjurat de cetele \ngere[ti. Bucuria 

aceasta este tr#it# de fiecare dintre noi prin participarea la 

slujbele Bisericii, care ne deschid nou# calea spre \mp#r#]ia 

lui Dumnezeu.

M@ntuirea, darul cel mare pe care Dumnezeu Cel \n 

Treime sl#vit \l ofer# ast#zi oamenilor, trebuie primit de noi, 

prin \mp#rt#[irea cu preasl#vitele [i de via]# f#c#toarelor 

Sale taine, pentru a ajunge fii ai \mp#r#]iei Sale.

IUBI}I FII DUHOVNICE{TI,

La Na[terea Domnului poporul cel ce [edea \ntru 

\ntuneric a v#zut lumin# mare, r#s#rind lumii lumina 

cuno[tin]ei de Dumnezeu. Crea]ia \[i schimb# legile, timpul 

este un prezent continuu, iar starea de comuniune este 

deplin#: lumea cereasc# comunic# cu cea p#m@nteasc# - 

steaua ar#t@nd locul na[terii, \ngerii cu p#storii, iar lumea 

necuv@nt#toarelor aduce jertf# c#ldura suflului ce o revars# 

asupra Creatorului lor. Crea]ia \ntreag# recunoa[te pe Cel ce 

le-a creat, aduc@nd smerit# recuno[tin]#, dup# cum 

gl#suie[te colindul: Raza bl@nd# a soarelui scald# fa]a 

Domnului, v@ntul dulce trag#n#, Pruncul de mi-L leag#n#. 

Colindele noastre cre[tine au p#strat \n ele experien]a [i 

bucuria Na[terii dar [i comuniunea semenilor care, aduna]i \n 

jurul p@inii de pe vatr#, sl#vesc pe Dumnezeu pentru darurile 

Sale cele bogate.

De aceea bucuria Cr#ciunului este una dintre cele mai mari 

pentru to]i cre[tinii \ntruc@t aceast# s#rb#toare, pe l@ng# 
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adev#rul ce ni-l descoper# \n leg#tur# cu taina cea din veac 

ascuns# [i de \ngeri ne[tiut# ne face s# retr#im datinile 

cre[tine[ti str#bune, prin colindele ce le c@nt#m [i ascult#m, care 

de dou# mii de ani au ]inut pe str#mo[ii no[tri uni]i \n aceea[i 

credin]# [i \n acelea[i sim]#minte de bucurie [i optimism.

IUBI}I FII {I FIICE  _NTRU HRISTOS,

_n tot timpul anului comemorativ-omagial 2010, am 

fost chema]i s# \n]elegem mai bine [i s# m#rturisim mai mult 

credin]a ortodox#, ca lumin# a vie]ii cre[tine [i temelie a 

m@ntuirii noastre, ca arvun# a vie]ii [i a fericirii ve[nice, 

cinstind memoria slujitorilor sfintelor altare [i ai institu]iilor 

noastre biserice[ti, clerici [i mireni. Ace[tia au contribuit la 

recunoa[terea Autocefaliei Bisericii noastre, la p#strarea [i 

promovarea credin]ei ortodoxe, precum [i la cultivarea [i 

\nt#rirea unit#]ii na]ionale [i a demnit#]ii  rom@ne[ti.

Noul an, 2011, a fost declarat de Sf@ntul Sinod al 

Bisericii Ortodoxe Rom@ne ca fiind Anul omagial al 

Sf@ntului Botez [i al Sfintei Cununii, un an omagial al 

familiei cre[tine. S#rb#toarea de ast#zi descoper# planul lui 

Dumnezeu de rea[ezare a valorilor familiei prin na[terea 

Fiului S#u \n mijlocul familiei. 

M@ntuitorul a cinstit \ntemeierea vie]ii familiale prin 

participarea personal# la nunta din Cana Galileii, unde a 

s#v@r[it cea dint@i minune, pref#c@nd apa \n vin (Ioan II, 1-

11). Noul Testament atribuie nun]ii, adic# actului prin care se 

\ntemeiaz# familia, un caracter spiritual, \n#l]@nd-o la rangul 
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de Tain#. Sfin]ii P#rin]i au dezvoltat \nv#]#tura despre Taina 

Cununiei, consider@nd nunta ca o \nso]ire sf@nt# ce trebuie 

realizat# prin binecuv@ntarea Bisericii (Sf. Ignatie Teoforul) .

_ns#, \n zilele pe care le tr#im, familia cre[tin# este greu 

\ncercat#, ca [i toate celelalte institu]ii cu rol formativ-

educativ, confrunt@ndu-se cu o real# criz#. Nu mai exist# 

ru[ine de p#cate. Omul tr#ie[te o stare de ispit# permanent# [i 

o \ntreag# propagand# mediatic# \ncearc# s# ne inoculeze 

ideea c# familia este o institu]ie dep#[it# iar bunul familist este 

anacronic. De ce a intrat \n familia cre[tin# taina f#r#delegii? 

Pentru c# ast#zi asist#m la rena[terea unui p#g@nism domestic, 

ce \nainteaz# spre un cult al goliciunii, ruin@nd familia din 

interior \n exterior. Ast#zi se descoper# sl#biciunile unei 

omeniri moderne care [i-a pierdut credin]a \n Dumnezeu,  a 

uitat de ru[inea dintre oameni [i a \ncetat s# se mai jeneze de 

ceva. {i atunci ce-i de f#cut \n aceast# situa]ie? R#spunsul \l 

putem da fiecare, dar firesc este c# familia \[i va reveni numai 

atunci c@nd oamenii vor \n]elege c# sunt chema]i s# se 

m@ntuiasc# unii pe ceilal]i, a[a cu m#rturise[te Sf@ntul Ioan 

Gur# de Aur: Folosi]i-v# cu \n]elepciune de via]a familiei [i 

ve]i fi primii \n \mp#r#]ia cerurilor [i v# ve]i bucura de toate 

lucrurile.

_n contextul seculariz#rii [i globaliz#rii, P#rin]ii Bisericii 

\ndeamn# la reafirmarea valorilor morale ale familiei cre[tine 

ortodoxe pentru a dep#[i toate ispitele vremurilor: S# nu ne 

pierdem identitatea noastr#. Europa este o simfonie [i nu o 

c@ntare omofon#, simfonie \n care fiecare popor este chemat 
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s#-[i aduc# nota personal# inconfundabil#. Pentru a-[i 

p#stra identitatea, poporul rom@n trebuie s# fie un popor 

ortodox (P#rintele Dumitru St#niloae).

A[adar, iubi]ii no[tri fii duhovnice[ti, s# nu privim cu 

indiferen]# degradarea familiei, \nmul]irea divor]urilor [i 

starea ad@nc \ntrist#toare \n care se afl# o parte din tinerii 

no[tri, prad# pierzaniei suflete[ti [i trupe[ti. P#stra]i-v# 

leg#mintele f#cute \naintea lui Dumnezeu, cinsti]i-v# 

familia, credin]a [i neamul c#ci a[a ve]i \mplini voia lui 

Dumnezeu [i ve]i dob@ndi \mp#r#]ia cerurilor.

IUBI}II NO{TRI,

La acest praznic sl#vit nu e de ajuns doar s# ne bucur#m 

[i s# pream#rim prin c@nt#ri duhovnice[ti pe M@ntuitorul 

nostru Iisus Hristos ci trebuie, mai ales s#-I \mplinim 

\nv#]#tura, s# vie]uim dup# pilda Sa [i s# p#str#m unitatea 

credin]ei Bisericii noastre Ortodoxe, cunosc@nd c# avem un 

Domn, o credin]#, un botez (Efeseni IV, 5).

Bucuria deplin# a s#rb#torii Cr#ciunului o tr#ie[te cel 

ce se \mp#rt#[e[te din binefacerile aduse de Na[terea 

Domnului \n lume. De aceea v# \ndemn s# \nt@mpina]i acest 

praznic cu inimile [i g@ndurile curate, aduc@nd 

M@ntuitorului lumii darurile voastre duhovnice[ti, st#ruind 

\n bun# \n]elegere unii cu al]ii, dup# cuv@ntul Sf@ntului 

Apostol Pavel care spune nu te l#sa biruit de r#u ci biruie[te 

r#ul cu binele (Romani XII, 21). Totodat#, v# \ndemn s# 

descoperim bog#]ia lui Dumnezeu cea ar#tat# nou# prin 

crea]ie [i prin Î_ntruparea Fiului lui Dumnezeu. S# primim 
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vestea cea bun# a Î_ntrup#rii ca o adeverire a faptului c# 

Dumnezeu s-a pogor@t pe p#m@nt pentru ca omul s# se poat# 

\n#l]a la cer. Bog#]ia noastr# nu este alta dec@t dragostea Lui 

pe care o primim [i o oferim semenilor. S# ne preg#tim 

sufletele pentru primirea acesteia [i s# mul]umim lui 

Dumnezeu pentru trimiterea Fiului S#u \n lume s# se nasc# 

[i s# creasc#, s# ne m@ntuiasc#.

Trasmi]@ndu-v# aceste p#rinte[ti pov#]uiri, v# fac cele 

mai c#lduroase ur#ri de Sfintele S#rb#tori ale Na[terii 

Domnului, ale Noului An 2011 [i Bobotezei, ca s# le 

petrece]i cu s#n#tate deplin#, rug@nd pe Domnul nostru 

Iisus Hristos, Cel Care S-a n#scut \n ieslea din Bethleem, s# 

v# aduc# pace [i bucurii duhovnice[ti \n via]a voastr#. 

Cu aleas# pre]uire [i arhiere[ti binecuv@nt#ri, v# 

transmitem de sfintele s#rb#tori                                                     

LA MUL}I ANI!

  
           ARHIEPISCOPUL  R^MNICULUI

" G H E R A S I M,

Dat# \n Re[edin]a Noastr# Arhiepiscopal# din R@mnicu-V@lcea, 
la Praznicul Na[terii Domnului, din Anul m@ntuirii 2010.

Not#: Preacucernicii [i Preacuvio[ii P#rin]i din Eparhia R@mnicului vor 
          citi aceast# PASTORAL~ \n bisericile parohiale sau m#n#stire[ti 

      la Sf@nta Liturghie a Na[terii Domnului, iar la filiale a doua zi.
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