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Prea Cucernici Părinţi! 
 
Darul Lui Dumnezeu Tatăl, ne-a ocrotit şi în acest an, 2019, să ne învrednicim 

de culegerea roadelor celei dintâi săptămâni, a Sfântului şi Marelui Post al 
Răstignirii Domnului nostru Iisus Hristos. 

 
Iubiţi fraţi creştini! 
 
Devreme ce ne aflăm în cea mai deosebită şi sacră perioadă din anul 

calendaristic al Bisericii Creştin-Ortodoxe, adică a Postului Mare, să ne amintim de 
jertfa, de patima, de suferinţa îndurată de Domnul pe Cruce pentru ridicarea 
noastră şi glorioasa Lui Înviere ce-a de a treia zi. 

Spre comemorarea acestei deosebite sărbători a întregii creştinătăţi, încă din 
perioada Sfinţilor şi Dumnezeieştilor Apostoli a fost rânduită o săptămână de post, 
care echivala cu săptămâna patimilor din zilele noastre şi se ţinea de orice creştin. 
Abia din secolul al 2-lea, după trecerea la cele veşnice a tuturor Apostolilor Lui 
Hristos, Postul Mare a fost rânduit la 42 de zile. 

În timpul propovăduirii, Hristos a chemat la sine întâi doisprezece Apostoli, 
conform scrierilor Sfântului Apostol Matei, în Evanghelia sa, la capitolul al 10-lea, 
versetul al 2-lea, iar spre sfârşitul misiunii sale pe pământ, a ales 72 de alţi Apostoli, 
conform relatării din Evanghelia Sfântului Apostol Luca, la capitolul al 10-lea, 
versetul întâi. În total, Hristos a avut 84 de Apostoli şi Ucenici, iar fiecare zi a 



Postului Mare, a fost aşezată pentru omagierea a câte doi dintre aceşti slujitori ai 
Domnului, care au fost Episcopi sau Diaconi (Filipeni, cap. 1, vers. 1). 

Aşa a început frumoasa istorie a perioadei Sfântului şi Marelui Post al 
„Patruzecimii” sau „Postul Răstignirii Domnului”, cu o durată de 42 de zile. 
Creştinii de atunci, care au ales această durată a acestui Post au ţinut cont de 
omagiul şi mulţumirea aduse în primul rând Mântuitorului Iisus Hristos şi apoi 
tuturor Sfinţilor Lui Ucenici şi Apostoli, datorită cărora şi noi, astăzi, suntem 
creştini. Este o reunire a noastră, a celor din secolul 21, cu a celor ce l-au cunoscut 
pe Hristos, i-au cunoscut pe Apostoli şi s-au bucurat de splendoarea şi puritatea 
primului secol al creştinismului în această lume. 
 

Iubiţii mei fii şi fiice duhovniceşti! 
 
La terminarea acestui Post, Episcopul sau Preotul vine înaintea creştinilor şi 

strigă: „Veniţi de primiţi lumină”. Prin această chemare mulţi înţeleg să aprindă o 
făclie şi să meargă cu ea acasă; însă, este chemarea Apostolului Pavel, care zice: 
„Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală din morţi şi te va lumina Hristos” (Ep. Efeseni, 
cap. 5, vers. 14). Cu luare aminte să înţelegem chemarea lui Pavel, pentru că zice 
Domnul: „Ia seama deci ca lumina din tine să nu fie întuneric. Aşadar, dacă tot trupul 
tău e luminat, neavând nici o parte întunecată, luminat va fi în întregime, ca şi când te 
luminează făclia cu strălucirea ei.” (Ev. Luca, cap. 11, vers. 35-36). Aşadar, lumina 
cea adevărată, străjuieşte şi străluceşte asupra omului care îl primeşte pe Fiul 
Luminii, pe Hristos, Lumina tuturor. 

Lumina duhovnicească a creştinului, aprinsă în timpul Sfântului şi marelui 
Post, este lumina curăţiei, a faptelor bune, a iubirii şi a dragostei, a adevărului şi a 
sfinţeniei, precum zice Sfântul Apostol Petru: „Cei ce prin El aţi crezut în Dumnezeu, 
Care L-a înviat pe El din morţi, şi I-a dat Lui slavă, ca să vă fie credinţa şi nădejdea 
voastră în Dumnezeu” (Ep. I a Sf. Ap. Petru, cap. 1, vers. 21). Aceluiaşi Părinte 
Creator şi Dumnezeul creştinilor, ne închinăm şi noi credinţa şi ne plecăm cu 
dragoste, dăruindu-i aceste frumoase zile de post. El, şi-a dat pentru noi propriul 
Său Fiu; însă, nouă nu ne cere jertfe, ci dragoste şi mai ales milă faţă de cei aflaţi în 
strâmtorare, de lângă noi. Aceasta este chemarea creştinului, ca tuturor să se facă 
toate şi pe toţi din jurul lor să-i fericească prin fapte bune. 

După cum am mai spus, Postul în sine este fără de roadă, dacă aşteptăm doar 
să aprindem o lumânare în ziua Învierii şi nu agonisim roadele postirii noastre. Iată 
cât de complexă este învăţătura Lui Hristos, când zice: „Aşa să lumineze lumina 
voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească 



pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Ev. Matei, cap. 5, vers. 16). Vădit ne învaţă ca numai 
prin faptele noastre să-i dovedim, în primul rând Lui Dumnezeu, iar apoi fiilor Lui 
Dumnezeu, fraţilor şi surorilor noastre, că noi suntem cu adevărat creştini. 
Arătarea, după cuvântul Domnului, se face prin fapte, iar nu prin vorbe. 

M-aşi bucura foarte mult ca în perioada acestui Post, să vă ştiu pe fiecare 
împăcaţi cu familiile dumneavoastră, cu prietenii şi cu toţi cunoscuţii; să vă ştiu 
iubitori de săraci şi plini de dragoste unii pentru alţii. Astfel, vă veţi face vrednici a 
fi cu adevărat fiii Lui Dumnezeu, fiii Bisericii Lui Hristos şi în Sfânta zi a Învierii, să 
veniţi cu sufletele deschise şi pline de căldură duhovnicească, în această Bisericuţă 
Sfântă, unde ne-am adunat fiecare dintre noi, în fiecare an. 

 
Iubiţii mei fraţi şi surori întru Domnul, 
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 noastra şi 
de Dumnezeieştile slujbe, consider că misiunea noastră de ierarhi, preoţi şi diaconi, 
nu poate cunoaşte o şi mai mare şi mai bogată cunună a bucuriei. 

Cu alese urări de bine, vă transmit părinteşti binecuvântări şi anul acesta, 
2019, rugându-mă pentru tot ceea ce ştie Dumnezeu că vă trebuie în casele 
dumneavoastră. Cu aceeaşi dragoste şi dumneavoastră să mă pomeniţi în rugăciuni, 
ca din plin să gust din bucuria Învierii Lui Hristos împreună cu toată Biserica 
noastră. 

Darul Domnului nostru Iisus Hristos 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. 

 
 

 
 

 
 
Dată în Reşedinţa Sfintei Mitropolii Ortodoxe Autonome dupa Calendar 

patristic, din orasul BERGAMO,Italia,astazi 16 martie 2019. 


