SArBAtoAreA NASterii
Domnului SI MANTUITORULUI
Nostru Isus Hristos
j

Î

Dragul meu frate,
Draga mea soră întru Hristos,

ți scriu aceste rânduri într-o zi geroasă,
dar luminoasă. Mănăstirea în care
trăiesc și împrejurimile ei sunt acoperite
de zăpada ce învăluie totul într-un alb
strălucitor și tăcut. Da, într-adevăr se
apropie sfântul Crăciun!

C
S

a în fiecare an, îmi permit să-ți scriu
o scrisoare... te rog să o primești ca pe
darul unui prieten, al unui frate ce înaintează alături de tine pe drumul întortocheat ce-l numim VIAȚĂ. Să știi că aici
nu ești singur/ă... te însoțesc împreună cu
alți trei frați care se roagă pentru tine.

tiu, de asemenea, că voi fi unul dintre cei mulți care îți vor trimite mesaje prin
internet și că, poate, sunt cel mai puțin așteptat, dar asta pentru mine nu contează;
contează numai să-ți urez DIN INIMĂ și CU BUCURIE: CRĂCIUN FERICIT!
HRISTOS S-A NĂSCUT!

S

fântul Crăciun este o sărbătoare a BUCURIEI. Pentru mine, care mă străduiesc
să-mi trăiesc vocația creștină ca monah, este amintirea Familiei lui Dumnezeu,
este Biserica DARULUI ce vine de SUS: adică Dumnezeu, Bunul nostru Isus s-a făcut om pentru ca omul — fiecare om! — să devină fiul lui Dumnezeu. Toate acestea
sunt rodul unei CĂUTĂRI, unei ÎNTÂLNIRI, unei PRIMIRI.

M

ă impresionează mult să gândesc la Dumnezeul care „coboară din cer în căutarea omului”. Sfânta Carte este plină de bărbați și femei care mărturisesc
această „pasiune a lui Dumnezeu”. Mă gândesc, de pildă, la Avraam si la Saara, care
primindu-L pe Domnul în vizită (Geneză 18,1-15), au fost binecuvântați și aleși să fie
părinții marii Familii, care în persoana lui Iacob va primi numele de Israel (Geneza
32,29). E frumos să ne amintim că feciorul lui Avraam si al Saarei se numește Isaac,
care înseamnă „râs”: a râde este manifestarea icoanei zugrăvite pe chipul celui ce a
fost atins de prezența Celui ce a venit să-L caute. Este rodul ÎNTÂLNIRII... între
două persoane care se iubesc!
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P

arcurgând paginile Sfintei Scripturi găsim un șir întreg de bărbați și femei care
de-a lungul istoriei lor au manifestat prezența — puternică și discretă totodată
— a unui „Dumnezeu iubitor de oameni”, așa cum rostim aici în România în cadrul
sfintei Liturghii.
Te invit să deschizi Biblia și să Îl cauți!

A

cești martori îți spun că ești și tu „de a-l casei”, ești „din familie”. Există un proverb românesc, bogat în înțelepciunea bătrânilor, care spune: „Dumnezeu îți dă,
dar nu îți bagă în traistă”! Pentru a fi realmente o ÎNTÂLNIRE, e necesar să-L primești... trebuie să-L ACCEPȚI.

T

oate acestea pentru mine înseamnă „să fii căutat” pentru a trăi în bucuria acelui
Prunc care manifestă atotputernicia Sa dumnezeiască alegând să fie luat în brațele Mariei, Preasfânta Sa Mamă, și în ale lui Iosif, sfântul tâmplar (Mt 1 și Lc 2); să
fie luat în brațele dreptului Simeon în Templul din Ierusalim (Lc 2,28)... să fie ținut
în mâinile multor preoți care Îl consacră pe Sfântul Altar, ca să fie pentru toți Emanuel, Dumnezeu cu noi (Isaia 8, 8.10).

A

fi căutat de Domnul trebuie să ne facă SĂ FIM CU TOTUL AI LUI HRISTOS, pentru că prin darul sfântului Botez suntem îmbrăcați cu Viața și Bucuria
Lui. Ar fi frumos dacă acest DAR ar deveni și în acest Praznic al Sfântului Crăciun:
EUHARISTIE, primită ca semn al acceptării Prieteniei, acceptării acestei iubiri a
lui Isus care dăruiește tot... SE DĂRUIEȘTE CU TOTUL!

S
Î

i dacă cumva știi că ai pus deoparte, uitat undeva într-un colț întunecat al inimii,
acest Dar... cu toată simplitatea îți spun: Împăcă-te cu Hristos! Spovedește-te!
Primește darul Iertării printr-un preot al familiei lui Dumnezeu, care este Biserica.
ți mulțumesc pentru timpul acordat acestor rânduri, care sunt foarte limitate, dar
scrise cu inima. Mă încredințez, împreună cu confrații mei, rugăciunilor tale.

Te salut și te binecuvântez,
În Hristos care S-a născut pentru noi,

Atanasie Monahul
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