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PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI, ÎN ANUL 2019 DE LA HRISTOS, 

A ÎNALT PREA SFINŢITULUI PĂRINTE 

DR. ONUFRIE POP 

ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT AL 

MITROPOLIEI AUTONOME CREŞTIN ORTODOXE DE BERGAMO ŞI EUROPA 

 

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi, 

Iubiţi fraţi şi surori întru Domnul! 

 

Bucuria Naşterii Lui Hristos să vă încălzească prin cu cele mai înalte vibraţii 

sufleteşti, iar anul 2020, să fie pentru frăţiile voastre unul îmbelşugat, încununat cu 

progrese familiare, personale şi profesionale! 

Naşterea Lui Hristos este cel mai semnificativ eveniment pentru istoria omenirii, de 

la facere lumii şi până în zilele noastre. Momentul a fost mult aşteptat din vechime, 

prevestit cu câteva sute şi chiar mii de ani. Când a sosit momentul să se împlinească 

premoniţiile antice, S-a Născut Pruncul, dintr-o copiliţă, Fecioară, cu numele Maria, care 

era luată în grijă de bătrânul Iosif. Acesta a trăit până la vârsta de 110 ani, adică până la 

împlinirea vârstei de 13 ani ai Mântuitorului Iisus Hristos. În anul Naşterii Sale, bătrânul 

Iosif avea vârsta de 97 de ani, conform celor mai timpurii scrieri ale Părinţilor Bisericii 

din primele 3 secole. 

Apostolul Pavel spune: „cu adevărat, mare este taina dreptei credinţe: Dumnezeu S-a 

arătat în trup” (I Timotei, cap. 3, vers. 16). Adică, Cel ce a făcut toate şi prin care toate au 

luat fiinţă, acum se întrupează şi vine în întâmpinarea oamenilor care se ridică dintr-o 

rătăcire de peste 5000 de ani. Pe aceştia-i primeşte cu bucurie înapoi, la sânurile Sale 

Părinteşti. Într-un cuvânt, „cel vechi de ani şi veşnic de zile, binevoieşte să se facă prunc 

nou”, ca prin pruncia Lui să ne înnoiască şi pe noi. 

Acelaşi Apostol Pavel mai zice: „roadele Duhului sunt: dragostea, bucuria, pacea, 

îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia; 

împotriva unora ca acestea nu este lege. Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus şi-au răstignit 

trupul împreună cu patimile şi cu poftele. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să şi umblăm. Să 

nu fim iubitori de slavă deşartă, supărându-ne unii pe alţii” (Epistola către Galateni, cap. 5, 

vers. 22-26). Cea mai mare roadă a Duhului, care trebuie să fie prezentă în sufletele 

fiecărora dintre noi, este dragostea. Unde dragoste nu este, lipseşte orice îndestulare. 
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Mântuitorul Hristos vorbeşte despre dragoste: „Căci Însuşi Tatăl vă iubeşte pe voi, 

fiindcă voi M-aţi iubit pe Mine şi aţi crezut că de la Dumnezeu am ieşit” (Evanghelia lui 

Ioan, cap. 16, vers. 27). Dacă ura, mânia, supărarea şi răutatea sunt întâlnite la oameni, 

virtutea care se găseşte şi la om şi la Dumnezeu, este dragostea, sau iubirea. Această 

sărbătoare pe care o parcurgem aceste 3 zile pas cu pas, este cu adevărat un praznic al 

iubirii Lui Dumnezeu; căci precum ne arătăm noi dragostea faţă de El, înzecit ne dă şi El 

dragostea Sa care nu a avut şi nu are margini. 

În ziua Naşterii Lui Hristos, bucuria aceasta care ne răscoleşte sufletele, acoperă 

orice întristare. Este una dintre stările ce ne arată că în viaţa noastră are loc o schimbare 

şi dacă suntem conştienţi să o fructificăm, ea va fi din bine spre şi mai bine. Este un 

înaintemergător al fericirii noastre trupeşti şi sufleteşti, vremelnice şi veşnice. Dacă de 

multe ori îl acuzăm pe Dumnezeu pentru eşecurile noastre, acum este momentul să ne 

aducem aminte, că poate n-am păstrat tot anul dragostea, bucuria şi sentimentele 

duhovniceşti din această minunată zi. De aceea, înaintaşii noştri numeau creştinismul 

„sărbătoare” sau „bucurie”, adică sărbătoarea bucuriei, care nu se petrece într-o singură 

zi din an, ci ar trebui să fie prezentă în vieţile noastre tot restul anului calendaristic. 

Dreptul la o nouă viaţă, prin Naşterea Pruncului Hristos, a fost dat Apostolilor şi 

Ucenicilor Săi, care l-au urmat cu femeile, copiii şi bătrânii lor, trăind după învăţătura 

Lui Dumnezeu, care a fost dată prin Sfânta Sa Evanghelie. Acelaşi drept al înnoirii îl au şi 

creştinii din zilele noastre, după cum zice Hristos: „Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va 

naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu” 

(Evanghelia lui Ioan, cap. 3, vers. 5). Reînnoirea omului este clar că reprezintă Taina 

Sfântului Botez; dar, vreau să observăm încă ceva: omul prin Botez primeşte privilegiul 

de a intra în Împărăţia Lui Dumnezeu, sau, de ce nu, în creştinismul mântuirii. Ce 

înseamnă a te înnoi? A-ţi schimba viaţa, a revizui toate faptele şi trăirile sufleteşti în 

fiecare zi, să rămâi precum o haină nouă, sau un lucru nou şi strălucitor. Acesta este 

creştinismul care, poate, din nefericire nu se mai conservă la justa sa însemnătate, 

practică mod de aplicare; dar, măcar noi, care suntem ca nişte copilaşi în jurul Pruncului 

nou Născut, Hristos Dumnezeu, să ne străduim şi înnoirea noastră ce începe cu această zi, 

să nu se mai degradeze duhovniceşte pe viitor. 

Iubiţi fraţi creştini, 

Anii pe care i-am petrecut în occident au depăşit un deceniu; dar, cum spune Sfântul 

Ioan Gură de Aur: „Slavă Lui Dumnezeu pentru toate” şi eu mă bucur că sunt încă o dată 

în mijlocul frăţiilor voastre, aici în Sfânta Biserică, dar şi prin citirea cuvântului pastoral, 

în celelalte Parohii din Europa. Aceşti ani nu au fost nici grei, dar nici uşori, fiind departe 

de casă, de pământul unde ne-am născut, am copilărit şi am crescut. Uneori ne este greu 

fiecăruia. Avem acasă toţi oamenii frumoşi, toate rudele şi nu avem cum să uităm acele 

tradiţii bogate, care s-au împământenit în sărbătorile noastre. Aici totul este mai rece, mai 

sec; dar, mulţumim Lui Dumnezeu că avem o Biserică în care să ne adunăm şi unde să 

aducem un colţişor din Ţara noastră dragă. Marele poet Grigore Vieru zicea: „Am o 

singură Patrie mamă. Restul sunt doar ţări”. Câtă profunzime într-o propoziţie?! 
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Printre străini, suntem ca şi singuri; dar, să nu uităm zicala: „cine crede, niciodată 

nu este singur!”. Unele dintre creştinele noastre îşi cheltuiesc anii cei mai frumoşi din 

viaţă, îngrijind de bătrânii altor ţări, pentru că la noi încă lucrurile nu s-au aşezat prea 

bine. Dacă viaţa nu ni se pare uşoară, vreau să ne încurajăm unii pe alţii, iar dacă cineva a 

străbătut aceste cuvinte cu o oarecare întristare, să ne întoarcem puţin în timp, în urmă 

cu 2000 de ani. O copilă de nici măcar 18 ani, aducea pe lume Pruncul care se cheamă 

Hristos. Ea însăşi era un copil. Părinţii ei Ioachim şi Ana murise de multă vreme, iar 

acum era în grija bătrânului Iosif, care era atât de vârstnic, încât l-ar fi putut socoti 

străbunic. 

Biata copilă era lipsită de sprijin. Pe o mână adormea Pruncul, iar pe cealaltă îl 

ajuta pe Iosif. Când ar fi avut cea mai mare nevoie de ajutor, la vârsta de 13 ani ai Lui 

Iisus, rămâne singurică şi continuă să-l crească cu mari greutăţi şi nevoi; dar, ea nu se 

întrista, indiferent cât de greu a trecut peste impasuri. Şi iată, timpul a trecut, iar Pruncul 

Acela a devenit Cel mai mare şi cel mai cunoscut om din istoria omenirii, la nivel mondial. 

Mai presus de atât, ea l-a crescut pe însuşi Dumnezeu în braţele sale de copilă. Dumnezeu 

nu uită niciodată ceea ce crezi, ceea ce trăieşti, dar mai ales ceea ce faci. Acum să ne 

aducem aminte de un cuvânt al Mântuitorului, care zice: „Şi cel ce va da de băut unuia 

dintre aceştia mici numai un pahar cu apă rece, în nume de ucenic, adevărat grăiesc vouă: 

nu va pierde plata sa” (Evanghelia lui Matei, cap. 10, vers. 42). În aceeaşi Evanghelie, 

Hristos zice iarăşi: „Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea 

mici, Mie Mi-aţi făcut” (Evanghelia lui Matei, cap. 25, vers. 40). 

Dacă înaintea Lui Dumnezeu este o mare faptă, a da de băut un pahar de apă rece 

când este prea cald, unui copil, sau unui vârstnic, socotit şi el mic în putinţa de a se 

descurca singur, câtă plată vor primi creştinele noastre care, îşi jertfesc luni sau ani din 

viaţă să poarte grijă de cineva străin, dar care nu se poate descurca singur? Şi de cele mai 

multe ori, îndurarea lor cea mare este stresul şi întristarea care vin din înţelese motive. 

Poate că atunci când fusese tineri, aceşti oameni nu creau atâta întristare, fiind capabili să 

se descurce singuri. Acum, ajunşi în lanţul neputinţelor vârstei, se manifestă într-un alt fel 

şi din cauza acestor nedreptăţi ale bătrâneţii. Cinste celor care au grijă de ei, pentru care 

primesc un salariu; dar, devotamentul, dragostea, dăruirea, indulgenţa, grija şi celelalte, 

nu sunt salarizabile, ci sunt virtuţi scrise doar de către Dumnezeu. De aceea zice Hristos, 

că oricine va da un pahar de apă rece cuiva…, nu spune că ai cheltuit foarte mult pentru 

acest ajutor, ci pe cât pare de neînsemnat, pe atât de mare este şi pentru omul acela, dar şi 

pentru Părintele nostru Creator. 

Cred că dorul de casă este cea mai mare jertfă pe care o purtăm pe umeri în 

Occident; dar, nici Apostolii Lui Hristos nu s-au bucurat multă vreme de patria lor, fiind 

plecaţi ani de zile să propovăduiască Evanghelia Lui Dumnezeu şi să lumineze lumea. Iată 

că mesajul lor a ajuns pe toate continentele lumii, dar mai mult decât mesajul, modul lor 

de viaţă s-a făcut cunoscut tuturor, faptele lor şi dragostea emanată din tot lucrul pe care-

l înfăptuiau. De ce să nu fim şi noi nişte Apostoli ai bunătăţii, ai prieteniei şi ai dăruirii 

unul către celălalt? Este o vorbă care spune că în post nu trebuie să mănânci carne, iar în 
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restul anului nici carne de om. Proverbul creştinesc ne arată că nu îşi are rostul să stea 

printre noi ura sau dezbinarea, dar mai ales mâncătoria şi dihonia care distrug vieţi. 

Apostolul Pavel ne întăreşte, zicându-ne tuturor: „fraţilor, bucuraţi-vă! Desăvârşiţi-

vă, mângâiaţi-vă, fiţi uniţi în cuget, trăiţi în pace şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu 

voi” (Epistola a II-a către Corinteni, cap. 13, vers. 11). Aceleaşi gânduri ni le transmit şi 

alţi Apostoli, dar şi foarte mulţi Sfinţi. În această privinţă, Sfântul Vasile cel Mare scrie: 

„Este dramatic să pierdem prezentul, iar mai târziu să rechemăm trecutul”. De câte ori nu ne 

pare rău de trecut, când ne dăm seama câte am fi putut face, sau câte păcate ne-au rămas 

în cuget? Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „O zi de sărbătoare este şi starea aceea în care 

tu te afli”. Într-adevăr, momentul acestor sărbători ne spulberă orice necaz, orice 

supărare şi suntem gata să strângem mâna oricui ne-ar fi greşit în timpul anului. Aşa este 

creştineşte, ca sărbătorile să fie înveselite şi luminate de oameni. Degeaba spunem 

„Sărbători fericite”, dacă noi nu suntem fericiţi. Sărbătorile nu pot fi fericite, ci oamenii 

pot fi, fericirea fiind starea cea mai înaltă prin care poate trece omul şi mai ales creştinul 

Lui Hristos. Toată viaţa este o competiţie, la sfârşitul căreia culegem premiile şi roadele. 

Sfântul Ioan Gură de Aur, în cartea intitulată „Omilii la Evanghelia lui Matei”, scrie 

despre cei care au venit să vadă Pruncul nou Născut: „dar, mai bine spus, nici steaua n-ar 

fi văzut-o dacă nu s-ar fi ridicat de acolo cu râvnă. Să ne ridicăm, dar, şi noi. Lasă-i pe toţi 

ceilalţi să se tulbure! Noi să mergem bucuroşi la casa Pruncului! Să nu ni se potolească 

dorul chiar dacă împăraţi, popoare şi tirani ne-ar tăia drumul! Aşa, vom depărta din calea 

noastră toate greutăţile”. 

Venind şi noi, în această zi Sfântă şi luminată, de mare sărbătoare pentru întreaga 

creştinătate, să ne străduim şi să ne înnoim sufleteşte, nu oriunde, ci în braţele Lui 

Dumnezeu, care ne-a creat; iar dacă ne-am abătut cu ceva, să ştim că nu poate un fiu să 

greşească, cât poate Părintele Ceresc să ierte. De astăzi suntem din înnoiţi sufleteşte, de 

astăzi să fim străini de orice supărare şi încununaţi cu pace, cu bucurie şi cu dragoste. 

Astăzi este ziua în care nu doar Pruncul se Naşte, ci noi toţi, ne naştem din nou. De aceea, 

mă rog bunului Dumnezeu să vă dăruiască o viaţă nouă, un an plin de progrese şi realizări 

pe toate planurile, multă sănătate trupească şi sufletească şi un călduros: 

La mulţi şi binecuvântaţi ani! 

Hristos se Naşte, slăviţi-l! Hristos se coboară din ceruri, întâmpinaţi-l! 

 

Al vostru rugător şi de bine voitor, 

 

Dr. Onufrie Pop 

Arhiepiscop şi Mitropolit de Bergamo 
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