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PASTORALĂ 
LA PRAZNICUL NAŞTERII DOMNULUI 

ÎN ANUL 2020 
A Înalt Preasfinţitului Părinte Dr. Dr. HC. ONUFRIE POP 

Arhiepiscop de Bergamo şi Mitropolit al Mitropoliei 
Autonome Creştin Ortodoxe de Bergamo şi Europa 

 
Iubitului Cler şi Preaiubiţilor noştri fraţi creştini, 
 

Ne-am învrednicit şi în acest an, 2020, a străbate Postul 
Naşterii Domnului, Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos, ajungând la Praznicul cel plin de bucurie, lumină şi 
renaştere în care ne reamintim de ziua Întrupării Sale. Ziua 
aceasta a fost aşteptată de toate popoarele din antichitate, a 
fost sărbătorită cu multă dragoste de cei prezenţi la acea 
vreme în faţa ieslei sărăcăcioase unde avea să se Nască Fiul 
Lui Dumnezeu, Dumnezeu şi Omul, şi aceeaşi bucurie ne-o 
aduce şi nouă, după două milenii. Categoric, nu este o zi 
obişnuită, nu este o zi oarecare, ci una în care toată suflarea 
prinde a se bucura împreună cu creştinii. 

Praznicul din acest an este cu totul special şi primul 
după secole în care creştinismul a fost liber să se manifeste, 
când ne vom bucura doar în familie. Ne aducem aminte de 
vitregia persecuţiilor din primele secole, când înaintaşii noştri  
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sărbătoreau acest praznic în ascuns, în casele fiecăruia, 
arătându-ne că Dumnezeu este prezent pretutindeni unde un 
om, doi sau trei îl cheamă prin rugăciunile lor. Am ajuns şi 
noi astfel de vremuri, doar că nu suntem închişi din pricina 
unor persecutori păgâni, ci de un virus care a destabilizat 
întreaga omenire. 

Împreună suferă toate cultele lumii, toate clasele 
sociale şi de alte feluri şi implicit Biserica noastră. Este primul 
„Crăciun” în care conştientizăm cât de mult ne îndepărtasem 
de adevărata esenţă a sărbătorii din punct de vedere 
duhovnicesc. Până anul trecut credeam că mesele bogate şi 
casele pline de oaspeţi sunt un mod de a-l întâmpina metaforic 
şi din nou pe Pruncul cel Nou-Născut, pe Iisus Hristos. 
Petrecerile erau un mod de a ne exprima veselia şi libertatea, 
dar nu şi  trăirea intensă a acestei sărbători. 

Unora ni se par vremuri de restricţie prea aspră, alţii 
ne-am obişnuit şi vedem totul a fi aproape normal, iar alţii 
sunt indiferenţi. Creştinul adevărat, cum zice şi Sfântul Ioan 
Gură de Aur, este acela care devine conştient, acela care-şi 
redescoperă conştiinţa sa şi observă cât de mare era 
înstrăinarea de dinainte de acest an. Dacă ne-am alipi de 
Sfântul Ioan, am înţelege care este adevărata formă a 
sărbătoririi Praznicelor Lui Dumnezeu. Nu cu ospeţie, nici cu 
petreceri şi cu cheltuială financiară multă, ci cu multe 
sentimente de dragoste şi cu o atenţie deosebită acordată Lui, 
Celui ce pentru noi a binevoit să se Întrupeze din Preacurata 
Fecioară. 

Sfântul Apostol şi Evanghelist Lucra a consemnat în 
Dumnezeiasca sa Evanghelie cuvintele auzite de la cei 12 
Apostoli ai Lui Hristos, poate chiar direct de la Fecioara 
Maria. El relatează în dialogul dintre Fecioară şi Arhanghelul 
care i-a bine-vestit ce Prunc avea să nască. Maria îi răspunde 
Îngerului astfel: „Şi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu,  
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Mântuitorul meu (…) că, iată, de acum mă vor ferici toate 
neamurile” (Ev. Luca, cap. 1, vers. 47-48). Avem printre noi 
şi „neamuri” care înainte cârteau împotriva Maicii Domnului, 
deşi se prezentau prin pieţe, târguri şi prin diferite locuri 
publice cu acuze la adresa Ei. Vedem cât de frumos zice Noul 
Testament: „mă vor ferici toate neamurile”. Am auzit din 
gurile multora tot felul de păreri. Cred că aceasta este una 
dintre cele mai importante păreri din istoria creştinismului, 
scrisă de Sfântul Apostol Lucra, faptul că pe Ea o vor ferici 
toate neamurile până la sfârşitul veacurilor. 

Dacă pe Maica Domnului au ponegrit-o atâtea secte din 
ultimele secole, nefericindu-o cum spune Sfânta Evanghelie, 
cred că nefericirea noastră de a sărbători „liberi” prin diferite 
manifestaţii este tocmai un răspuns dat de Dumnezeu pentru 
felul în care am fost delăsători. Pandemia nu este chiar o 
concepţie politică sau globalistă de a ne constrânge, ci 
dimpotrivă, chiar noi ne-am constrâns de peste două decenii. 
Prin ce? Prin felul în care am uitat să ne bucurăm sufleteşte 
pentru a pune accentul pe veselia trupească; prin felul în care 
ne-am irosit atâţia ani fără să acumulăm vreo stare spirituală 
mai deosebită şi prin felul în care ne-am uitat adevărata 
misiune de creştini în societate: aceea de a face o bucurie 
celor care chiar nu pot să se bucure. 

Acest Prunc, fiind Fiul Lui Dumnezeu, vine în lume 
smerit şi binevoitor să ne ridice dintr-o rătăcire veche. Care 
rătăcire? Aceea în care oamenii uitase complet de existenţa 
sufletului, de veşnicia lui şi de felul în care poate să şi-l 
înveşnicească fiecare. Unii credeau în reincarnare, alţii în alt 
fel de revenire la viaţă, cu trupul, după sfârşitul veacurilor, 
teorie îmbrăţişată chiar şi de iudei; dar, nici un cult de până 
atunci nu pusese accent pe mântuirea sufletului. Totul se 
rezuma la trup şi totul începea şi se termina cu această unealtă 
vremelnică prin care lucrează sufletul şi duhul omului. 
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Acum putem să tragem singuri concluzia: cum 
sărbătoream „Crăciunul” înainte de pandemie? Ca nişte 
creştini căldicei care raportează tot ce există şi tot ce fac la 
propriile lor corpuri fizice. Vedem că şi fără dezmăţ şi 
petreceri, Crăciunul poate să fie frumos şi oamenii să fie 
bucuroşi în cercuri mai restrânse. Ce înseamnă „Sărbători 
Fericite” dacă oamenii nu sunt fericiţi? Bineînţeles, omul este 
autorul propriei sale fericiri. Se poate bucura de un moment 
deosebit din viaţă şi liber şi închis, bogat sau modest, 
echilibrat şi conştient de fiecare oră din ziua sărbătorii. 
Constată fiecare că nici un om fericit nu este sărac, ci îşi face 
o bucurie din ceea ce are şi nimic nu-l poate opri să fie fericit. 
Fericirea este o stare şi tot aşa este şi Praznicul, o zi în care 
omul mulţumitor ştie să fie fericit, în timp ce acela 
necumpătat şi neechilibrat caută doar să se plângă din diferite 
motive: nu sunt suficienţi oaspeţi, nu sunt suficiente bucate, 
nu sunt festivităţi şi spectacole în public şi alte nemulţumiri 
care exteriorizează adevărata stare de spirit din interior a celui 
veşnic nemulţumit. 

Bătrânii noştri nu ştiau că în viitor vor exista atâtea 
feluri de moduri în care să fie petrecut Crăciunul. Cunoşteau 
câteva forme de a-şi exprima căldura faţă de Naşterea Lui 
Hristos şi faţă de semeni, înfrumuseţau serile cu colinde 
armonioase şi mesele le împodobeau cu bucate gătite în casă. 
Noi, generaţiile „mai vechi”, ne amintim cât de simplu şi 
frumos şi totodată încărcaţi de amintiri am petrecut aceste 
zile. De ce astăzi suntem trişti? Pentru că ne-am încărcat 
obiceiurile tradiţionale cu o sumedenie de alte „noutăţi” şi în 
cele din urmă descoperim că sărbătoarea este cu mult mai 
săracă decât în simplitatea aceea bogată de demult. În acest 
sens pandemia ne ajută să ne reîntoarcem la adevăratul creştin 
autentic de dinainte de degradarea credinţei noastre. 

Vom petrece fiecare un Crăciun simplu, tradiţional, 
alături de cei dragi şi deloc distanţaţi sufleteşte unii de alţii.  
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Sfântul Apostol Ignatie Teoforul vorbeşte în scrierile sale 
despre felul în care toţi Apostolii şi Ucenicii erau ca într-un 
suflet şi într-un duh oricât de departe se afla unul dintre ei. 
Unitatea lor poate să fie experimentată şi astăzi prin 
sentimentul de dragoste şi nu dor faţă de cei apropiaţi şi faţă 
de cei dragi. Dacă vom avea o sărbătoare tradiţională cum se 
întâmpla şi înainte de anul 1990, fără a avea mai multe 
nemulţumiri decât mulţumiri, ne redescoperim pe noi înşine în 
mijlocul lumii acesteia, aparent populari şi cunoscuţi de mulţi 
oameni şi în realitate singuri, noi cu cei mai apropiaţi şi cu 
Dumnezeu în mijlocul nostru. 

Sunt pe de o parte mâhnit că nu veţi putea să veniţi 
iarăşi la Biserică precum în toţi ceilalţi ani şi parcă în acelaşi 
timp sunt fericit că Dumnezeu ne-a dat această povară să 
înţelegem că drumul pe care mergeam nu a fost cel mai bun, 
cel mai corect şi cel care ducea spre mântuirea sufletelor 
noastre. Să trecem peste cea dintâi tristeţe, pentru că nici 
Apostolii şi creştinii primelor secole nu aveau Biserici şi nu 
au fost deloc formalişti în a practica şi trăi creştinismul. 
Aşadar, să rămânem concentraţi asupra faptului că oricând şi 
oricât de mare ar fi povara ce ne reeducă pe fiecare dintre cei 
ce au conştiinţă, Dumnezeu chiar ne iubeşte. 

Avem posibilitatea ca încă o dată să sărbătorim 
frumosul praznic. Alţii, rude, prieteni sau cunoscuţi nu se mai 
pot bucura, fiind plecaţi dintre noi din pricina virusului. Să ne 
aducem aminte şi de ei, făcându-le veşnică pomenirea prin 
ceea ce a rămas viu în sufletele noastre de la dânşii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
 
 
 

 
 
Iubiţi fraţi şi surori în domnul, 
 
În seara Sfântă a Praznicului Naşterii Domnului, să 

primiţi aceste cuvinte ale mele cu aceeaşi dragoste cu care vi 
le-am rostit în fiecare an. Oricât de grea ne-ar fi povara pe 
care o ducem, mai ales noi, cei singuri, plecaţi peste hotarele 
Ţării, mai mare ne este bucuria de a ne şti iubiţi de frăţiile 
voastre şi ne vom alina cu gândul că nu aţi uitat de noi. 

 
Hristos, Pruncul cel Nou-Născut să vă binecuvinteze, 

să vă dăruiască pace, prosperitate şi sănătate! 
 

 
 
Al vostru rugător şi de bine doritor, 

 
† Dr. Onufrie Pop 

Arhiepiscop şi Mitropolit 
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