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 PASTORALĂ LA PRAZNICUL NAŞTERII DOMNULUI 2016 

† NICOLAE 

din mila lui Dumnezeu 
Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Statelor Unite ale Americii și 

Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi 
Iubitului cler şi dreptslăvitorilor creştini, 

pace şi bucurie de la Hristos Domnul, 
iar de la noi arhierească binecuvântare. 

”Că la Vitleem Maria, săvârșind călătoria,  
Într-un mic sălaș, din acel oraș, naște pe Mesia.” 

 
Preacucernici Părinţi, 

Iubiţi Credincioşi, 
 

Cuvintele colindului sfânt și bun ”O, ce veste minunată” ne vestesc tuturor bucuria împlinirii călătoriei către 
Bethleem a sfintei familii pentru a asculta porunca recensământului cerut de Cezarul August. Călătoria lor de la 
Nazaret la Betleem nu se împlinește însă prin prezentarea la autorități, ci prin evenimentul minunat al nașterii 
pruncului Iisus în ieslea Betleemului. Iar vestirea împlinirii acestui pelerinaj de către îngeri a fost prilej de cântare de 
laudă adusă lui Dumnezeu de către păstori. Pelerinajul sfintei familii devenit prilej de bucurie ne poate oferi și nouă 
motiv de înțelegere a pelerinajului nostru pe pământ către Ierusalimul ceresc. 

Adam cel întâi creat și căzut în păcat s-a aflat într-un pelerinaj al regăsirii paradisului pierdut. Adam și Eva cei 
neascultători de Dumnezeu s-au ascuns mai întâi de la fața Lui (Facere 3, 8-9), iar apoi au auzit pedeapsa izgonirii din rai 
(Facere 3, 23-24), nu înainte de a li se făgădui trimiterea Mântuitorului care să distrugă puterea celui rău, a 
dezbinătorului dintre om și Dumnezeu: ”Dușmănie voi pune între tine și între femeie, între sămânța ta și sămânța ei; 
acela îți va zdobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul” (Facere 3, 15). Omul căzut de la fața lui Dumnezeu începe un 
pelerinaj al pocăinței cu dorința de a-l regăsi pe Tatăl Creatorul și Proniatorul, cu dorința de a afla din nou sens 
existenței sale pe pământ.  

Istoria neamului omenesc până la Întruparea Fiului lui Dumnezeu este un lung pelerinaj al omului prin timpuri 
ca și călătoria unui vas pe mările tulburate ale lumii. Furtunile vremilor au fost aproape să înghită omenirea 
neascultătoare și îndărătnică, dacă ne gândim la potopul lui Noe sau la turnul lui Babel, dar în aceste furtuni s-a arătat 
grija lui Dumnezeu față de creația Sa. Căci Și-a ales sieși un popor pe care l-a binecuvântat ca din sânul lui să se nască 
Mântuitorul lumii: ”te voi binecuvânta cu binecuvântarea Mea și voi înmulți foarte neamul tău... și se vor binecuvânta 
prin neamul tău toate popoarele pământului, pentru că ai ascultat glasul Meu” (Facere 22, 17-18). Istoria poporului evreu 
este continuarea acestui pelerinaj marcat de rătăciri de la închinarea către adevăratul Dumnezeu și întoarceri prin glasul 
profeților. Sf. Vasile cel Mare ne vorbește de acest pelerinaj petrecut sub purtarea de grijă a lui Dumnezeu: ”că nu Te-ai 
întors până la sfârșit de la zidirea Ta, pe care ai făcut-o, Bunule, și nici n-ai uitat lucrul mâinilor Tale, ci în multe chipuri 
l-ai cercetat întru îndurările milei Tale: prooroci ai trimis, minuni ai făcut prin sfinţii tăi care au bineplăcut ţie, din fiecare 
neam; grăitu-ne-ai prin gura proorocilor, slujitorii Tăi, mai înainte vestindu-ne mântuirea ce avea să fie” (Sf. Liturghie a 
Sf. Vasile cel Mare).  

Pelerinajul omenirii prin istorie se împlinește prin coborârea Fiului lui Dumnezeu în timp și în istorie pentru a le 
da sensul veșniciei. Nu este întâmplător faptul că evenimentul minunat al Nașterii lui Hristos este descris tot ca un 
pelerinaj. Fecioara Maria și dreptul Iosif au pornit din Nazaret spre Betleem ”ca să se înscrie” căci erau din ”casa și din 
neamul lui David” (Luca 2, 4). Au pornit într-un pelerinaj tocmai în zilele când se apropia sorocul ca Fecioara să nască. 
Dar adevăratul pelerinaj l-a împlinit pruncul din pântece. El, Dumnezeu cel nevăzut, a pornit spre Betleem ca să se arate 
văzut sub chipul pruncului nevinovat în ieslea cea săracă. Betleemul a devenit locul întâlnirii lui Dumnezeu cu omul, 
sătucul din marginea cetății Ierusalimului a devenit centrul Universului, căci acolo Dumnezeu s-a descoperit omului 
pelerin dornic de pocăință și de întâlnirea cu Dumnezeu. Dumnezeu și omul aleargă unul către altul spre o regăsire 
mântuitoare pentru om. Înstrăinarea omului de Dumnezeu prin păcatul lui Adam este vindecată la împlinirea 
pelerinajului prin istorie spre ieslea Betleemului.  



Taina smereniei Fiului lui Dumnezeu descoperită prin arătarea Sa ca un prunc este exprimată de Sf. Apostol 
Pavel în Epistola către Filipeni, reluată de Sf. Vasile cel Mare în Sf. Liturghie care îi poartă numele: ”Iar când a venit 
plinirea vremii, ne-ai grăit prin Însuși Fiul Tău, prin care și veacurile le-ai făcut. Care, fiind strălucirea slavei Tale și 
chipul ipostasului Tău și purtând toate cu cuvântul puterii Sale, nu răpire a socotit a fi asemenea Ție, lui Dumnezeu-
Tatăl, ci Dumnezeu fiind, mai înainte de veci, pe pământ S-a arătat și cu oamenii a viețuit; și din Sf. Fecioară 
întrupându-se, S-a smerit pe Sine, chip de rob luând, făcându-se pe Sine asemenea cu chipul smeritului nostru trup, ca să 
ne facă pe noi asemenea chipului slavei Sale.” Sf. Grigorie Palama tâlcuieşte această nebănuită cale a smereniei: ”Fire 
mai presus de fire Dumnezeu fiind, nu are a sui mai sus, la înălţime sau la slavă mai mare. El se înalţă din cele de jos, din 
a se coborî şi smeri în făpturile Sale. Slava Celui Preaînalt este coborârea la cele smerite.” Fiul lui Dumnezeu s-a făcut 
om pentru ca pe om să îl facă dumnezeu, spun Părinții Bisericii. 

Minunea smereniei lui Dumnezeu din Betleem a fost descoperită altor pelerini. Mai întâi păstorilor de către 
îngeri, apoi magilor plecați pelerini după stea spre locul nașterii Mântuitorului. Aceștia au învățat ”de la stea să se 
închine Soarelui Dreptății”, ne spune Troparul sărbătorii. Ceea ce înseamnă că pelerinajul lor a stat sub semnul 
smereniei înțelegătoare. Au pornit să I se închine Împăratului lumii fără să știe unde merg, dar călăuziți de credința în 
ocrotirea lui Dumnezeu și luminarea Lui. Și și-au împlinit pelerinajul prin aducerea de daruri lui Hristos Mântuitorul, 
descoperit de stea în ieslea Betleemului.  

Preacucernici Părinţi, Iubiţi Credincioşi, 
Descoperirea acestor sensuri ale pelerinajului către Betleem este profund semnificativă pentru propriul nostru 

pelerinaj prin această viață. De la botez suntem în corabia Bisericii, sub cârmuirea lui Hristos, călătorind spre întâlnirea 
cu Dumnezeu în veșnicie. Dar această călătorie, acest pelerinaj, îl împlinim deja călători fiind cu Hristos. În pelerinajul 
nostru se cuvine să avem credința și smerenia magilor că Domnul ne ocrotește și vom trece prin valurile ispitelor vieții. 
Când acestea se înalță amenințătoare, să nu ne îndepărtăm privirea de la Hristos pentru a nu ne scufunda precum Sf. 
Apostol Petru. Să rămânem pelerini în corabia Bisericii avându-l cârmaci pe Hristos, căci în afara ei vom pierde calea 
către veșnicie. Să ne ridicăm mâinile la rugăciune și să-i cuprindem și pe cei îndepărtați de Hristos și de corabia Sa, să ne 
ținem împreună cu frații noștri, copii, tineri sau adulți și împreună să călătorim cu nădejde că vom ”săvârși și noi 
călătoria” către Betleemul mântuirii noastre. În aceste puține cuvinte este așezată toată nădejdea împlinirii misiunii la 
care ne-a chemat Dumnezeu pe acest pământ.  

Îl rog pe Dumnezeu să lumineze pe fiecare preot şi credincios, să ocrotească fiecare parohie și mânăstire a noii 
noastre Mitropolii. Noul An să ne fie binecuvântat, să ne înmulţim speranţa şi să creştem în credinţa în Dumnezeu. 

Vă îmbrăţişez frăţeşte în Hristos Domnul şi vă urez să petreceţi sfintele sărbători ale Crăciunului, Anului Nou şi 
Bobotezei cu sănătate, pace şi bucurii duhovniceşti! 

 
La Mulţi Ani! 

       Al vostru frate întru rugăciune către Dumnezeu  
și doritor de tot binele ceresc, 

† Mitropolit NICOLAE 
Chicago, Praznicul Naşterii Domnului, 2016 
 

PASTORAL LETTER FOR THE FEAST OF THE LORD’S NATIVITY 2016 
† NICOLAE 

by the mercies of God 
Archbishop of the Romanian Orthodox Archdiocese of the United States of America and 

Metropolitan of the Romanian Orthodox Metropolia of the Americas 
To our beloved clergy and Orthodox Christians, 

peace and joy from Christ the Lord,  
and from us Archpastoral Blessings. 

”For in Bethlehem Mary, completing her journey, 
In a little dwelling in that town gives birth to the Messiah.” 

 



Most Reverend Fathers, 
Beloved Faithful, 

 
The words of the holy and good carol „O, What Wonderful News” (O, ce veste minunată) speak to us all of 

the joy of the fulfillment of the holy family’s journey to Bethlehem in obedience to the census ordered by Caesar 
Augustus. Their journey from Nazareth to Bethlehem is not fulfilled, however, through their presenting themselves to 
the authorities, but through the wondrous event of the birth of the baby Jesus in the Bethlehem manger. And the 
angels’ announcement of the fulfillment of this pilgrimage was the occasion for a song of praise brought by the 
shepherds to God. The holy family’s pilgrimage becoming the occasion of joy can offer us too a way to understand 
our pilgrimage on this earth toward the heavenly Jerusalem. 

Adam, the first created and fallen into sin, began this pilgrimage of regaining the lost paradise. Adam and 
Eve, disobedient to God, first hid themselves from His face (Genesis 3:8-9), and then heard the punishment of their 
banishment from paradise (Genesis 3:24-24), but not before they were promised the sending of the Savior who would 
destroy the power of the evil one, the one who brought division between man and God: “And I will put enmity 
between you and the woman, and between your seed and her Seed; He shall bruise your head, and you shall bruise 
His heel” (Genesis 3:15). Man, fallen away from the face of God, begins a pilgrimage of repentance with the desire to 
again find God the Creator and Ruler, to again find meaning to his existence on earth. 

The history of mankind up until the Incarnation of the Son of God is a long pilgrimage of man through the 
ages, like the journey of a ship on the storm-tossed seas of the world. The tempests of the ages nearly swallowed up 
disobedient and stubborn mankind, if we think of Noah’s flood or the tower of Babel, but God’s care for His creation 
can be seen in them. For He chose for Himself a people that He blessed that from it would be born the Savior of the 
world: “Blessing I will bless you, and multiplying I will multiply your descendants... In your seed all the nations of 
the earth shall be blessed, because you have obeyed My voice” (Genesis 22:17-18). The history of the Jewish people 
is the continuation of this pilgrimage marked by wanderings away from the worship of the true God and returning 
through the voice of the prophets. St. Basil the Great speaks of this pilgrimage that has taken place under the watchful 
care of God: “For You did not forever reject Your creature whom You made, O Good One, nor did You forget the 
work of Your hands, but because of Your tender compassion, You visited him in various ways: You sent forth 
prophets; You performed mighty works by Your saints who in every generation have pleased You. You spoke to us 
by the mouth of Your servants the prophets, announcing to us the salvation which was to come” (St. Basil’s Liturgy).  

Mankind’s pilgrimage through history is fulfilled through the descent of the Son of God in time and history to 
give them the meaning of eternity. It is not a coincidence that the wondrous event of the Nativity of Christ is also 
described as a pilgrimage. The Virgin Mary and the Righteous Joseph set out from Nazareth to Bethlehem “to be 
registered,” for they were “of the house and lineage of David” (Luke 2:4-5). They set out on pilgrimage just in the 
days when the Virgin was due to give birth. But the true pilgrimage was fulfilled by the baby in the womb. He, the 
unseen God, set out toward Bethlehem in order to be seen in the form of the innocent baby in the lowly manger. 
Bethlehem became the place of the meeting of God with man, the little village on the outskirts of the city of 
Jerusalem became the center of the Universe, for there God was revealed to man-the-pilgrim desirous of repentance 
and of encountering God. God and man hasten toward one another, toward a saving rediscovery for man. Man’s 
alienation from God through Adam’s sin is healed at the fulfillment of the pilgrimage through history toward the 
Bethlehem manger.   

The mystery of the humility of the Son of God revealed through His manifestation as a baby is expressed by 
St. Paul the Apostle in his Epistle to the Philippians, taken up by St. Basil the Great in the Liturgy that bears his name: 
“And when the fullness of time had come, You spoke to us through Your Son Himself, through whom You created 
the ages. He, being the splendor of Your glory and the image of Your being, upholding all things by the word of His 
power, thought it not robbery to be equal with You, God and Father. But, being God before all ages, He appeared on 
earth and lived with humankind. Becoming incarnate from a holy Virgin, He emptied Himself, taking the form of a 
servant, conforming to the body of our lowliness, that He might change us into the likeness of the image of His 
glory.” St. Gregory Palamas interprets this unimaginable way of humility: “God, as nature beyond nature, cannot 
ascend higher, to the heights or to a greater glory. He ascends from the things below, from having descended and 
humbled himself in His creatures. The glory of the Most High is His condescension down to the things that are 
humble.” The Son of God became man in order to make man god, the Holy Fathers say.   



The marvel of God’s humility in Bethlehem was revealed also to other pilgrims: first to the shepherds by the 
angels, later to the magi as pilgrims following a star to the place of the Savior’s birth. They “were instructed by a star 
to worship the Sun of Righteousness,” as the Troparion of the Feast tells us. This means that their pilgrimage was 
undertaken under the sign of a perceptive humility. They went off to worship the King of the World without knowing 
where they were going, but guided by faith in God’s protection and illumination. And they fulfilled their pilgrimage 
by bringing gifts to Christ the Savior, revealed by a star in the Bethlehem manger. 

Most Reverend Fathers, Beloved Faithful, 
The discovery of these meanings of the pilgrimage to Bethlehem is profoundly meaningful for our own 

pilgrimage through this life. From baptism we are in the ark of the Church, under the command of Christ, journeying 
toward the meeting with God in eternity. But we already fulfill this journey, this pilgrimage, when we journey 
together with Christ. In our pilgrimage we need to have the faith and humility of the magi, that God protects us and 
that we will make it through the waves of life’s temptations. When those waves rise up threateningly, let us not take 
our eyes off Christ, that we may not sink as did St. Peter the Apostle. Let us remain as pilgrims in the ark of Christ, 
having Christ as our captain, for outside it we will lose the way toward eternity. Let us lift up our hands in prayer and 
include also those who are separated from Christ and His ark, let us stick together with our brethren, children, youth, 
or adults, and together let us travel with the hope that we too will “complete our journey” toward the Bethlehem of 
our salvation. In these few words are comprehended all the hope of the fulfillment of the mission to which God has 
called us on this earth. 

I pray that God will illumine every priest and believer, that He will protect every parish and monastery of our 
new Metropolia. May our new year be blessed, and may we multiply our hope, and grow in our faith in God. 

With a brotherly embrace in Christ the Lord, my wish for you is to celebrate the holy feasts of the Nativity, 
the New Year, and Theophany in health, peace, and spiritual joys! 

 
Many Years! 

       Your brother in prayer to God, 
desirous of every heavenly good, 

† Metropolitan NICOLAE 
Chicago, The Feast of the Lord’s Nativity, 2016 
 
 
 
 BOTEZURI                       

    Au pășit în comunitatea creștin-ortodoxă din parohia noastră copiii:  
JULIAN-JAMES DAMIAN, născut la 10 februarie 2016, având nasi pe Cristian 
si Denisa Dumitru, 
VICTORIA-ELISABETH ATANĂSOAEI, născută la 14 iulie 2015, având nasi pe 
Michael & Dana Coach si Mihaela Diana Ionescu, 
FABIANO-GIORGIO GUTIERREZ, născut la 22 iulie 2015, având nasi pe 
Danny si Maria Crevar, 
EMMA-NATHALIE DANCĂU, născută la 13 decembrie 2015, având nasi pe 
Dorin si Victoria Drăgusanu, 
CLARA-MEDEEA MATUSTIK, născută la 24 iunie 2016, nas Andrei Visan, 
KARLEY-KRISTEN BILAN, născută la 20 martie 2016, având nasi pe Doina Niculită si Brian Bilan, 
ISABELA-MARIA FEERE, născută la 29 aprilie 2012, având nasi pe Svetlana Caba si Olivia Colceriu, 
ANTHONY-ANDREI LUICEANU, născut la 11 septembrie 2016, nasi Octavian si Adina Nenu. 
Tatăl Ceresc Să-i crească mari si sănătosi! 
 



DECESE 
 
La data de 6 iulie 2016, s-a mutat la Tatăl Ceresc ILEANA COMAN, 
mamă si bunică deosebită, bună si devotată membră a parohiei noastre. 
Slujba de prohodire a avut loc la data de 9 iulie la Friscolanti Funeral 
Chapel, respective Biserica noastră. Cu sfintii odihneste Doamne sufletul 
roabei Tale! 

 
 
La data de 26 august 2016, a trecut la cele vesnice WILLIAM ASCENIUK, 
vechi si devotat membru al bisericii noastre, fost membru al Consiliului 
Parohial si al Corului, Presedinte Onorific al Parohiei. Slujba de 
înmormântare a avut loc la 30 august la Friscolanti Funeral Chapel si 
biserica noastră. Vesnica lui pomenire! 
 
 
 

 
La 18 noiembrie 2016, s-a mutat la Domnul DIDINA NEDELCU, veche si 
distinsă membră a parohiei noastre. Serviciul funerar a avut loc la data de 
22 noiembrie la Friscolanti Funeral Chapel, biserica noastră, respectiv 
Woodland Cemetery. Dumnezeu să o odihnească în pace! 
 
 

                  

 
 

Consiliul Parohial, Reuniunea Doamnelor și Părintele Lucian Pușcariu, 
vă urează tuturor un Crăciun cu sănătate și bucurie, 

 un An Nou plin de realizări deosebite! 
La Mulți Ani! 

 
 www.biserica.ca 


