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Prea Cucernici si Prea Cuviosi Părinţi!
Cu bune şi cu mai puţin bune, anul 2018 se apropie de sfârşit, precum în urmă cu 2000 de
ani, un Înger al Lui Dumnezeu se arată unei copiliţe, Fecioare, binevestindu-i sfârşitul unei epoci
de întuneric şi împlinirea mult doritei zile de Naştere a Fiului Lui Dumnezeu, a Lui Mesia
Hristos, pe care l-au vestit înaintaşii din urmă cu mii de ani şi pe care oamenii îl aşteptau mai
nerăbdători ca niciodată!
Iubiţi fraţi creştini!
Iată-ne înaintea Praznicului bucuriei, Praznicului luminii şi al darurilor. Aceste trei definiţii
le-a primit ziua Naşterii Lui Hristos încă din vremea Apostolilor, întâi de toate pentru că a adus
bucurie pe feţele celor ce-l aşteptau; în al doilea rând pentru că a scos omenirea din întuneric şi a
ridicat-o la lumina cunoştinţei şi în al treilea rând pentru că, din dragostea Lui nemărginită, ne-a
adus, nouă, tuturor, darurile Preasfântului Duh, darurile călăuzitoare spre mântuire. Cu acestea
trei vă îmbrăţişez şi eu, dorindu-vă un Praznic cum n-a mai fost, iar lumina Lui Hristos şi bucuria
celor ce l-au primit în braţe la Naştere, să copleşească şi sufletele dumneavoastră.
Atunci, braţele omeneşti ale Maicii Domnului aveau să-l cuprindă pe Dumnezeu şi Fiul, iar
nu numai un prunc, pentru că marele Apostol Pavel zice: „cu adevărat, mare este taina dreptei
credinţe, căci Dumnezeu S-a arătat în trup” (Epistola I către Timotei, cap. 3, vers. 16). În al
cărui chip sau trup s-a arătat Dumnezeu? Sau mai bine zis, în ce chip a binevoit să se întrupeze?
Tot Apostolul Pavel ne scrie că Hristos a luat trupul lui „Adam, care este chip al Celui ce avea
să vină” (Epistola către Romani, cap. 5, vers. 15). Tot aşa ne mărturiseşte şi Apostolul Luca,
zicând în genealogia după trup a Fiului Lui Dumnezeu, că este „fiul lui Adam, fiul lui
Dumnezeu” (Ev. Luca, cap. 3, vers. 38).

Această măreaţă filozofie pentru întreaga omenire, în care Dumnezeu Creatorul se coboară
la nivelul omului creat, se întrupează şi îi vorbeşte, nu mai este o taină neştiută de creştini, ci
teologhisită secole la rând, ca fiecare dintre noi să înţelegem de ce a fost nevoie ca Fiul Lui
Dumnezeu, să ia un trup omenesc, adică „antropomorfismul Divin”, şi să se arate oamenilor?
Pentru că atunci, nimeni nu mai mergea pe calea mântuirii, nimeni nu îl mai slujea pe Dumnezeu
după cuviinţă, nimănui nu i se descoperise învăţătura care cu adevărat mântuia. Sau, dacă ar fi
fost mai mult decât ştim noi, teologii de astăzi, poate că s-a cunoscut calea; însă, neumblată fiind,
s-a astupat de ierburile şi mărăcinii întunericului şi ai rătăcirii. Spunea Hristos într-o predică a
Sa, despre un oarecare semănător, căci a aruncat, cândva, sămânţa sa într-un ogor; însă, fiind
prea mulţi mărăcini, ea s-a uscat şi a pierit. Apoi tâlcuieşte astfel: „Cea semănată în spini este
cel – adică omul – care aude cuvântul, dar grija acestei lumi şi înşelăciunea avuţiei înăbuşă
cuvântul şi îl face neroditor” (Ev. Matei, cap. 13, vers. 22).
În multe feluri şi în multe chipuri s-a arătat Dumnezeu oamenilor; însă, grija lor prea mare
pentru cele lumeşti, făcea ca de fiecare dată să se bucure dor o vreme de această arătare, iar după
puţin timp să revină fiecare la interesele proprii. Aşa că, în nemărginita Lui iubire de oameni, din
Dumnezeu, creator al oamenilor, s-a făcut Om; din Stăpân a toate, s-a făcut pe El însuşi mai mic
decât toţi, ca omenirea să cunoască adevărul, despre care zice Hristos în Sfânta Evanghelie: „Şi
veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi” (Ev. Ioan, cap. 8, vers. 32). Dar, de ce să-i
elibereze? Răspunsul acestei întrebări ni-l dă Sfântul Apostol Pavel, cu o subtilitate academică,
greu de observat: „Dar acum ne-am desfăcut de Lege, murind aceluia în care eram ţinuţi robi,
ca noi să slujim întru înnoirea Duhului” (Epistola către Romani, cap. 7, vers. 6).
Dar, cine îi ţinuse robi până atunci, pe oameni, de a trebuit să vină însuşi Dumnezeu? Oare,
nu erau poporul lui Dumnezeu, oare nu le vorbise lor Dumnezeu? Sau există vreo diferenţă între
Dumnezeul adevărului, Dumnezeul creştinilor şi dumnezeii cei vechi, ale tuturor popoarelor,
indiferent că se numeau pe sine „alese” sau nu? Tot Apostolul Pavel ne răspunde: „Aşa că, fraţii
mei, şi voi aţi murit Legii, prin trupul lui Hristos, spre a fi ai Altuia, ai Celui ce a Înviat din
morţi, ca să aducem roade lui Dumnezeu” (Epistola către Romani, cap. 7, vers. 4). Cât de
pătrunzătoare este această învăţătură, această înaltă teologie a Apostolului Pavel şi cât de
neîncăpută, neacceptată şi tăinuită?
Prin aceste cuvinte rostite de dumnezeiescul Apostol, se năruiesc adaosurile, se surpă
viclenia unora şi se împrăştie rătăcirea multora, aceea că Dumnezeul Cel adevărat este Acel
despre care Pavel zice că, venind Hristos, ne-a adus la calea cea mântuitoare, spre a fi „ai altuia”
ai Celui ce a Înviat, iar prin aceasta, ne arată cărui Dumnezeu ne închinăm noi şi căruia se
închinau cei robiţi. Poate că teologul Marcion din secolul al II-lea, n-a ştiut cum trebuia să
fructifice acest cuvânt deosebit al Apostolului Pavel, încât să nu-l schimbe din splendoare, într-o
erezie. Acelaşi lucru nu l-a înţeles nici Arie din Alexandria şi nici Montanus din Frigia, care s-au
înstrăinat de adevăratul Dumnezeu, încercând, poate că din prea mult zel, poate din neştiinţă, din
nepăsare, sau poate din răutate, să-i schimbe chipul Lui Dumnezeu şi dogma cea dreaptă.
Dacă fiecare dintre noi, care ne numim cu acest nume de „creştini”, ne-am orienta mai mult
pe împlinirea învăţăturii Lui Dumnezeu, decât să înţelegem mai concret Cine este sau ce este

Dumnezeu, l-am fi descoperit în noi, în fiecare faptă care aduce bucuria. De ce s-a mai Născut,
aducând bucurie, de ce s-a mai răstignit, să depărteze durerea şi întristarea prin Înviere, dacă noi
nu-L luăm ca exemplu de urmat? Poate că nu oricine face o faptă bună, i-o aduce în dar Lui
Dumnezeu, ci, rătăcind de la Credinţa cea adevărată, se aseamănă celor din vechime. Şi ei făceau
milostenie şi ei aveau grijă de cei săraci; dar, necunoscându-L pe Dumnezeu, nefăcând faptele
spre lauda Lui, ci spre laudele lumii, faptele lor erau neroditoare.
Fiind noi creştini, cu nume dumnezeiesc şi Sfânt, ne zice Sfintul Ignatie, numit de Biserică
şi „Teoforul”, Episcopul Antiohiei, în Epistola sa către Policarp al Smirnei: „Unde este mai mare
osteneala, acolo este mai mult câştig” (Epistola către Policarp, cap. 1, vers. 3, „Scrierile
Părinţilor Apostolici”, volumul 1, pagina 187). Când ne-am Botezat şi am primit lumina
Cunoştinţei şi când am mâncat din pomul cunoştinţelor Evangheliei, adică Sfânta Împărtăşanie,
toate ni s-au luminat, pentru că l-am descoperit şi primit pe însuşi Dumnezeu.
Cu câtă dăruire şi cu câtă osteneală se cuvine, ca faptele noastre, de creştini, să fie şi mai
măreţe? Cerem în fiecare zi de la Dumnezeu; dar, noi ce-i oferim? Dumnezeu nu este Acela
căruia îi cerem doar ceea ce vrem noi, ci Căruia îi dăruim ceea ce noi vrem să avem. Şi nu ne
cere imposibilul, adică să facem milostenie sau fapte bune peste putinţele noastre; căci oricine
are dragoste, ştie ce înseamnă să facă o faptă bună şi cât trebuie să fie ea.
Iubiţii mei fii duhovniceşti!
Dacă ne-am lumina prin Naşterea Lui Hristos, atât de mult cât ar trebui, într-o lume
majoritar creştină, n-ar mai trebui să avem orfelinate, n-am mai avea oameni amărâţi şi copii prin
canale, n-am mai avea semeni ai noştri care nu au ce pune pe masa de Crăciun, sau în cel mai rău
caz, care nu au nici măcar masă şi casă unde să se aşeze să simtă şi ei bucuria acestei sărbători.
Undeva, poate, s-a înţeles greşit învăţătura, de a fost pe alocuri ignorată. Un lucru este cert:
omenirea nu face paşi tocmai spre progrese, ci mai mult se îndepărtează de Dumnezeu pe zi ce
trece. Cred cu tărie înaintea dumneavoastră şi mărturisesc: că într-adevăr trebuie făcută o
schimbare majoră. Dar, pentru o societate mai creştină, mai bună, prima schimbare pe care
trebuie să o facem, este chiar viaţa noastră. Astfel, schimbându-ne fiecare dintre noi în şi mai
bine de atât, şi lumea se va schimba treptat.
Chemaţi de Hristos, aleşi de Dumnezeu Tatăl şi întăriţi de Duhul Sfânt, ne-am adunat din
nou la Sfânta Liturghie, să-l primim pe Dumnezeu cu dragoste, pe Fiul Lui Dumnezeu care ieri
se Năştea, iar astăzi renaşte pentru fiecare dintre noi. Pe când era cu Ucenicii Săi, Hristos îi zice
Apostolului Petru: „Eu M-am rugat pentru tine să nu piară credinţa ta. Şi tu, oarecând,
întorcându-te, întăreşte pe fraţii tăi” (Ev. Luca, cap. 22, vers. 32). Aceasta o zice pentru a-i arăta
căci după Înviere, Petru avea să fie cel mai mare dintre Apostoli, de aceea şi este numit
„Verhovnicul”, adică „întâiul”, sau „cel înalt”. Iată ce ne învaţă Petru, la rândul său: „Dar mai
presus de toate, ţineţi din răsputeri la dragostea dintre voi” (Epistola întâi a Sf. Ap. Petru, cap.
4, vers. 8). Prin ce l-am primi mai bine pe Hristos în inimile noastre, dacă nu prin dragoste, prin

unirea cu Dumnezeu adeverită prin fapte? Acesta este rolul creştinismului, pentru care s-a Născut
Hristos, ca unindu-ne cu Dumnezeu, să avem fapte roditoare şi nu fapte inutile.
Avându-i pildă pe Apostoli, de o bunătate covârşitoare şi de o blândeţe statornică, lipsită
de mânie şi de dezbinare, să ne apropiem fiecare dintre noi de Hristos, de Apostolii lui de astăzi,
care sunt Episcopii, de Ucenicii lui care sunt Preoţii şi Diaconii şi într-o unitate deplină, să zicem
cu bucurie: „Hristos din ceruri, întâmpinaţi-l”. Căci s-a pogorât din înălţime, iar nu din cerul pe
care noi îl vedem sau îl percepem, ca împreună cu mâinile noastre, El să lucreze toată bunătatea
în această lume vremelnică.
Trecând peste lucrurile grele pe care le întâlnim la tot pasul, trecând peste ispitele care ne
trag înapoi, depăşind orice piedică, chiar şi de ar fi atât de grea precum răstignirea, întâi de toate
să îl avem în lumina minţii pe Cel ce a Înviat pentru noi, Taină mai mare decât Naşterea şi decât
Răstignirea, Taină care a desăvârşit bucuria adusă prin Naşterea Sa. Astfel, purtăm cu demnitate
numele de creştini şi ne numim cu numele Lui Hristos, nu numai în certificatul de Botez, ci şi în
viaţa noastră de fiecare zi.
Cu aceleaşi mâini iubitoare, cu aceleaşi braţe părinteşti cu care v-am îmbrăţişat în fiecare
an şi la fiecare sărbătoare, vă îmbrăţişez şi în această luminată, aleasă şi Sfântă zi, dorindu-vă tot
binele din lume, dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, copiilor şi tuturor celor dragi.
Ştiindu-vă pe fiecare dintre dumneavoastră pe calea mântuirii şi din ce în ce mai apropiaţi de
Biserică şi de Dumnezeieştile slujbe, consider că misiunea noastră de episcopi, preoţi şi diaconi,
nu poate cunoaşte o şi mai mare şi mai bogată cunună.
Cu alese urări de bine, vă transmit părinteşti binecuvântări şi anul acesta, rugându-mă
pentru tot lucrul bun în casele dumneavoastră. Cu aceeaşi rugăciune şi dumneavoastră să mă
pomeniţi în rugăciuni, ca din plin să gust din bucuria Naşterii Lui Hristos împreună cu toată
Biserica noastră.
Darul Domnului nostru Iisus Hristos, care Prunc se face pentru fiecare dintre noi, să fie cu
voi cu toţi, în vecii vecilor. Amin!
Cu dragoste părintească şi cu aleasă bucurie,
† Dr. Onufrie Pop,
Arhiepiscop şi Mitropolit de Bergamo.
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