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PRIN HARUL LUI DUMNEZEU 
ARHIEPISCOPUL BUCURE{TILOR, 

MITROPOLITUL MUNTENIEI {I DOBROGEI,
LOC}IITORUL TRONULUI CEZAREEI CAPADOCIEI

{I
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL, 
PREACUCERNICULUI CLER

{I PREAIUBI}ILOR CREDINCIO{I 
DIN ARHIEPISCOPIA BUCURE{TILOR

HAR, MIL| {I PACE DE LA HRISTOS DOMNUL NOSTRU,
IAR DE LA NOI P|RINTE{TI BINECUVÂNT|RI

„Slav\ întru cei de sus lui Dumnezeu
[i pe p\mânt pace, între oameni bun\voire!”

(Luca 2, 14)

Preacuvio[i [i Preacucernici P\rin]i,
Iubi]i credincio[i [i credincioase,

S \rb\toarea Na[terii Domnului nostru Iisus
Hristos are multe în]elesuri duhovnice[ti,

pentru c\ întruparea sau înomenirea Fiului ve[nic al
lui Dumnezeu este izvorul multor daruri [i binefa-
ceri pentru omenire. 

Fiul lui Dumnezeu Cel ve[nic viu Se face Om muri-
tor, pentru a d\rui oamenilor muritori via]a ve[nic\.
Fiul lui Dumnezeu Se face Om, pentru ca omul s\
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poat\ deveni fiul lui Dumnezeu dup\ har (cf. Ioan 1,
12). Pe scurt, înomenirea lui Dumnezeu are ca scop
îndumnezeirea omului.

Coborârea Fiului lui Dumnezeu Iisus Hristos între
oameni este începutul în\l]\rii omului în împ\r\]ia
iubirii Preasfintei Treimi. Îns\ aceast\ în\l]are a
omului are ca baz\ împ\carea dintre Dumnezeu Cel
Sfânt [i omul c\zut din leg\tura cu El prin p\catul
neascult\rii. Planul lui Dumnezeu de împ\care a Sa
cu omenirea c\zut\ prin p\catul neascult\rii este
binevestit de îngeri la Na[terea Fiului S\u ca om în
Betleem. În aceast\ privin]\ Sfântul Chiril al Alexan-
driei, în al s\u Comentariu la Evanghelia dup\ Luca,
spune c\ îngerii au cântat „slav\ întru cei de sus lui
Dumnezeu [i pe p\mânt pace, între oameni bun\-
voire” (Luca 2, 14), deoarece `ngerii „sunt în pace cu
Dumnezeu, [i ei în nici un chip nu încalc\ hot\rârea
lui Dumnezeu [i stau în mod temeinic în dreptate [i
în sfin]enie. Dar noi nenoroci]ii, aducem [i a[ez\m
împotriva voin]ei St\pânului nostru poftele noastre,
[i de aceea ne afl\m ca ni[te vr\jma[i ai S\i. Îns\
aceast\ stare a fost dezlegat\ de c\tre Hristos. C\ci
El este pacea noastr\, [i El, prin Sine, ne-a unit cu
Dumnezeu Tat\l. El a scos dintre noi [i Dumnezeu
p\catul care ne f\cea du[manii lui Dumnezeu, El
ne-a f\cut drep]i prin credin]\ [i El cheam\ aproape
de Dumnezeu pe cei care nu erau aproape de Dânsul”1.
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Taina Na[terii Domnului Iisus Hristos în Betleem
este reprezentat\ în chip simbolic [i duhovnicesc în
Liturghia euharistic\ ortodox\, mai întâi prin Rân-
duiala Proscomidiei, când se preg\tesc darurile
liturgice (pâine [i vin) care vor fi aduse, la momen-
tul potrivit al Sfintei Liturghii, pe Sfânta Mas\ din
Altar pentru a fi sfin]ite. Proscomidiarul reprezint\
pe[tera de la Betleem, iar cruciuli]a care st\ pe un
suport semisferic, deasupra pâinii de pe Sfântul
Disc, este numit\ „Steaua” care i-a c\l\uzit pe cei
trei magi de la R\s\rit, [i care s-a oprit deasupra
pe[terii de la Betleem, unde se afla Pruncul Iisus,
numele cet\]ii Betleem însemnând „Casa Pâinii”.
De aceea, când acoper\ Sfântul Disc, preotul ros-
te[te cuvintele: „{i venind steaua, a stat deasupra
unde era Pruncul” (Matei 2, 9). Înainte de începerea
Sfintei Liturghii euharistice, preotul slujitor se roag\
rostind cuvintele din cântarea îngerilor de la Betleem:
„Slav\ întru cei de sus lui Dumnezeu [i pe p\mânt
pace, între oameni bun\voire” (Luca 2, 14).

Pacea lui Dumnezeu d\ruit\ oamenilor în [i prin
Iisus Hristos este celebrat\ în întreaga via]\ liturgic\
a Bisericii Ortodoxe, dar mai ales în Sfânta Litur-
ghie, când se rostesc cuvintele: „Pace tuturor” [i
„Pace ]ie cititorule” la citirea Apostolului, „Pace tu-
turor” [i „Pace ]ie celui ce ai binevestit” la citirea
Sfintei Evanghelii, „Pace tuturor” înainte de Crez,
dup\ ecfonisul: „Cu îndur\rile Unuia-N\scut Fiului
T\u …”, [i „Pace tuturor” dup\ rug\ciunea Tat\l
nostru.
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Vorbind despre pacea lui Dumnezeu f\cut\ [i
adus\ de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Sfântul
Apostol Pavel spune c\ Însu[i „Dumnezeu Tat\l era
în Hristos, împ\când lumea cu Sine însu[i… [i
punând în noi cuvântul împ\c\rii” (2 Corinteni 5,
18-19). Aceast\ pace se [i nume[te „pacea lui Dum-
nezeu, care covâr[e[te orice minte [i care p\ze[te
inimile [i cugetele noastre în Hristos” (Filipeni 4, 7).
Aceast\ pace d\ruit\ oamenilor în [i prin Hristos
este temelia împ\c\rii oamenilor cu Dumnezeu [i a
împ\c\rii [i înfr\]irii popoarelor între ele. De aceea,
Apostolul Neamurilor spune despre Hristos c\ „El
este pacea noastr\, El Care a f\cut din cele dou\
lumi (iudeii [i neamurile) - una, surpând peretele
din mijloc al desp\r]iturii, desfiin]ând vr\jm\[ia în
trupul S\u, legea poruncii [i înv\]\turile ei, ca întru
Sine pe cei doi s\-i zideasc\ într-un singur om nou
[i s\ întemeieze pacea. {i s\-i împace cu Dumnezeu
pe amândoi uni]i într-un trup, prin Cruce, omorând
prin ea vr\jm\[ia” (Efeseni 2, 14-16) 2.

A[adar, omul cel nou în Hristos este omul în care
locuie[te pacea lui Dumnezeu [i care lucreaz\ pen-
tru împ\carea oamenilor cu Dumnezeu [i întreo-
lalt\. De aceea, „f\c\torii de pace, fiii lui Dumnezeu
se vor chema” (Matei 5, 9).

Întrucât Dumnezeu este Dumnezeul p\cii (cf.
Romani 15, 33; Filipeni 4, 9), pacea este dar al lui
Dumnezeu [i road\ a Duhului Sfânt (cf. Galateni 5,
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22), pacea este înso]it\ de dreptate [i de bucurie,
pentru c\ „Împ\r\]ia lui Dumnezeu este dreptate,
pace [i bucurie în Duhul Sfânt” (Romani 14, 17). 

Darul p\cii spirituale, al împ\c\rii omului cu
Dumnezeu, cu sine [i cu semenii se cere prin rug\-
ciune [i se cultiv\ prin gânduri, cuvinte [i fapte
bune, astfel încât pacea spiritual\ a sufletului de-
vine izvor de pace social\, de pace în familie, în
comunitate [i în lume. 

Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii înva]\ c\ patimile ego-
iste ca: l\comia sau iubirea obsesiv\ de avere, de
putere [i pl\cere [i altele asem\n\toare produc în
suflet tulburare, iar aceast\ tulburare se r\sfrânge
apoi în rela]iile dintre oameni, care devin tensio-
nate, conflictuale [i chiar violente, mai ales din cau-
za nedrept\]ilor [i suferin]elor create de l\comie.
Când inteligen]a uman\ este st\pânit\ de patimile
egoiste ale invidiei, vicleniei [i minciunii, ea produce
în suflet [i în societate dezordine [i multe r\ut\]i, în
schimb în]elepciunea care vine de la Dumnezeu este
„curat\, apoi pa[nic\, îng\duitoare, ascult\toare,
plin\ de mil\ [i de roade bune, neîndoielnic\ [i
nef\]arnic\. {i roada drept\]ii se seam\n\ întru pace
de cei ce lucreaz\ pacea” (Iacob 3, 17-18).

Iubi]i fra]i [i surori în Domnul,

Sfânta Evanghelie ne spune c\ în timpurile din
urm\, care pot fi în]elese [i ca timpuri de criz\ spi-
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ritual\ [i moral\, „din pricina înmul]irii f\r\delegii
iubirea multora se va r\ci” (Matei 24, 12), iar
Sfântul Apostol Pavel, vorbind despre degradarea
spiritual\ a societ\]ii când sl\be[te credin]a oame-
nilor în Dumnezeu [i când libertatea lor nu mai este
unit\ cu responsabilitatea, spune ucenicului s\u
Timotei, episcop în Efes: „[i aceasta s\ [tii, c\ în
zilele din urm\ vor fi vremuri grele; c\ vor fi oameni
iubitori de sine, iubitori de argin]i, l\ud\ro[i, tru-
fa[i, hulitori, neascult\tori de p\rin]i, nemul]umi-
tori, f\r\ cucernicie, lipsi]i de dragoste, neînduple-
ca]i, clevetitori, neînfrâna]i, cruzi, neiubitori de bine,
tr\d\tori, necuviincio[i, îngâmfa]i, iubitori de des-
f\t\ri mai mult decât iubitori de Dumnezeu, având
înf\]i[area adev\ratei credin]e, dar t\g\duind puterea
ei. Dep\rteaz\-te de ace[tia …” (2 Timotei 3, 1-5).

În fa]a acestei crize spirituale [i morale, cre[tinii
statornici [i lupt\tori nu se descurajeaz\, ci r\spund
printr-o via]\ spiritual\ [i moral\ mai intens\, potri-
vit îndemnului: „fii credincios pân\ la moarte [i î]i
voi da cununa vie]ii” (Apocalipsa 2, 10).

Cât de mare este darul p\cii spirituale a sufletu-
lui [i darul p\cii sociale în familie, în comunitate [i
în lume se poate în]elege mai ales când aceast\
pace lipse[te, când pacea [i bucuria sufletului sunt
înlocuite cu tulburarea [i cu depresia, cu cearta [i
cu violen]a, cu r\zvr\tirea [i ura, cu învr\jbirea [i
ostilitatea, când fiecare judec\ pe to]i ceilal]i, f\r\
a-[i vedea propriile gre[eli.
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Ast\zi, când cre[te violen]a verbal\ [i fizic\ în
familie, în [coal\, în societate [i se înmul]esc con-
flictele militare [i terorismul în multe p\r]i ale lumii,
când mul]i oameni, fiindc\ nu mai au pace [i
bucurie în suflet, caut\ fericirea în alcoolism ori în
consumul de droguri, iar al]ii ca s\ scape de depre-
sie [i dezn\dejde se sinucid, activitatea educa]io-
nal\, pastoral\ [i social-filantropic\ a Bisericii tre-
buie intensificat\. Împreun\ cu familia, cu [coala [i
cu alte institu]ii abilitate, Biserica trebuie s\ dez-
volte [i mai mult o educa]ie [i o cultur\ a p\cii spi-
rituale interioare [i a p\cii sociale, o cultur\ a res-
pectului reciproc [i a reconcilierii, în locul urii, al
învr\jbirii [i al violen]ei prezente în lumea de azi. În
acest sens, este foarte actual îndemnul Sfântului
Apostol Pavel care spune: „C\uta]i pacea cu to]i
oamenii [i sfin]enia, f\r\ de care nimeni nu va ve-
dea pe Dumnezeu” (Evrei 12, 14).

Aceast\ perspectiv\ a unei culturi a p\cii spiri-
tuale [i sociale trebuie studiat\ [i promovat\ mai
ales începând cu anul 2016, declarat de Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca An omagial
al educa]iei religioase a tineretului cre[tin ortodox.
Modul pozitiv în care este dobândit [i cultivat darul
p\cii prin rug\ciune [i ac]iune educativ\, personal\
[i comunitar\, poate deveni modul de via]\ s\n\-
toas\ [i armonioas\ într-o lume individualist\ [i
secularizat\, agitat\ [i stresat\, tehnicizat\ [i robo-
tizat\, în care, în mod paradoxal, exist\ mult\ co-
municare virtual\, dar pu]in\ comuniune real\,
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mult\ aglomera]ie de oameni în ora[e, dar pu]ine
remedii pentru singur\tate [i depresie.

De aceea, darul p\cii [i al bucuriei s\rb\torii
Na[terii Domnului Hristos trebuie împ\rt\[it, prin
rug\ciune [i daruri spirituale [i materiale, mai ales
în aceste zile, copiilor orfani, b\trânilor singuri, oa-
menilor s\raci, familiilor îndoliate [i întristate, bol-
navilor [i tuturor celor nec\ji]i [i neajutora]i. 

Astfel, pacea [i bucuria îngerilor [i p\storilor de la
Betleem vor lumina sufletele [i chipurile oamenilor
care simt c\ semenii lor cu suflet bun [i generos
devin mâinile iubirii milostive a lui Hristos c\tre to]i
oamenii defavoriza]i, afla]i în nevoi sau în dificultate.

Ca [i în anii trecu]i, în noaptea de 31 decembrie
2015 spre 1 ianuarie 2016 ne vom aduna în biserici
spre a mul]umi lui Dumnezeu pentru binefacerile
primite de la El, mai ales pentru darul vie]ii, [i spre
a-I cere ajutorul S\u pentru Anul Nou în care intr\m.

Cu prilejul s\rb\torii Na[terii Domnului nostru
Iisus Hristos [i al Anului Nou – 2016, v\ adres\m
tuturor doriri de s\n\tate [i mântuire, pace [i bucurie,
dimpreun\ cu urarea tradi]ional\: La mul]i ani!

„Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea
lui Dumnezeu Tat\l [i împ\rt\[irea Sfântului Duh s\
fie cu voi cu to]i!” (2 Corinteni 13, 13).

Al vostru c\tre Hristos-Domnul rug\tor 
[i de tot binele doritor, 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


