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onahi și  
 

reasfințiților Ierarhi, Cucernicilor Preoți, Cuvioșilor M
ubiților Credincioși ai Bisericii Ortodoxe în America, 

P
I
 
 
Iubiți Frați, fii și fiice întru Hristos, în această preaslăvită și luminoasă zi a 
Nașterii Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, vă 
ntâmpin cu salutul care răsună în această perioadă în bisericile și casele î

noastre: Hristos se naște! Să-L mărim! 
 
Din mila lui Dumnezeu, am trecut printr-un an extraordinar, plin cu provocări 
și dificultăți pe care nimeni nu le aștepta. Ne-am găsit în plină confuzie, frică 
și anxietate. Realizând fragilitatea vieții noastre pământești și a lucrurilor 
recătoare ale acestei vieți, la care ținem atât de mult, mai mult decât la orice t

altceva, am ajuns să înțelegem necesitarea unui Mântuitor. 
 
Este, cu precădere, în asemenea momente de cumpănă când suntem întăriți 
de făgăduința lui Dumnezeu, făcută în Cartea Deuteronomului: 
“Îmbărbătează-te și întărește-te, nu-ți fie teamă, nu te speria de ei și nici nu 
te-ngrozi; că Domnul, Dumnezeul tău, Cel ce merge înaintea ta împreună cu 
tine, nu te va lăsa și nu te va părăsi“ (Deut. 31,6). Ca fii ai lui Dumnezeu, fiii 
făgăduinței, noi trebuie să rămânem statornici în nădejde. Să nu lăsăm 
nădejdea să se clatine, pentru că, așa cum acest praznic ne amintește, noi 
suntem întăriți pururea de prezența lui Dumnezeu, Emanuel, Domnul nostru 
Iisus Hristos, care ne mântuiește din păcat și neputință, și ne împacă cu 
Dumnezeu Tatăl. Sfânta Scriptură, cântările și ritualul liturgic al acestui 
praznic, toate mărturisesc că Iisus Hristos, născut din Fecioara Maria, este Cel 

Cruce, este cel întâi născut din morți, ne învie Care, de asemenea, a murit pe 
rin puterea lui Dumnzeu și  p

ne-a deschis ușile Împărăției. 
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Marele Proroc Isaia ne spune despre această împărăție:  
 
“Mare va fi stăpânirea Lui și păcii Lui nu-i va fi hotar. Pe tronul lui David va 
ședea și peste împărăția Sa, ca s-o cârmuiască întru fericire și s-o apere prin 
judecată și dreptate, de acum și până in veac (Isaia 9,7). 
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Dragi ierarhi, cler, monahi și credincioși, va urez să vi se reînnoiască nădejdea 
odată cu Praznicul Nașterii Domnului Hristos. Să fiți siguri că Dumnezeu este 

u noi! Înțelegând taina acestui praznic, dificultățile și încercările acestei vieți 
nică și cu nădejdea sporită. 

c
vor fi mai ușor de purtat, cu credința mai puter

cest mare praznic, rămân 
 
Cu binecuvântări la a

l Vostru în Hristos, 
 
A
 
 
+ TIKHON 
Arhiepiscop de Washington 
Mitropolit al Americii și Canadei 


