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iiSuS HriStoS – 2013
Iubitului nostru cler,
Cinului monahal și
Dreptcredincioșilor Creștini ai
Episcopiei noastre de Dumnezeu-păzite,
 HRISTOS SE NAȘTE! MĂRIȚI-L!

Prin harul lui Dumnezeu, ne pregătim să sărbătorim Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Să-I mulțumim 
Domnului!

Crăciunul este o invitație pentru noi să ne apropiem de staulul unde a poposit pruncul Hristos și să devenim 
noi înșine curați ca niște prunci. Ne aflăm în acel timp al anului când cuvintele cântării Heruvicului din Sfânta 
Liturghie ar trebui să ne grăiască și mai mult și ca oricând mesajul special să fie mai viu și actual: “Toată grija cea 
lumească acum să o lepădăm!”

Cu adevărat, cine oare are mai puține griji decât un copil nevinovat și fără griji? De aceea și noi ar trebui să 
punem la o parte grijile noastre zilnice astfel încât deșertați de noi înșine, cu inima deschisă, să primim într-adevăr 
“pe Împăratul tuturor” aducând cinste și laudă Noului Născut, Prințului Păcii, Împăratului Împăraților și Domnului 
Domnilor.

Aducând darul credinței noastre în El, la picioarele Sale, suntem dintru început răsplătiți cu binecuvântările Sale 
peste noi, binecuvântările nădejdii. Fără de nădejde, omul este lipsit de țel în viața, de direcție în viitor și de darul 
zilei de mâine. Nădejdea este un lucru bun și o posibilitate de schimbare în bine.

Singur, omul nu este capabil să se ridice deasupra greutăților acestei lumi, dar în Hristos toate lucrurile sunt 
posibile. Orice filozofie, orice plan lumesc și aranjament omenesc sunt un non-sens dacă nu sunt bazate pe adevărul 
ce iradiază de la Hristos, Pruncul născut în peștera Betleemului.

Prin viața și învățătura Sa, Hristos Domnul a înălțat la ceruri și inimile noastre, El venind în lume să ne aducă 
nouă Viața, o viață deplină. Această plinătate nu este numai cantitativă ci și calitativă, o adevărată valoare care a 
adus bunăstare părinților noștri în trecut, nouă astăzi, și generațiilor care vor veni după noi.

Indiferent de timpuri și de puteri lumești, valorile dumnezeiești rămân eterne. Aceste valori veșnice, faptul că 
lumea a fost creată bună de către Dumnezeu și că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, devin 
tot mai evidente pentru cei ce acceptă pe Dumnezeu și își pun toată nădejdea în El.

Această credință în Mântuitorul ne întărește zilnic, ne preschimbă, ne ridică inimile noastre de la grijile zilnice, 
ne îndumnezeiește. Astfel, fiecare minut, fiecare zi sunt prețioase întrucât ne dau posibilitatea de a-L mărturisi pe 
El, prin cuvinte și fapte.

In acest fel, îi chemăm și pe alții să vină împreună cu noi la peștera lui Hristos, să creadă și să se încreadă, să 
nădăjduiască și să se străduiască să-și desăvârșească această viață, pregătindu-se totodată pentru viața veșnică.

Toată lumea se apropie tainic de Betleem, urmând razele și încălzindu-se la strălucirea luminii ce iradiază de 
la Pruncul Hristos născut în peșteră. Limitările de tot felul se estompează în fața acelei perihoretice lumini, astfel 
încat noi ne contopim în dragoste creștină cu toți cei dragi de aici și de departe, de pe pământ și din sânul lui 
Avraam, cei știuți și cei neștiuți.

Într-adevăr, întreaga Biserică, din toate locurile și din toate timpurile îngenunchează închinându-se împreună cu 
oștile îngerești la picioarele Domnului, pruncul Mesia.

    Iubiți credincioși,
Să fim mulțumitori și să ne bucurăm în această zi pentru noul pământ și noul cer ale căror porți astăzi ni s-au 

deschis! Nădejdea noastră, cu adevărat, este Domnul care a făcut cerul și pământul!
Hristos s-a născut și nădejdea a reînviat!

Hristos s-a născut și întunericul se împrăștie!
Hristos s-a născut și noi suntem mântuiți prin credință!

Prin Harul lui Dumnezeu și voința poporului dreptmăritor creștin,
+ NATHANIEL
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