
 

 

MESAJ DE CRĂCIUN 2020 
(Al Mitropolitului Sotirios de Pisidia) 

  
"Slavă lui Dumnezeu în cer, pace pe pământ, și bunăvoință pentru oameni" 

  
Mesajul Îngerilor din cer către umanitate este de o importanță deosebită astăzi cu privire la toate 
popoarele de pe pământ, care suferă de confuzie, anxietate, nesiguranță, conflicte mortale, 
exploatare și consecințele triste ale epidemiei. Și întrebarea este: unde ajungem cu această situație? 
Împreună cu toate celelalte probleme de zi cu zi în societățile umane, există cele psihologice la care 
au fost adăugate, cum ar fi depresia, disperarea, tendința de a se sinucide. 
Cuvântul profetic avertizează întotdeauna: "cei ce se departeaza de Tine vor pieri"(Psalmul 72, 
26), fie ca indivizi sau ca națiuni. Aceste cuvinte inspirate divin au fost verificate de nenumărate ori 
în istoria omenirii. Prin urmare, numai întorcându-se la Dumnezeu poate fi salvată lumea. În 
special, noi, ortodocșii, suntem chemați să depunem mărturie bună despre credința noastră, pentru 
ca alții să-și găsească drumul către Salvatorul Iisus. 
Când S-a născut Hristos, oamenii umili s-au grăbit să-L venereze; nu numai păstorii simpli, ci și 
înțelepții magi din Est, care nu au ezitat să-și îndoaie genunchii și să-și prezinte omagiile în fața 
Sfântului Prunc. Conducătorii religioși ai iudeilor știau din cărțile profeților că Mesia va veni în 
Betleem din Iudeea, așa reiese din informațiile pe care i le-au dat lui Irod. Cu toate acestea, ei nu s-
au grăbit să-L viziteze pe Iisus, chiar dacă Betleem este la doar opt kilometri [8 km] de Ierusalim. Și 
când conducătorii Ierusalimului s-au ocupat mai târziu de Iisus, singurul lor scop a fost să-L 
extermine. 
Domnul a spus: "Învățați-va de la Mine, că sunt blând și smerit cu inima si veti gasi odihna 
sufletelor voastre"  (Matei 11:29). Știm cu toții cât de simplu și umil a fost Domnul, de la nașterea 
Sa până la sacrificiul Său pe Cruce. De aceea, numai sufletele umile și simple se pot apropia, pot 
cunoaște și deveni unite cu umilul Iisus și pot găsi odihnă, pace și bucurie adevărată aproape de El. 
Prin exemplul nostru și rugăciunea noastră, frații mei, să-i ajutăm pe alții să se apropie de Salvatorul 
Hristos, astfel încât sufletele lor să devină luminate și să-L primească, astfel încât să se poată bucura 
de adevărata bucurie și pace pe care El le oferă. 
În același timp, frații și surorile mele, mai ales în aceste zile sfinte, să avem grijă de frații noștri care 
sunt bolnavi, care suferă de diferite cauze. Să facem tot posibilul pentru ei, motivând alte ființe 
umane bine intenționate să le sprijine cât mai bine posibil. 
În plus, să ne rugăm și pentru întreaga lume, care este chinuită de pandemia incurabilă de COVID-
19. Să-l întrebăm pe Mântuitorul nostru pentru toate popoarele de pe pământ, pentru cei bolnavi, cei 
căzuti la pat, cei fără adăpost, captivii, prizonierii, cei flămânzi, pentru cei din zonele de război, 
refugiații. Și să ne rugăm, de asemenea, pentru toți cei care trăiesc în întunericul ignoranței 
adevăratului Dumnezeu și ei sunt în disperare. 
Dragii mei frați și dragile mele surori, așa cântăm în imnurile acestei mari sărbători, Nașterea 
Mântuitorului este un eveniment istoric, dar îl experimentăm ca prezent, ca și cum s-ar întâmpla 
acum. De aceea cuvântul "astăzi" se repetă adesea. În timpul liturgic, când se înfăptuiesc sfintele 
slujbe ale Bisericii, toate evenimentele Economiei divine, prezența răscumpărătoare a Fiului lui 
Dumnezeu pe pământ, se repetă aici și acum mistic, astfel încât noi, credincioșii, să devenim 
participanți la mântuirea pe care ne-o oferă. De aceea, în Sfânta Liturghie de Crăciun putem cânta 
astăzi, împreună cu Îngerii, imnul "slavă lui Dumnezeu în cer". Putem vedea, împreună cu 
păstorii, divinul  "Pruncul care zace în iesle". Și împreună cu magii din Est îl putem preaslăvi pe 
Regele sufletelor noastre, oferindu-I propriile noastre daruri: în loc de aur, inimile noastre calde și 
iubitoare ca ieslele, pentru ca El să poată veni și locui în noi; în loc de smirnă, pocăința noastră 
sinceră pentru păcatele noastre și în loc de tămâie, pentru a oferi închinarea și recunoștința noastră 
din toată inima pentru Întruparea Sa și mântuirea pe care El ne-o oferă din descompunere și moarte. 
  
Dragii mei frați și surori, 



 

 

Doresc tuturor în acest an să traiti Crăciunul în stare bună de sănătate și cu credință profundă și 
recunoștință față de Domnul nostru, care a luat forma umană, pentru a ne oferi viață și Inviere. Fie 
ca voi toți să sărbătoriți fericit și pașnic alături de cei dragi această mare sărbătoare. 

 
Să aveti un Crăciun binecuvântat! 

 
+ Mitropolit Sotirios de Pisidia 

  


