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HRISTOS SE NAȘTE! SLĂVIȚI-L! 

 
Preacucernicului cler, preacuvioșilor monahi și evlavioșilor credincioși ai Bisericii Ortodoxe din America, 
 
Iubiții mei frați și binecuvântați fii întru Hristos, 
 
Este o bucurie și un privilegiu pentru mine să vă salut cu ocazia Sărbătorii încărcate de lumină a Nașterii Domnului 
Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În cele 700 de comunități mari și mici care sunt răspândite pe 
întreg continentul nord-american, din Canada, până în Statele Unite ale Americii și Mexic, ne-am adunat să 
prăznuim minunea intrării lui Dumnezeu în istoria omenirii. Pentru mulți din societatea noastră, acest mesaj este 
încă la fel de absurd cum era în primul secol. Noi însă rămânem în continuare alături de iesle, de Cruce și de 
mormântul gol, ca să mărturisim dragostea până la sacrificiu a lui Dumnezeu pentru noi și pentru Creația Sa. După 
cum cântăm în Ziua de Crăciun, 
 

Mărturisi-mă-voi Ție, Doamne, cu toată inima mea, 
în sfatul celor drepți și’n adunare. 

Mari sunt lucrurile Domnului, 
dovedite în toate vrerile Sale; 

mărturisire și măreție este lucrarea Lui 
și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. 

— Ziua de Crăciun, Antifonul Întâi (Psalmul 110, 1-3) 
 
Într-adevăr, „Mari sunt lucrurile Domnului”! 
 
Văzând o lume plină de suferință, El Însuși suferă în mod voluntar, pentru a ne deschide o cale către vindecare. 
 
Văzând o lume care moare, El Însuși moare, pentru a ne aduce învierea și viața veșnică. 
 
Văzând o lume în întuneric, El Însuși intră în acel întuneric, pentru a ne aduce lumina dumnezeiască, cea care nu 
poate fi stinsă niciodată.  
 
Văzând o lume înlănțuită de forțele răului, El Însuși Se supune în mod voluntar acelui rău, pentru a-l distrugă 
pentru totdeauna.  
 
Dumnezeu, Care este „negrăit şi necuprins cu gândul, nevăzut, neajuns, pururea fiind şi acelaşi fiind,” Se golește 
pe Sine de putere și de măreție dumnezeiască. Devine o ființă umană plăpândă, fragilă, tocmai pentru a participa pe 
deplin la existența noastră decăzută și, astfel, oferindu-ne posibilitatea unei vieți în comuniune cu El, unii cu alții și 
cu întreaga creație. 
 
Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare dintre voi, precum și comunitățile și familiile voastre, în timp ce prăznuiți 
Nașterea Sa și Îi slujiți Lui.  
 
Cu dragoste întru Pruncul Hristos, 
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