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pământ pace, între oameni bună voire” (Luca II, 14).
Sărbătoarea de astăzi este a împăcării generale prin dragoste şi 

credinţă. Niciodată nu se pot pune mai bine în practică perceptele 
învăţăturii evanghelice decât în ziua sfintei naşteri a Domnului.

Raportul dintre bogat şi sărac, dintre suferinţă şi îndestulare să 
dispară ca să ne putem numi cu toţii creaţii ale lui Dumnezeu.

Fiindcă omenirea numai atunci va putea fi mântuită când va 
accepta dependenţa sa faţă de Hristos Domnul, după cum pămân tul 
acceptă pe a lui faţă de soare.

Să alungăm deci, dinaintea ochilor, ceaţa păcatului, a mân driei şi a 
neînţelegerii şi să încercăm să cinstim în sufletele noastre „bucu ria 
acestei sfinte sărbători”:

Hristos Se naşte, măriţi-L! ...
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Iubitului cler, fraţilor arhierei, cinului monahal şi iubiţilor cre dincioşi ai 
Bisericii noastre, har şi pace de la Dumnezeu şi de la Mântuitorul nostru 
Iisus Hristos cel înviat din morţi, iar de la smerenia noastră arhiereşti 
binecuvântări.

IuBIŢII MeI FII  SuFLeTeşTI,

aşterea Domnului sau Cră ciu  nul este cea mai mărită sărbătoare 
a creşti nătăţii de pretutin deni. Ea este aştep tată de noi toţi cu 
emoţie şi bucurie şi aduce cu sine întruparea Fiului lui Dum
nezeu, zămislit în sânul Preasfintei Fecioare Maria.

El a venit să întemeieze o împărăţie, dar nu o împărăţie ome nească, 
aşa cum aşteptau Iudeii refrac tari stăpânirii ro mane, ci o împărăţie 
eternă, care se reali zează prin dezbrăcarea omului de patima 
păcatului şi prin îndu hovnicirea lui întro rodnică înfră ţire cu cerul.

Cei care sperau în venirea unui împărat pământesc, îmbrăcat în 
armură războinică eliberatoare, au încercat în sufletul lor cea mai 
mare decepţie.

IuBIŢI CReDINCIOşI şI CReDINCIOASe

ântuitorul Iisus Hristos a redat omenirii cel mai de preţ dar, 
pierdut în noaptea primului păcat: libertatea, dar o libertate 
condiţio nată de supunere şi inte grare în planul adevărurilor 
tra sate de învă ţătura sfântă.

Orice abatere de la acest plan aduce cu sine ispita şi recăderea în 
păcat, adică subjugarea omului de către spiritul întunecat şi pierderea 
harului sfânt al libertăţii.

Însă această biruinţă a libertăţii nu a redat omului cer titudinea 
unei libertăţi pure, ca aceea de pe timpul primilor oameni, ci o liber
tate restrânsă, dar nu subjugată. Pasul său poate săşi aleagă drumul 

spre carel îndeamnă sufletul său, podit în frumuseţea unei vieţi 
senine sau străfulgerat de perspectiva sumbră a păcatului ucigător.

Sărbătoarea sfântă a Naşterii Domnului este pentru toţi un prilej 
de bucurie şi de reculegere adâncă, este naşterea la o viaţă nouă.

Zvon de veselie, refren de colindă, fulgi de zăpadă şi un Moş 
Crăciun îngreunat de ani, dar darnic pentru suflete bune – iată în 
mare tabloul acestei măreţe sărbători.

În fiecare an această sărbă toare tresaltă inimile de bucurie, iar 
când dis pare rămân încă vii amin tirile cimentate în suflet şi minte.

Mântuitorul vine iarăşi, toc mai la timp, pentru a ne vesti din nou, 
veşnicul adevăr: „ce va folosi omu lui dacă va câştiga lumea întreagă, 
iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru 
sufletul său?” (Matei XVI, 26). Faptul că Fiul lui Dumnezeu sa 
născut întrun grajd, ne arată starea cea decăzută, la care nea dus 
păcatul; faptul că a fost înfăşat în scutece sărăcăcioase, ne arată cât 
de săraci venim în lume, din care nu ducem nimic cu noi, decât giul
giul de înmormân tare, ce este tot un fel de scutec; faptul că în loc de 
tron împărătesc El a avut parte de scuipări, bătăi şi cunună de spini, 
ne îndeamnă ca şi noi să nu căutăm cele pieritoare, ci să ne lup tăm 
neîncetat pentru dobândirea celor veşnice. Fiul lui Dumnezeu sa 
pogorât la noi, ca să se înfrăţească cu noi şi prin aceasta să ne facă şi 
pe noi fii ai lui Dum nezeu şi moştenitori ai cerului.

IuBIŢI FRAŢI şI SuRORI îNTRu DOMNuL,

etleemul, cea mai smerită din tre cetăţile Iudeii, sa învred nicit 
a sălăşlui pe Mântuitorul lumii. Betleem înseamnă casa 
pâinii. Fie care dintre noi se poate învrednici de cinstea de a fi 
un Betleem sufle tesc, dacă primeşte pe Iisus Hristos „pâinea 

cea vie care sa pogorât din cer” (Ioan VI, 51), şil sălăşluieşte cu 
credinţă în inimă, făcândul lumi nătorul şi povăţuitorul vieţii 
noastre.

Cu acest gând şi cu astfel de hotărâre să întâmpinăm pe cel ce 
vine să aducă în lume: „Mărire întru cei de sus, lui Dumnezeu şi pe 
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