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„...Acum, pământule și cerule, cu mine împreună bucurați-vă,  
căci pe al vostru Făcător Îl port în brațe.  

Voi, pământenilor, cele de întristare alungați-le,  
văzând pe Bucuria pe care-am odrăslit-o  

din pântecele fără de prihană, şi-am auzit: Cea plină de har!”  
(Sf. Roman Melodul) 

 

 
 
 
 
 
Preacuvioși și Preacucernici Părinți, 
Preacuvioase Maici, 
Iubiți frați și surori în Hristos Cel născut în ieslea din Betleem,   
  
  
 
 Nașterea Domnului Iisus Hristos ne pune înainte, de fiecare dată altfel, deși mereu aceeași, 

dragostea cea nemărginită pentru noi a lui Dumnezeu Tatăl, Care își trimite Unicul Fiu, Prunc, 
prin nașterea cea preaslăvită din Fecioara Maria, pe care magii și păstorii Îl găsesc în ieslea din 
Betleem și Îl arată lumii. Venirea Lui ne descoperă adevărul vestit de proroci că se va naște Cel 
din veșnicie (cf Isaia 7) pentru a trăi viața noastră și a ne împărtăși viața Sa și a Celui în numele 
Căruia vine, a Părintelui ceresc (cf Ioan 14) împreună și a Duhului Celui Sfânt, a Preasfintei 
Treimi. Fiul lui Dumnezeu se face Fiul Fecioarei și coboară pentru totdeauna Cerurile pe pământ 
și transformă pământul în Cer, în templu, ca locuință a Sa, ca Împărat al Cerului și al pământului, 
prin smerita peșteră din Betleem. „Și tu, Betleeme Efrata, deși ești mic între miile lui Iuda, din tine 
va ieși Stăpânitor peste Israel, iar obârșia Lui este dintru început, din zilele veșniciei”(Miheia 5, 
1). Cel-Unul-Născut ne umple de prezența Sa pentru a ne împărtăși dragostea Lui și a Sfintei 
Treimi, care se revarsă din plin în lume prin Întruparea Sa. Prin Fiul Său născut în iesle, Dumnezeu 
Însuși își deschide inima Lui către noi oamenii pentru a ne primi, nu ca un Stăpân pe sluga sa, ci 
ca un Părinte pe fiu, prin care ne descoperă întreaga Lui iubire pe care o revarsă prin Fiul peste 
toți cei care Îl vom primi și vom urma Lui (cf Ioan 3). Iar noi oamenii suntem chemați să ne 
deschidem inima și să îndrăznim nu numai să ne întâlnim cu El, ci să Îl primim ca pe un Părinte, 
pe Cel ce prin Fiul Său ne dăruiește și ne cheamă la viața cerească, pregătindu-ne calea prin 
nașterea în peștera celor necuvântătoare. Singurătatea noastră în fața vieții fără sens, spre moarte, 
ia sfârșit. Dumnezeu este cu noi! (Isaia 7, 14)  

  
Iubiți frați și surori, 
  
Iisus Hristos vine să trăiască viața noastră și se face pe Sine mic, ca pe noi să ne facă mari; 

Sărac, ca pe noi să ne îmbogățească cu toate ale Sale; Se smerește, ca pe noi să ne înalțe; Se naște 
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în întunericul nopții acestei lumi, ca pe noi să ne ridice la lumină; Se naște în uitare și neluat în 
seamă de nimeni, ca pe noi să ne înalțe în slavă împreună cu El în văzul tuturor oștirilor cerești ; 
Se hrănește cu lapte de prunc, ca pe noi cu Hrana cerească să ne hrănească.  

Pruncul Iisus Se naște pentru a schimba cu adevărat rostul lumii și al omului, făcând din 
noi fiii lui Dumnezeu. Trăiește viața noastră ca noi să o putem trăi pe a Lui; uită de Sine și de slava 
Sa în fața lumii, ca pe noi să ne umple de Slava Lui, pe care ucenicii o vor vedea pe Tabor; coboară 
și continuă coborârea Lui mai apoi din peștera Betleemului în peștera mormântului și până în iad, 
pentru ca noi să ne ridicăm pentru veșnicie împreună cu El la Cer, de-a dreapta lui Dumnezeu 
Tatăl, spre uimirea Puterilor cerești. Toate pentru noi le face și le trăiește Domnul Iisus Hristos. 
Taina Betleemului se arată a fi descoperirea tainei mântuirii noastre, a omenirii întregi, spre care 
cetatea sfântă, primindu-L pe Emanuel, Îl întoarce pentru veșnicie pe Dumnezeu înspre noi, înspre 
omenire, precum ne întoarce pe noi oamenii pentru totdeauna spre Dumnezeu.  

  
« Trezește-te, omule, pentru tine Dumnezeu S-a făcut Om », exclamă Fericitul Augustin! 

Suntem pregătiți să primim dragostea lui Dumnezeu pe care ne-o dăruiește prin nașterea Fiului 
Său? În Pruncul Sfânt, Dumnezeu îl îmbrățișează pentru veșnicie pe om și dăruiește omului pentru 
veșnicie să rămână în „brațele” lui Dumnezeu! Pruncul dumnezeiesc înnoiește lumea, schimbă 
rostul lumii întru Sine, ca împreună cu El, cu voia noastră liberă, să alegem să schimbăm sensul 
vieții noastre, și cu acesta al lumii, dinspre pieire spre viață, dinspre întuneric spre lumină, din 
păcat spre iertare și virtute, din omenesc în dumnezeiesc, prin harul iubirii dumnezeiești pe care 
El o revarsă în fiecare om și în umanitate. De aceea iubirea Lui nu o putem trăi singuri, doar pentru 
noi. Ea nu își are rostul decât trăindu-o și avându-o pentru omul de lângă mine și cel de departe, 
precum și pentru creația pe care Dumnezeu a pus-o în mâinile noastre. Prin dragostea Lui suntem 
și noi chemați să ne schimbăm şi să schimbăm lumea în care trăim.  

  
  
Iubiți credincioși, 
  
Ura și dezbinarea între oameni și popoare, războaie și conflicte armate, calamitățile 

naturale, inundații sau secetă, frigul sau căldura peste măsură, cutremure și fenomene extreme, 
foametea și setea care se instalează în unele zone ale lumii, toate ne îndeamnă spre a reveni la 
dragostea pe care Pruncul Iisus, venit în lume, ne-o aduce. Prin post și rugăciune, prin iertare și 
smerenie, prin milostenie și iubire față de aproapele – să cerem lui Dumnezeu iertare pentru lipsa 
noastră de măsură în toate. Lipsa de post trupesc, dar și sufletesc, căutarea plăcerilor prin consumul 
exagerat și risipă în toate domeniile, care determină în mare parte incapacitatea planetei noastre 
de a ne purta și suporta, ar trebui să facă să revină în viața noastră creștină, ca obișnuință, postul 
și rugăciunea pentru mântuirea lumii. « Rugăciunea este un medicament mântuitor, care înlătură 
păcatul şi vindecă de greșeli » spune Sfântul Nectarie al Eghinei, Taumaturgul. 

  
Cine, dacă nu noi creștinii, care cunoaștem valoarea postului astăzi mai mult ca oricând, să 

facă să evolueze măsura în toate, fiind lumină pentru alții, după cuvântul Mântuitorului Însuși, 
Care ne spune : « voi sunteți lumina lumii » (Matei 5, 14) . Ce lăsăm copiilor și generațiilor care 
vin după noi ? Să avem grijă să nu lăsăm doar un pământ pustiit de lipsa de măsură și de lăcomia 
celor care trăim acum pe el. Să nu lăsăm o lume în care ura și disprețul, pentru sine mai întâi, dar 
și pentru toate și toți, câștigă pe zi ce trece. Să nu lăsăm o lume în care Lumina lui Hristos să fie 
ascunsă prin neglijența și păcatele noastre, ale creștinilor.   
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Iubiți frați și surori,  
  
Anul pe care îl încheiem în câteva zile a fost dedicat de către Sfântul Sinod al Bisericii 

noastre Rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anul comemorativ al sfinților isihaști 
Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț.  Anul care va începe, 2023, va 
fi Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice și An comemorativ al imnografilor și 
cântăreților bisericești. În anul care vine ne vom gândi mai mult la părinții noștri, de aproape și 
de departe, și la modul în care îi putem ajuta mai mult pe cei vârstnici care ne-au dat viață și ne-
au ajutat să răzbim în ea. Ne vom gândi mai mult și la ceea ce a făcut și face frumusețea și 
continuitatea slujbelor noastre în Biserică de-a lungul secolelor, prin grija și osteneala celor care, 
imnografi și cântăreți, exprimă adevărurile imuabile de credință prin cuvântul scris și prin cântarea 
cât mai autentică. 

  
Să ne luptăm din răsputeri pentru o lume în care dragostea pe care Pruncul Dumnezeiesc, 

născut în peștera animalelor și culcat în iesle, a adus-o lumii, să fie cunoscută și primită de cât mai 
mulți. Creștinul, care a cunoscut și trăiește dragostea pe care Iisus Hristos ne-a dăruit-o, este 
întotdeauna înțelept și binevoitor, milostiv și iertător, bucuros și iubitor, pentru a deveni cel prin 
care este copleșită lucrarea răului. Să Îl rugăm pe Hristos Domnul să ne împărtășească și nouă din 
puterea iubirii Lui, ca să putem trăi în Adevărul Lui, pe care să îl împărtășim omului zilelor noastre, 
copiilor noștri, fără teamă și fără rușine, prin faptele noastre, pentru ca iubirea Lui să biruiască în 
lume şi prin noi. 

  
Rugăm pe Dumnezeu Cel milostiv și de oameni iubitor ca sărbătorile prilejuite de Nașterea 

Domnului, Anul Nou 2023 și Botezul Domnului, să vă aducă în familie, în comunitate și fiecăruia 
în parte, sănătate și mântuire, pace și bucurie, și să vă ajute în toată fapta cea bună. „La mulți ani!” 

  
„Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea 

Sfântului Duh să fie cu voi cu toți!” (2 Corinteni 13, 13).  
 
 
 
 

 
† Iosif, 

Arhiepiscop al Europei Occidentale 
și Mitropolit al Europei Occidentale și Meridionale 

 
 
 
Paris, Nașterea Domnului 2022 
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