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PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI
ÎN ANUL MÂNTUIRII 2021/2022
A ÎNALT PREASFINŢITULUI PĂRINTE
† DR. ONUFRIE POP, ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT
Preasfinţiţi Părinţi, iubit cler şi cin monahal,
Iubiţi fraţi creştini,
Iată-ne ajunşi la finalul anului
2021 şi începutul anului 2022, cu
bine, cu bucurie şi în acelaşi timp cu
clipe marcante pentru noi, familiile
noastre şi pentru toată omenirea.
Anul acesta a trecut foarte greu, a
fost un an plin de drame aproape
pentru fiecare dintre dumneavoastră
şi totodată un an în care am înţeles
mai concret că toate sunt
vremelnice, umbră şi vis.
În predica sa, de la praznicul
Naşterii Domnului, Sfântul Ierarh
Nicolae Velimirovici spunea: „Adâncimea înţelepciunii dumnezeieşti, aşa
cum era ea la începutul lumii vechi, mare şi minunată, nu era mai mare
decât aceea de la începutul lumii celei noi, prin naşterea Domnului nostru
Iisus Hristos”. El, cum bine vedem, cataloghează Naşterea lui Hristos a fi
un început nou de lume nouă. Cu toţii ne dorim, în contextul pandemiei,
ca toate lucrurile măcar să revină la normal, să fie un nou început, să fim
mai buni şi să ne fructificăm libertăţile de odinioară.
Starea lucrurilor actuale are mai multe cauze. Una dintre acestea
poate fi şi rodul ignoranţei noastre de a ne îndrepta propria viaţă şi de a
ne încununa sufletul cu fapte bune şi duhovniceşti. În acest sens, ne
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aducem aminte de cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur, care zice: „Când
noi ştim că suntem păcătoşi, nu trebuie nici să deznădăjduim, nici să fim
uşuratici la minte”. Cred că starea de degradare a omenirii se datorează şi
uşurimii minţilor omeneşti. De ce spune Sfântul Ioan despre vinovăţia
minţii uşuratice? Pentru că o minte bogată, înţeleaptă şi luminată îl
întăreşte pe om să progreseze atât în urcuşul duhovnicesc, cât şi în
urcuşul material, cel trupesc. Mintea slabă îl abate de la orice progres.
Veacul acesta vine
cu felurite încercări. O
dată la un deceniu am
avut evenimente care au
prevestit cele ce aveau
să se întâmple, lucruri
din ce în ce mai critice
şi mai apăsătoare.
Nivelul de trai
scade treptat, eşecul se
arată în orice domeniu
de activitate şi lumea
intră într-o debusolare
totală, nemaiştiind cum
să iasă la liman. Toate
acestea sunt doar încercări temporare şi lumea în care trăim are să
biruiască şi să cunoască iarăşi răsăritul soarelui, după aceste vremuri de
înnorare. Nimic nu este imposibil de depăşit pentru omul credincios.
Apostolul Pavel vorbeşte astfel: „Iar Dumnezeul nădejdii să vă
umple pe voi de toată bucuria şi pacea în credinţă, ca să prisosească
nădejdea voastră, prin puterea Duhului Sfânt” (Romania 15, 13). Acelaşi
Apostol mai spune: „În toate pătimind necaz, dar nefiind striviţi; lipsiţi
fiind, dar nu deznădăjduiţi” (2 Corinteni 4, 8). Chiar şi Mântuitorul nostru
Iisus Hristos ne învaţă: „În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am
biruit lumea” (Ioan 16, 33).
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Timpul şi vremurile nu sunt în stăpânirea omului, ci în voia lui
Dumnezeu, Cel ce pe toate le rânduieşte în aşa fel încât chiar şi suferinţa
să fie o şcoală a vieţii din care putem învăţa multe lucruri. Pentru a culege
informaţii şi experienţe din orice moment al vieţii noastre iarăşi ne
întoarcem la cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur care ne îndemna să nu
fim uşuratici la minte. Şi Apostolul Pavel ne îndeamnă la fel, spunând: „Şi
să nu vă potriviţi cu acest veac, ci să vă schimbaţi prin înnoirea minţii”
(Romani 12, 2). Noi nu doar că nu ne potrivim acestui veac din lipsă de
experienţă şi pentru că nu am mai
trecut prin etape similare, ci trebuie
să ne şi pregătim duhovniceşte
pentru cele ce urmează.
Se poate să vină vremuri
bune, se poate să vină vremuri mai
grele. Chiar şi de ar veni cele grele
fără de vreo veste, noi vom avea
nădejdea îndreptării lucrurilor şi
aşa vom depăşi orice situaţie.
Vin la Biserică oameni care
ajung în pragul disperării şi parcă
le este greu să audă învăţătura „nu
deznădăjdui”. Unii recurg la gesturi
necugetate, alţii înţeleg că nimic nu este veşnic, nici vremurile, nici
crizele prin care trece omenirea şi nici starea de deznădejde. Dacă nu ne
dăm curaj noi înşine nu vom avea prilejul să ne bucurăm de cele viitoare.
Nici această pandemie nu a fost o etapă de nedepăşit şi nici un
necaz atât de mare peste care să nu trecem. Înainte de anul 2020 poate că
eram mai libertini, mai delăsători şi copilăreşti la minte. Am trecut cu toţii
prin multe, am depăşit cu toţii situaţii dificile şi ne-am învăţat lecţia că:
nimic nu este imposibil de traversat.
Mitropolia noastră a trecut prin încercări grele o dată cu
dumneavoastră şi cu restul omenirii. Ne-a ajutat bunul Dumnezeu şi,
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bineînţeles, cu sprijinul dumneavoastră, am reuşit să ducem mai departe
candela Ortodoxiei peste meleagurile ţărilor în care ne-am născut. A fost
o perioadă destul de dificilă şi dacă poporul credincios nu ar fi
conştientizat că Biserica este şi a sa, nu numai a clerului slujitor, nu ştiu
cum am fi putut să depăşim momentele acestea critice.
Biserica în sine vă este recunoscătoare şi am nădejde că veţi primi
recompensă pentru toate ostenelile, „bine ştiind că de la Domnul veţi
primi răsplata moştenirii” (Coloseni 3, 4). Având o astfel de nădejde,
împlinim fiecare în cugetele și în casele noastre tema principală a
rugăciunii Sfântului Ioanichie: „Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea
este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ţie!“
Prin Naşterea lui Hristos ne renaştem şi noi duhovniceşte, prin
răstignirea Lui murim pentru greşelile noastre, cele cu voie sau fără de
voie, care ne-au periclitat bunul mers al vieţii şi o dată cu Învierea Lui cea
de a treia zi, înviem împreună, cu toţii, bucurându-ne că ne-a învrednicit
Dumnezeu să fim parte a lumii noi, a lumii creştine, având pururea
nădejdea mântuirii.
Cerul şi pământul să salte împreună cu noi, creştinii, lăudând
Naşterea cea după Trup a Mântuitorului!
„Hristos se naşte, slăviţi-L, Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L”
Cu aleasă preţuire, cu dragoste frăţească şi părintească, dorindu-vă
sărbători fericite şi pline de bucurie,
Al vostru rugător şi de bine doritor,
†Dr. Onufrie Pop
Arhiepiscop şi Mitropolit

Dată în reşedinţa Mitropolitană
din Bergamo, Italia.
Nr. 342/2021
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