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Iubitului nostru cler, cinului monahal sçi dreptcredinciosçilor cresçtini
ai Episcopiei noastre de Dumnezeu-pa¨zite,

Iubiòi credinciosçi,
Hristos se nasçte! Ma¨riòi-L!

Ridicaòi privirile ca¨tre ônalturi sçi va¨za[nd cerurile deschise la¨saòi pe Regele universului sa¨ se coboare pe
pa¨ma[nt!

Sa¨ rostim cu gurile noastre un imn de bucurie sçi fericire, mulòumind lui Dumnezeu sçi la¨uda[ndu-L pentru
dragostea Sa pentru noi, prin care a fa¨cut primul pas al ômpa¨ca¨rii noastre cu El!

Sa¨ alerga¨m ôn pripa¨, ma[na¨ de ma[na¨, sa¨-L ônta[mpina¨m pe El, Izvorul pa¨cii, Ra¨scumpa¨ra¨torul sufletelor
noastre!

Mai este cineva care ônca¨ nu se bucura¨ de boga¨òia speranòelor de ma[ine sçi de totdeauna=
Mai este cineva care nu-sçi simte lacrima-i sçterga[ndu-se din ochii ôntunecaòi de pla[ns=
Mai este cineva ai ca¨rui pasçi nu sunt mai usçori sçtiind ca¨ Fiul lui Dumnezeu ca¨la¨toresçte ala¨turi de el

purta[ndu-i povara sçi conduca[ndu-l spre rai=
Daca¨ ônca¨ mai este o asemenea persoana¨, sa¨ ômpa¨rta¨sçim sçi acesteia adeva¨rul> pa¨rinòii - copiilor< copiii

- prietenilor< cresçtinii - stra¨inilor. Sa¨ ridica¨m ma[inile sçi sa¨ ne deschidem inimile celor pentru care Hristos
a venit deasemenea.

Fie ca toòi aceea dintre noi care ne conplacem ôn abundenòa¨ materiala¨ sa¨ fim cumpa¨taòi, aduca[ndu-ne
aminte ca¨ ônsusçi copilul Iisus s-a na¨scut ôntr-un loc modest sçi ca¨ milioane de fraòi sçi surori ale noastre sunt
lipsiòi de tot ceea ce noi avem sçi lua¨m ca sçi ca[nd ni s-ar cuveni!

Fie ca toòi dintre noi care ne ômpodobim casele cu ornamente festive sa¨ fim siguri ca¨ ne-am ônfrumuseòat
sçi sufletele cu ruga¨ciune, milostenie sçi cu imnul sfa[nt al drepta¨òii!

Fie ca noi care ôna¨lòa¨m un brad verde al speranòei ôn mijlocul celor dragi sçi-L ômpodobim cu lumini
artificiale sa¨ readucem ôn ca¨minele noastre sçi imaginea lemnului sfa[nt al Crucii sçi sa¨ ne ônca¨lzim la lumina
de viaòa¨ da¨ta¨toare a Domnului sçi Ma[ntuitorului nostru Iisus Hristos!

Fie ca noi cei care prega¨tim sçi ne sa¨tura¨m de buna¨ta¨òile cele pa¨ma[ntesçti, sa¨ nu neglija¨m nici foamea
sufletului pentru preòiosul Trup sçi Sa[nge al Domnului, oferit noua¨ din ma[na sa cea sfa[nta¨! Sa¨ ne aducem
aminte ca¨ de fapt Sfa[nta Cumineca¨tura¨ este singura hrana¨ de folos pentru viaòa vesçnica¨!

Fie ca noi cei care ne ômbra¨ca¨m ôn spiritul sa¨rba¨toresc sa¨ nu uita¨m sa¨ mulòumim lui Dumnezeu sçi pentru
imaculatul vesçma[nt al ma[ntuirii primit de noi la Sfa[ntul Botez prin care noi ne putem ônvrednici a fi pa¨rtasçi
la ospa¨òul ceresc!

Ridicaòi inimile voastre precum Fecioara Maria a tresa¨ltat de bucurie da[nd mulòumire Tata¨lui cel Sfa[nt
pentru darul Fiului!

öna¨lòaòi cugetul vostru ôn contemplare, la ga[ndul nesfa[rsçitei mile a lui Dumnezeu, apropiindu-va¨ cu fapta
de pilda purta¨rii de grija¨ sçi cumpa¨ta¨rii lui Iosif!

Ala¨turaòi glasul vostru de al acelora care nu pot ca[nta prea tare datorita¨ persecuòiei, iar ômpreuna¨ cu
puterile neva¨zute strigaòi> ||Ma¨rire lui Dumnezeu! Toata¨ slava sa¨ fie a Lui! La¨udaòi-L pe Dumnezeu!
La¨udaòi-L cu toòii! Cinstiòi-L pe Dumnezeu! Cinstiòi-L cu toòii! Cinstiòi-L ôntotdeauna!\\ Sa¨-i slujim Lui,
Celui care a venit din ônaltul cerului pe pa¨ma[nt sa¨ ne ridice sçi pe noi din aceasta¨ lume ca¨tre aceea care va
sa¨ vina¨!

Pace tuturor acelora care-L cauta¨ pe Domnul!
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