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PASTORALĂ LA DUMINICA ORTODOXIEI 
ÎN ANUL 2020 DE LA HRISTOS, 

A ÎNALT PREA SFINŢITULUI PĂRINTE 
† Dr. Dr. H.C. ONUFRIE POP 

ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT DE BERGAMO, ITALIA. 
 

Nr. 280 / 01.03.2020 
Prea Cucernici Părinţi şi iubiţi fraţi creştini! 
 
Mă bucur să fim din nou într-o unitate deplină a credinţei, prin dumnezeiasca 

Liturghie, în Casa Lui Dumnezeu şi lăcaşul de odihnă al sufletelor noastre. A mai 
trecut un an peste fiecare dintre frăţiile voastre şi iată-ne ajunşi iarăşi în Sfântul şi 
Marele Post, care comemorează 1987 de ani de la Răstignirea şi Învierea Domnului 
nostru Iisus Hristos. 

Doresc ca acest an, 2020, să fie unul încununat de roade bune, iar Postul care a 
început, să ne fie un urcuş minunat spre dobândirea împlinirii fiecărei cereri în 
parte, din nemărginita iubire a Lui Dumnezeu. De aceea, încă o dată mă bucur că 
nu sunteţi precum cei ce nu intră aproape niciodată în Sfânta Biserică, dar mereu 
sunt nemulţumiţi că nu li se împlinesc cererile. Noi, iată că suntem fericiţi să 
ascultăm cuvântul Lui Dumnezeu, care este cu adevărat o minune, cum zice Domnul 
în Sfânta Evanghelie: „Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese 
din gura lui Dumnezeu” (Evanghelia lui Matei, cap. 4, vers. 4). Ascultând cuvântul 
Lui Dumnezeu, ne hrănim sufletele din punct de vedere duhovnicesc; iar de restul, 
se ocupă Dumnezeu, cum zice Apostolul Pavel: „Iar nădejdea nu ruşinează pentru că 
iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre, prin Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă” 
(Epistola către Romani, cap. 5, vers. 5). 

Având nădejde în Dumnezeu şi fiind iubitori de Biserică, nici Tatăl nostru 
Ceresc nu rămâne nepăsător, nu uită, sau nu ne rămâne dator, după cum zice 
Domnul Hristos: „Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu 
adună în jitniţe, şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai 
presus decât ele?” (Evanghelia lui Matei, cap. 6, vers. 26). Cu adevărat suntem mai 
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mult decât păsările cerului, pentru că nouă ne-a vestit Cuvântul Lui Dumnezeu, 
pentru noi s-a întrupat şi pentru a noastră mântuire Hristos s-a răstignit, precum 
un părinte care îşi dă chiar şi viaţa pentru copiii lui. Dacă păsările nu se ostenesc, 
răsplata lor este mult mai mică decât a oamenilor care se încununează cu osteneala. 

Despre nădejde şi trecerea peste orice obstacol, Apostolul Petru cel Mare, zice: 
„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” (Epistola întâi a Sf. Ap. 
Petru, cap. 1, vers. 21). Nădejdea noastră în Dumnezeu este singura care ne însoţeşte 
în occident, departe de casă, departe de familiile noastre, de rude, cunoscuţi şi 
apropiaţi. Pentru majoritatea dintre noi, depărtarea aceasta ne uneşte şi mai mult. 

Eu cred că occidentul ne-a fost ca o şcoală, unde am învăţat să fim români, iar 
mai presus de toate, să fim creştini, într-o societate confuză. Aici am rămas aproape 
singuri; dar, îmi aduc aminte de un proverb: „Cine crede, niciodată nu este singur”. 
Astfel, atunci când ne-am simţit singuri, Dumnezeu a fost alături de noi.  

Sfântul Apostol Pavel ne mai zice: „uitând cele ce sunt în urma mea, şi tinzând 
către cele dinainte, alerg la ţintă, la răsplata chemării de sus, a lui Dumnezeu, întru 
Hristos Iisus” (Epistola către Filipeni, cap. 3, vers. 14). Am venit aici, fiecare dintre 
noi, pentru a oferi un trai mai bun celor de acasă şi pentru a aduce un zâmbet pe 
buze copiilor şi familiilor noastre. 

Ţinta noastră la mii de kilometri de casă, este evidentă; dar, puţini dintre noi 
urmăresc şi celălalt obiectiv, adică răsplătirea venită de la Dumnezeu pentru faptele 
noastre, pentru comuniunea deplină cu Sfânta Sa Liturghie, cu duhovnicul şi cu 
rugăciunea. Dacă fiecare dintre noi am avea două feluri de interese, înainte de toate 
cele duhovniceşti şi apoi cele materiale, cu siguranţă Dumnezeu ştie ce ne-ar fi cu 
adevărat necesar. A-ţi purta de grijă singur, a munci singur pentru propriile 
realizări, nu este tot una cu bucuria aceea de a fi împreună lucrător cu Tatăl Ceresc. 
După acestea două, zice Apostolul Pavel: „daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta 
este voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus, pentru voi” (Epistola întâi către 
Tesaloniceni, cap. 5, vers. 18). Iar despre nădejde, mai adaugă şi aceste cuvinte: 
„Bine ştiind că de la Domnul veţi primi răsplata moştenirii; căci Domnului Hristos 
slujiţi” (Epistola către Coloseni, cap. 3, vers. 24). 

 
Iubiţi fraţi creştini! 
 
Semnificaţia Postului Mare este una foarte importantă, dar puţini dintre noi o 

cunosc cu adevărat. În primul secol, Postul Răstignirii era de o săptămână, pentru 
că majoritatea Apostolilor încă trăiau trupeşte. Apoi, la începutul secolului al II-lea, 
după adormirea în trup a tuturor celor 84 de Apostoli primari, aleşi de însuşi 
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Hristos, dintre care doisprezece Apostoli, menţionaţi în Evanghelia lui Matei, cap. 
10, vers. 2, cărora se adaugă cei 72 de Ucenici, amintiţi în Evanghelia lui Luca, cap. 
10, vers. 1. Sfântul Ierarh, Mucenic şi Apostol Ignatie Teoforul, Episcopul Antiohiei 
şi al 3-lea întâistătător al Bisericii, după marele Petru, a pus temelia postului Mare, 
pe la sfârşitul anului 100. 

În amintirea tuturor celor 84 de Apostoli, Sfântul Ignatie a alcătuit Postul 
Mare, fiind comemoraţi câte doi în fiecare zi, adică 42 de zile de Post. Ei au fost 
temelia cea tare a Bisericii şi piatră de neclintit, indiferent dacă treceau prin grele 
încercări, unii chiar şi schingiuiţi pentru credinţă. Tăria lor înaintea muceniciei şi 
puterea cuvântului, au fost doi factori prin care creştinismul a ajuns în toate 
continentele lumii. 

Prin acest mare Post, comemorăm toţi Apostolii şi Ucenicii, iar la sfârşit pe 
Hristos. Nu este întâmplător că Praznicul este aşezat la sfârşitul Postului, ci însuşi 
Hristos s-a făcut pe sine slujitor Apostolilor Lui, Ucenicilor şi nouă, tuturor. 
„Dumnezeu s-a făcut om”, slujitor oamenilor, pentru mântuirea tuturor celor ce vin 
la Dumnezeu; l-a aşezat în prim plan pe om, iar pe Sine s-a lăsat la urmă. 
Întrebarea este: oare, după 2000 de ani, am decăzut din statutul în care ne ridicase 
Hristos? Este o temă de gândit pentru fiecare dintre noi, care face subiectul 
Evangheliei de astăzi. Aşa cum Apostolul Filip, a lăsat toate şi l-a urmat pe Hristos, 
tot aşa şi noi, se cuvine să-l luăm drept exemplu de viaţă bună, cu pace, dragoste şi 
demnitate, iar celor din occident, cu şi mai mult curaj în lupta fiecăruia. 

Cu alese urări de bine, vă transmit părinteşti binecuvântări şi anul acesta, 
2020, 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. 

Darul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toţi, în vecii vecilor. Amin! 
 
Cu dragoste părintească şi cu aleasă bucurie, 
 

† Dr. Dr. H.C. Onufrie Pop, 
ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT 

 
 

 
 

 
 
Bergamo, Italia. 
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NUMELE TUTUROR SFINŢILOR APOSTOLI, 

ÎN AMINTIREA CĂRORA SUNT AŞEZATE ZILELE POSTULUI MARE 
 

Petru şi Andrei Narcis şi Apelie 
Toma şi Ioan Arisobul şi Irodion 

Iacob al lui Zevedeu şi Iacob al lui Alfeu Agav şi Ruf 
Simnon Zilotul (Natanael) şi Iuda Tadeu Asincrit şi Flegon 

Bartolomeu şi Filip Herm şi Patrova 
Matei şi Matia – Cei 12 Apostoli Herma şi Lin 

Iacob şi Marcu Caius şi Filolog 
Luca şi Cleopa Lucius şi Iason 

Simeon şi Varnava Sosipatru şi Olimp 
Iosif şi Tadeu Tertius şi Erast 
Anania şi Filip Cvartus şi Evod 
Pavel şi Prohor Onisifor şi Clement 

Nicanor şi Timon Sostene şi Apolo 
Parmena şi Timotei Tihic şi Epafrodit 

Tit şi Filimon Carp şi Codrat 
Onisim şi Epafras Epafras şi Marcu 

Arhip şi Sila Zin şi Aristarh 
Silvan şi Crescent Pudenţiu Trofim 

Epenet şi Crisp Acvila şi Artema 
Andreonic şi Stahie Fortuna şi Ahac  

Amplie şi Urban Dionisie şi Simeon – Cei 72 de Ucenici 
Pentru rugăciunile lor, Doamne, mântuieşte-ne pe noi! Amin. 
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