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1. Alcătuirea Sfântului Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, la slujba Ceasurilor de la
Naşterea Domnului.

2. Colind.
3. Sfântul Grigorie Teologul, Cuvânt la Naşterea Mântuitorului, irmos, cântarea I,

la Canoanele Naşterii, alcătuirea lui Cosma Melodul.

� CASIAN,

Din darul lui Dumnezeu,
 Episcop al Dunării de Jos,

Preacuvioşilor şi preacucernicilor slujitori
ai sfintelor altare şi tuturor drept-măritorilor creştini
din eparhia noastră - har, pace, sănătate şi bunăvoire,
cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Naşterii Domnului,

Bobotezei şi Anului Nou, iar de la noi,
părinteşti şi frăţeşti doriri de tot binele.

Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,

Cu aceste doxologii de pe pământ alcătuite de trăitorii eve-
nimentului Naşterii Mântuitorului de acum două milenii, la

�Betleeme, găteşte-te; iesle,
bine te împodobeşte; peşteră, pri-
meşte; că Adevărul a venit�1.

�Astăzi S-a născut Hristos,
Mesia, chip luminos,
Lăudaţi şi cântaţi
Şi vă bucuraţi!�2

Astăzi, �Hristos Se naşte, slăviţi-L!
Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L!
Hristos pe pământ, înălţaţi-vă!
Cântaţi Domnului tot pământul
Şi cu veselie popoare lăudaţi-L,
Că S-a preamărit�3.
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timpul prezent, pentru toţi bine-credincioşii �din toată vremea
şi din tot locul�, ne unim şi noi slujitorii şi creştinii drept-
măritori cu îngerii ce-au preamărit la Betleem pe dumne-
zeiescul Prunc, învăţându-ne să mărturisim din adâncul ini-
milor: �Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ
pace, întru oameni bunăvoire� 4 . Astfel pregătiţi duhovni-
ceşte, prezenţi la sfintele biserici în toată eparhia, asemenea
creştinilor din toată lumea, întâmpinăm pe �Cel fără de
început�, Care S-a făcut Om adevărat �de la Duhul Sfânt şi
din Fecioara Maria�, rămânând �Dumnezeu adevărat din
Dumnezeu adevărat�5.

El �Chipul cel neschimbat al Tatălui, pecetea veşniciei Lui
primeşte înfăţişare de rob, ieşind din Maică ce nu ştie de nuntă,
nesuferind schimbare, că a rămas ce era, Dumnezeu adevărat
fiind; şi a luat ceea ce nu era, om făcându-Se, din iubire de
oameni�6 .

În acelaşi timp, ne simţim purtaţi prin credinţă spre peşte-
ra sărăcăcioasă, care, aşa cum cântă colindătorii, �a fost a
Domnului casă!�

Astăzi Îl descoperim prin acest sacru pelerinaj pe �Soa-
rele� cel adevărat, Care ne luminează şi mintea şi inima, fă-
cându-ne spiritual �candele� strălucitoare aidoma stelei care
L-a însoţit pe dumnezeiescul Prunc în peşteră. Înţelegem mai
bine de ce astăzi, la Naşterea Domnului, �Cerul şi pământul
s-au împreunat�, pentru că �astăzi, Dumnezeu pe pământ a
venit şi omul la ceruri s-a suit� 7 .

4. Luca 2, 14.
.

5. Simbolul credinţei.
6. Stihiră la slujba Naşterii Domnului, alcătuirea lui Ghermano.
7. Stihiră la Litia praznicului.
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Aşa cum a tălmăcit Sfântul Atanasie cel Mare, şi noi as-
tăzi mărturisim în comun la biserici, în casele noastre şi în
lume marele adevăr al Întrupării Fiului lui Dumnezeu, ca pe
noi să ne îndumnezeiască şi să primească de la om uma-
nitatea fără de păcat, dăruindu-ne şi puterea Sa dumneze-
iască. Dumnezeu adevărat şi Om adevărat este Mântuitorul
Iisus Hristos, �Calea, Adevărul şi Viaţa�8  pentru noi, oamenii,
şi pentru mântuirea noastră.

Drept-măritori creştini,

Prin îndătinatul cuvânt duhovnicesc la marile praznice
creştineşti, arătăm, mai întâi, unitatea noastră în aceeaşi cre-
dinţă mărturisită, aşa cum ne-o oferă Biserica �una, sfântă,
sobornicească şi apostolească�9 . Istorisim, cum ne învaţă Sfân-
tul Atanasie cel Mare în veacul al IV-lea, �potrivit dreptei
noastre credinţe, cele despre întruparea Cuvântului şi înfăţişăm
dumnezeiasca arătare a Lui către noi� Facem aceasta pentru
ca din o astfel de micşorare a Cuvântului să câştigăm şi mai
mare şi mai dreaptă credinţă în El. Pentru ca cele pe care nu le
cuprind oamenii, socotind că sunt cu neputinţă, pe acestea El
le dovedeşte a fi cu putinţă10 .

Aşadar, am început cuvântul nostru cu o invitaţie a Bise-
ricii adresată nouă, tuturor, de a pregăti, prin evocarea eve-
nimentului de acum 2.000 de ani de la Betleem, propriul
nostru Betleem spiritual, iar prin amintirea peşterii, a ieslei,

8. Ioan 14, 6.
9. Simbolul credinţei.
10. Sfântul Atanasie cel Mare, Despre Întruparea Cuvântului lui Dumnezeu, în

Sfinţii Părinţi, despre Naştere şi Întruparea Cuvântului, Sofia, 2007, p. 535.
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a păstorilor şi a magilor, spre a face din sufletele şi din tru-
purile noastre �case� deschise şi primitoare pentru întâmpi-
narea Pruncului dumnezeiesc.

Cum sunt cu putinţă acestea? Cât de disponibili ne facem
pentru un astfel de efort, de trecere de la cele lumeşti, ma-
teriale şi pământeşti, la cele dumnezeieşti şi mai presus de
lume?

În ce chip şi cu ce stare se cuvine să participăm aievea,
spiritual, liber şi responsabil la o astfel de cerească poftire?

Iată doar câteva întrebări ale noastre, ale tuturor celor ce
dorim a trece �pragul� sufletesc dinspre lume spre Betleem,
localizat atât de aproape de fiecare dintre noi, cum arată ros-
tirea profundă a celor mici atunci când colindă casele noastre
mai înainte de praznic: �La Betleem, colo, jos!� Deci, foarte
aproape de casa şi de uliţa noastră, poate chiar de uşa aparta-
mentului nostru, sau în ecoul prelungit şi rămas în aşteptarea
răspunsului de dincolo de unele dintre uşile închise �colindului
sfânt şi bun�!

Iubiţilor,

Întâlnirea cu dumnezeiescul Prunc născut în peştera sără-
căcioasă ne este mijlocită de o categorie aparte dintre noi şi
anume de copii, de la leagăn şi până la adolescenţă. Ne amin-
tim cu toţii de dragostea Mântuitorului pentru copii: �Lăsaţi
copiii să vină la Mine, şi nu-i opriţi�. Ne arată şi motivul acestei
poftiri şi chemări adresate de fapt nouă, prin El: �Căci a unora
ca aceştia este Împărăţia lui Dumnezeu� 11 .

11. Marcu 10, 14.
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Iată legătura adâncă dintre copii şi Hristos-Prunc, dincolo
de orice emoţie, de orice tradiţie şi de fascinaţia obiceiurilor
creştineşti ori ale manifestărilor tradiţionale prilejuite de Naş-
terea Domnului.

Împreună cu ecourile spirituale ale cântărilor şi ale gingă-
şiei copiilor se iveşte o tainică şi sfântă legătură dintre copii
şi dumnezeiescul Prunc de la Betleem vegheat de Sfânta Sa
Maică, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Ea este singură
cu Fiul dumnezeiesc, în absenţa oricăror altor persoane ome-
neşti şi în lipsa cadrului familial pentru astfel de momente.
De aceea, în chip mântuitor şi proniator, prin Naşterea Dom-
nului, renaşte la Betleem Omul lui Dumnezeu, de la Dumnezeu
pentru noi cei ce ne manifestăm uneori faţă de prunci, ca şi
când am fi fără de Dumnezeu! Pruncii noştri, fără grija noastră
izvorâtă din credinţa noastră şi în absenţa dragostei pornite
din prezenţa lui Dumnezeu din ei, vor fi mereu singuri, trişti
şi nefericiţi.

Pentru a preveni o astfel de stare, Domnul ia un copil în
braţe, cum arată Sfânta Evanghelie, spre a ne arăta calea spre
Betleem, cu pruncii în braţele Mântuitorului Hristos şi de la
El apoi în ale noastre. Aşa începe Împărăţia lui Dumnezeu, ca
promisiune încă din lumea noastră. �Cine nu va primi Împă-
răţia lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea�12 .
Şi noi suntem invitaţi, mai ales la sărbătoarea Naşterii

Domnului, să respectăm, să cinstim şi să ajutăm copiii de astăzi,
toţi copiii, începând cu cei din propria familie şi continuând
cu cei care din diferite pricini nu pot să se bucure de cei apro-
piaţi ori de propriii părinţi. Niciodată nu pot fi înlocuiţi părinţii,

12. Marcu 10, 15.
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iar atunci când astfel de accidente se produc, ele lasă urme grele
şi suferinţă apăsătoare pentru sufletele celor mici şi nevinovaţi.

Privind acum şi astăzi, mai ales în lumea noastră, vom
constata câtă suferinţă există în copilăria multor prunci, deşi
ne aflăm într-o ţară creştină şi cu multe posibilităţi de a-i iubi,
de a-i creşte şi de a-i preţui. Cu toate acestea, realităţile ne
arată cât de mult avem de lucrat împreună toţi creştinii, pentru
descoperirea �razei� de la Betleem pe chipul fiecărui copil!
Astfel ne luminăm şi noi şi putem să deschidem braţele spre
a-i primi, cum o face Domnul.

Nenumăratele exemple bune ale creştinilor milostivi care
înfiază copii abandonaţi, jertfelnicia entuziaştilor misionari
de pe lângă parohiile noastre, exemplele de la aşezămintele
creştineşti de la noi din eparhie şi nu numai sunt tot atâtea
�steluţe� luminoase, fapte reale desprinse din exemplul de la
Betleem.

Iată de ce Sfântul nostru Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne a hotărât ca în fiecare parohie, sfinţiţii slujitori, părinţi
duhovniceşti ai copiilor, ajutaţi de dascălii de la ora de religie,
de comitetele parohiale şi de oricare alţi oameni buni, să
organizeze întâlniri ritmice pentru a transmite celor mici me-
sajul şi exemplul Domnului în creşterea şi în ocrotirea lor. Creş-
terea cu înţelepciune şi cu vârsta a copiilor are nevoie de cre-
dinţa strămoşească şi de educaţia creştinească, prin care devin
mărturisitorii tradiţiei spirituale şi culturale a poporului nostru
recunoscut în lume pentru păstrarea valorilor creştine, rădă-
cinile adevărate ale civilizaţiei europene. Când anunţăm aceas-
tă iniţiativă sinodală, arătăm totodată exemplele bune din epar-
hie, vrednice de toată preţuirea. Mulţi vă regăsiţi în astfel
de dumnezeieşti lucrări, preoţi şi credincioşi, pe care vă ru-
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găm să primiţi felicitările şi mulţumirile noastre în zi de mare
praznic!

În curând, fraţi creştini, intrăm în Noul An. Aşa precum
aţi şi fost vestiţi, anul 2009 este închinat în Biserica Ortodoxă
Română Sfântului Ierarh Vasile cel Mare şi tuturor Sfinţilor
capadocieni. Aceasta arată mai întâi legătura noastră, încă din
veacul al IV-lea, cu Sfântul Vasile al Liturghiei, al promovării
dreptei-credinţe şi al organizării pe temelii creştineşti a filan-
tropiei. După datină, noi actualizăm, an de an, lucrarea sfântă
a Marelui Vasile, începând cu participarea la Privegherea de
la miezul nopţii de 1 ianuarie în toate parohiile.

Vom mai descoperi împreună multe învăţături şi exemple
bune de urmat din catehezele, din predicile şi din activităţile
misionare ale vrednicilor noştri preoţi de la Dunărea de Jos,
ajutaţi cu generozitate şi de frăţiile voastre. Familia creştină,
�casă a Betleemului�, în care copiii sunt crescuţi creştineşte
şi ajutaţi să devină fii demni ai societăţii de mâine, este prin-
cipala noastră preocupare în toate comunităţile parohiale şi,
în general, în lucrarea pastoral-misionară la Dunărea de Jos,
în anul Domnului 2009.

Să păşim, aşadar, încrezători spre lucrarea noastră, preaiu-
biţilor, împreună cu Sfântul Vasile, primind neîncetat ajutorul
şi harul Domnului, de Anul Nou. Să-L rugăm pe Mântuitorul,
Dătătorul a tot binele, să binecuvânteze �cununa anului bu-
nătăţii Sale�, cu pace, cu sănătate şi cu mai multă frăţietate şi
ajutorare, ca fii ai aceleiaşi Biserici, Maica neamului românesc
şi acoperământul nostru spiritual de toate încercările.

Să ne ajute dumnezeiescul Prunc născut în sărăcăcioasa
iesle, să redescoperim toată bogăţia şi generozitatea sufletului
românesc: bun, ospitalier şi darnic.
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Să aveţi parte numai de bucurii, împreună cu toţi cei dragi
de aproape şi de departe şi să nu-i uitaţi pe niciunul dintre cei
în lipsă şi în suferinţă! Să fiţi sănătoşi!

�Şi acum te las,
Fii sănătos şi vesel de Crăciun,
Dar nu uita când eşti voios,
Române, să fii bun!�

La mulţi ani!

Al vostru de tot binele doritor
şi către Domnul rugător,

� Casian,
Episcopul Dunării de Jos




