PASTORALÃ LA NAªTEREA DOMNULUI
Zalãu, 2013
† Petroniu
Prin harul lui Dumnezeu Episcopul Sãlajului
Iubitului cler, cinului monahal ºi dreptcredincioºilor
creºtini din cuprinsul Episcopiei Sãlajului:
Har, pace, ajutor ºi milã de la Dumnezeu,
iar de la Noi, arhiereºti binecuvântãri!
Iubiþi credincioºi,
Cu ajutorul Bunului Dumnezeu suntem din nou pãrtaºi bucuriei naºterii
Pruncului Iisus în Betleemul Iudeii, iar una dintre cele mai renumite ºi
rãspândite colinde de pe la noi ne anunþã: „O, ce veste minunatã / Lângã
Viflaim s-aratã, / Cerul strãlucea / Îngerii veneau / Pe-o razã curatã! / Pãstorilor
din câmpie / Le vesteºte-o bucurie, / Cã-ntr-un mic lãcaº / Din acel oraº, / S-a
nãscut Mesia. / Pãstorii cum auzirã / Spre lãcaºul sfânt pornirã, / Unde au aflat,
/ Pruncul luminat / ªi Îl preamãrirã. / E Iisus Pãstorul Mare, / Turmã ca El
nimeni n-are, / Noi Îl lãudãm / ªi ne închinãm / Cu credinþã mare”.
Sfântul Evanghelist Luca relateazã faptul cã la naºterea Pruncului Iisus
în Betleem: „în þinutul acela erau pãstori care stãteau pe câmp ºi-ºi pãzeau
turma fãcând noaptea de strajã. ªi iatã, îngerul Domnului a stat lângã ei ºi
slava Domnului a strãlucit împrejurul lor ºi ei s-au înfricoºat cu fricã mare.
Dar îngerul le-a zis: «Nu vã temeþi. Cã, iatã, vã binevestesc vouã bucurie mare,
care va fi pentru tot poporul; cã în cetatea lui David vi s-a nãscut azi Mântuitor,
Care este Hristos Domnul. ªi acesta vã va fi semnul: Veþi gãsi un Prunc înfãºat
ºi culcat în iesle». ªi, deodatã, împreunã cu îngerul s-a vãzut mulþime de
oaste cereascã lãudându-L pe Dumnezeu ºi zicând: «Slavã întru cei de sus lui
Dumnezeu ºi pe pãmânt pace, între oameni bunãvoire!». Iar dupã ce îngerii au
plecat de la ei la cer, pãstorii vorbeau unii cãtre alþii: «Sã mergem dar pânã
la Betleem ºi sã vedem lucrul acesta ce s-a fãcut, pe care Domnul ni l-a fãcut
nouã cunoscut». ªi, grãbindu-se, au venit ºi au aflat pe Maria ºi pe Iosif ºi pe
Prunc culcat în iesle. ªi vãzându-L, au vestit cuvântul ce li se grãise despre
Copilul Acesta. ªi toþi cei ce au auzit se mirau de cele ce le spuneau pãstorii”
(Luca 2,8-18).
Autorul unei frumoase colinde româneºti poartã un dialog imaginar cu
pãstorii din Betleem dupã ce aceºtia s-au întors la stânã de la peºtera în
care se nãscuse Pruncul Iisus: „Ce-aþi vãzut pãstori / Sculaþi pânã-n zori? /
Am vãzut pe Nou Nãscutul, / Prunc Iisus din Cer Venitul, / Fiu Dumnezeiesc. /
Ce palat era / Unde Domnul sta? / Peºterã strãinã, rece / Peºterã de dobitoace, /
Palatul era. / Ce-avea de-aºternut / Micul Nou Nãscut? / Ieslea Îi era culcuºul,
/ Fân ºi paie aºternutul, / Micului Iisus. / Cine sta cu El / Domnul Mititel? / Sta
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Maria, Maica Sfântã, / Sta Iosif cu faþa-i blândã / Stau ºi se-nchinau. / Cine Îi
cânta / Cine-L preamãrea? / Îngerii din cer venirã, / Vesele cântãri doinirã /
Micului Iisus”.
Întrucât primii martori ai naºterii Pruncului Iisus în peºtera de lângã
Betleemul Iudeii au fost pãstorii, în cuvântul nostru de astãzi vom vorbi despre cei
mai renumiþi pãstori din sânul poporului ales ºi despre locul pe care Dumnezeu
l-a rânduit acestora între evrei, precum ºi despre pãstorii sufleteºti.
Primul pãstor din istoria omenirii a fost Abel, cel de-al doilea fiu al
protopãrinþilor Adam ºi Eva. În cartea Facerii citim cã „Abel era pãstor de
oi, iar Cain, lucrãtor de pãmânt. ªi a fost cã, dupã un timp, Cain a adus din
roadele pãmântului jertfã lui Dumnezeu. ªi a adus ºi Abel din cele întâi-nãscute
ale oilor sale ºi din grãsimea lor. ªi Domnul a cãutat spre Abel ºi spre darurile
lui, dar spre Cain ºi spre darurile lui n-a cãutat. ªi s-a umplut Cain de mânie ºi
faþa-i era posomorâtã. ªi Cain a zis cãtre Abel, fratele sãu: «Sã ieºim la câmp!».
ªi a fost cã în timp ce erau ei pe câmp, Cain s-a aruncat asupra lui Abel, fratele
sãu, ºi l-a omorât” (Facere 4,2-5 ºi 8). Cain ºi-a ucis fratele din invidie, pentru
cã jertfa curatã a lui Abel fusese primitã de Dumnezeu, în timp ce a lui a fost
respinsã. Sfântul Apostol Pavel a scris în acest sens cã „prin credinþã Abel I-a
adus lui Dumnezeu o jertfã mai bunã decât Cain ºi prin ea a primit el mãrturie
cã este drept, Însuºi Dumnezeu mãrturisind despre darurile lui” (Evrei 11,4).
Abel este pomenit în calendarul creºtin în duminica sfinþilor strãmoºi,
înaintea naºterii dupã trup a Domnului nostru Iisus Hristos.
Deºi primii oameni s-au îndeletnicit cu pãstoritul imediat dupã alungarea lui Adam ºi Eva din rai, deci de la începutul lumii, iniþial ei s-au hrãnit
doar cu laptele animalelor, fãrã a le consuma carnea. Abia în urma potopului
din vremea lui Noe, Dumnezeu i-a zis acestuia ºi familiei lui, implicit tuturor
urmaºilor lor: „Groazã ºi fricã de voi sã fie peste toate fiarele pãmântului, peste
toate pãsãrile cerului, peste tot ce se miºcã pe pãmânt ºi peste toþi peºtii mãrii;
cãci pe mâna voastrã le-am dat. Tot ce se miºcã ºi tot ce trãieºte sã vã fie spre
hranã; precum ºi iarba verde, pe toate vi le-am dat” (Facere 9,2-3).
Patriarhul Avraam, pãrintele poporului ales, a fost ºi el pãstor, având
foarte multe turme. „ªi s-a iscat ceartã între pãstorii vitelor lui Avram ºi
pãstorii vitelor lui Lot. ªi Avram i-a zis lui Lot: «Sfadã sã nu fie între mine
ºi tine, între pãstorii mei ºi pãstorii tãi, cãci suntem fraþi. Iatã, nu-i oare tot
pãmântul înainte-þi? Desparte-te dar de mine! ªi de vei apuca tu la stânga, eu
voi apuca la dreapta; iar de vei apuca tu la dreapta, eu voi apuca la stânga». ªi
ridicându-ºi Lot ochii, a privit toatã câmpia Iordanului, cã toatã, pânã la Þoar,
era udatã de apã ca raiul Domnului ºi ca pãmântul Egiptului. Deci ºi-a ales
Lot toatã câmpia Iordanului ºi a apucat Lot spre rãsãrit; ºi aºa s-au despãrþit ei
unul de altul: Avram s-a aºezat în þinutul Canaan, iar Lot s-a aºezat în cetãþile
din câmpie” (Facere 13,7-12).
Dumnezeu i-a fãgãduit lui Avraam: „Eu voi face din tine un neam mare;
ºi te voi binecuvânta ºi-þi voi mãri numele ºi tu vei fi izvor de binecuvântare.
Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, iar pe cei ce te vor blestema îi
voi blestema; ºi întru tine se vor binecuvânta toate neamurile pãmântului”
(Facere 12,2-3).
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Patriarhul Avraam are ca datã de prãznuire ziua de 9 octombrie.
Despre Iosif, fiul patriarhului Iacov, se afirmã în Sfânta Scripturã cã „era
de ºaptesprezece ani când pãºtea oile împreunã cu fraþii sãi” (Facere 37,2). Iosif
a fost pãstor pânã sã fie vândut de fraþii sãi unor negustori care cãlãtoreau cu
caravana înspre Egipt.
Dupã ce Iosif a tâlcuit visele lui faraon, acesta i-a zis: „«De vreme ce
Dumnezeu þi-a descoperit þie toate acestea, om mai înþelept ºi mai priceput
decât tine nu se aflã. Tu sã fii dar peste casa mea. Tot poporul meu se va supune
poruncii tale, iar eu numai prin tronul meu voi fi mai mare decât tine! Iatã, eu
te pun astãzi peste toatã þara Egiptului!». ªi ºi-a scos faraon inelul din deget
ºi l-a pus în degetul lui Iosif, l-a îmbrãcat cu hainã de vison ºi i-a pus lanþ de
aur împrejurul gâtului ºi a poruncit sã fie purtat în cea de a doua sa trãsurã
ºi crainicul sã strige înaintea lui: «Cãdeþi în genunchi!». ªi în felul acesta a
fost pus Iosif peste toatã þara Egiptului. Apoi faraon a zis cãtre Iosif: «Eu sunt
faraon! În toatã þara Egiptului nimeni nu-ºi va miºca mâna sau piciorul fãrã
încuviinþarea ta!»” (Facere 41,39-44).
Pe lângã faptul cã era om cu frica lui Dumnezeu, Iosif era foarte înþelept
ºi un administrator remarcabil. Din numeroasele exemple în acest sens,
vom prezenta doar unul. Pentru grânele adunate în hambare în cei ºapte
ani rodnici, Iosif le-a luat egiptenilor în timpul foametei toþi banii, toate
animalele ºi pãmânturile, care au devenit proprietatea faraonului, apoi
i-a fãcut robii acestuia pe toþi locuitorii þãrii, cu excepþia preoþilor, care se
bucurau de drepturi speciale din partea regelui (Facere 47,14-22).
Iosif este pomenit în calendarul creºtin luni, în sãptãmâna patimilor.
Moise a fost ºi el pãstor ºi pe când „pãºtea oile lui Ietro, socrul sãu, preotul
din Madian” (Ieºire 3,1) în muntele Horeb, i s-a arãtat Dumnezeu într-un rug
care ardea ºi nu se mistuia ºi l-a chemat la misiunea de eliberator al poporului
ales din robia egipteanã ºi conducãtor al acestuia spre pãmântul fãgãduinþei.
Moise este prãznuit în 4 septembrie.
Înainte de a fi regele evreilor, David a fost ºi el pãstor. Când Dumnezeu la trimis pe profetul Samuel în casa lui Iesei pentru a unge pe unul dintre fiii
acestuia rege peste Israel, „Iesei a adus pe ºapte dintre fiii lui sã treacã prin
faþa lui Samuel. Dar Samuel a zis cãtre Iesei: «Pe nici unul dintre aceºtia nu
l-a ales Domnul!». ªi a zis Samuel cãtre Iesei: «Aceºtia sunt oare toþi fiii tãi?».
Iar Iesei a zis: «Mai este cel mai mic; acela paºte oile». ªi a zis Samuel cãtre
Iesei: «Trimite ºi adu-l, cã nu vom sta la masã pânã când el nu va veni aici». ªi
a trimis ºi l-a adus ºi era bãlan, cu ochi frumoºi ºi plãcut înaintea Domnului.
ªi a zis Domnul cãtre Samuel: «Scoalã-te ºi unge-l pe David, cãci el este bun!».
Atunci Samuel a luat cornul cu untdelemn ºi l-a uns în mijlocul fraþilor sãi;
ºi Duhul Domnului a venit nãprasnic peste David, din ziua aceea ºi de atunci
înainte” (I Regi 16,10-13).
Mai important decât faptul cã David a fost regele evreilor este acela cã
prin Sfânta Fecioarã Maria, Domnul Hristos se trãgea din casa acestuia, de
aceea Mântuitorul este adeseori numit în paginile Noului Testament „Fiul
lui David” (Matei 1,1; 12,23; 15,22 ºi Luca 18,38).
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Regele ºi psalmistul David este pomenit în calendarul creºtin în
duminica dupã naºterea Domnului.
De asemenea, Dumnezeu a oferit darul proorociei unui pãstor. Este vorba
despre profetul Amos, care este prãznuit în ziua de 15 iunie.
Din exemplele prezentate am vãzut cã Dumnezeu a fãcut din niºte simpli
pãstori care L-au iubit ºi au stat în ascultare de El oameni care au jucat
un rol deosebit în istoria poporului ales ºi implicit a mântuirii lumii. Mai
important însã este faptul cã toþi aceºtia au ajuns sã fie sfinþi în împãrãþia
lui Dumnezeu.
În sens spiritual pãstorul este un conducãtor sau îndrumãtor duhovnicesc, iar credincioºii acestuia sunt numiþi oi cuvântãtoare.
Sfântul Apostol Pavel a spus cã Domnul Hristos este „Marele Pãstor
al oilor” (Evrei 13,20), iar Mântuitorul Însuºi a afirmat despre Sine: „Eu
sunt Pãstorul cel bun. Pãstorul cel bun îºi pune sufletul pentru oile sale. Dar
simbriaºul ºi cel ce nu este pãstor ºi cel ce nu este stãpân al oilor când vede
lupul venind lasã oile ºi fuge; ºi lupul le rãpeºte ºi le risipeºte. Iar simbriaºul
fuge, fiindcã este plãtit, ºi nu are grijã de oi. Eu sunt Pãstorul cel bun, ºi cunosc
oile Mele ºi ele Mã cunosc pe Mine. Aºa cum Tatãl Mã cunoaºte pe Mine, tot aºa
Îl cunosc ºi Eu pe Tatãl. ªi viaþa Mea Mi-o pun pentru oi. Mai am ºi alte oi, care
nu sunt din staulul acesta. ªi pe acelea trebuie sã le aduc; ºi-Mi vor auzi glasul,
ºi va fi o turmã ºi un pãstor” (Ioan 10,11-16).
De vreme ce Mântuitorul este Marele Pãstor, toþi ceilalþi pãstori din Bisericã
sunt slujitorii Lui, pentru cã „El i-a dat pe unii sã fie apostoli, pe alþii profeþi, pe
alþii binevestitori, pe alþii pãstori ºi învãþãtori, ca sã-i pregãteascã pe sfinþi pentru
lucrarea slujirii, spre zidirea trupului lui Hristos” (Efeseni 4,11-12).
Mântuitorul le-a atras luarea aminte Sfinþilor Sãi Apostoli, precum ºi
urmaºilor acestora: „Nu voi M-aþi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi; ºi v-am
rânduit sã mergeþi ºi roadã sã aduceþi ºi roada voastrã sã rãmânã” (Ioan
15,16), pentru cã la slujirea lui Dumnezeu se ajunge numai prin chemare de
sus. Sfântul Apostol Pavel a afirmat în acest sens cã „nimeni nu-ºi ia singur
cinstea aceasta, ci dacã este chemat de Dumnezeu, precum ºi Aaron” (Evrei
5,4). Referindu-se la propria persoanã, Apostolul neamurilor mãrturiseºte:
„Dumnezeu m-a ales din pântecele mamei mele ºi m-a chemat prin harul Sãu”
(Gal. 1,15).
Întrucât sunt chemaþi de Dumnezeu la aceastã slujire înaltã, pãstorii
Bisericii sunt îndemnaþi de Sfântul Apostol Petru: „Pãstoriþi turma lui
Dumnezeu ce vi s-a dat în seamã, veghind asupra ei nu de nevoie, ci de
bunãvoie, dupã Dumnezeu, nu pentru câºtig ruºinos, ci din tragere de inimã,
nu ca ºi cum aþi fi stãpânii celor ce v-au cãzut la sorþi, ci voi fãcându-vã pilde
ale turmei. Iar când Se va arãta Mai-Marele pãstorilor, veþi primi cununa cea
neveºtejitã a mãririi” (I Petru 5,2-4).
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Iubiþi fii sufleteºti,
În cuvântul de astãzi am vãzut cã Dumnezeu a fãcut din niºte simpli
pãstori care Îl iubeau conducãtori ai poporului ales, despre care se va
vorbi cât va dãinui lumea, dar mai ales i-a învrednicit sã intre în împãrãþia
cerurilor. Pilda lor trebuie sã constituie pentru toþi creºtinii, indiferent
de ce pregãtire sau profesie ar avea, un imbold în a împlini poruncile lui
Dumnezeu, fiindcã Mântuitorul a spus: „Oile Mele ascultã de glasul Meu ºi
Eu le cunosc ºi ele Mã urmeazã. ªi Eu le dau viaþã veºnicã ºi ele în veac nu vor
pieri ºi din mâna Mea nimeni nu le va rãpi. Tatãl Meu, Cel ce Mi le-a dat, este
mai mare decât toþi, ºi din mâna Tatãlui Meu nimeni nu le poate rãpi” (Ioan
10,27-29).
Cu prilejul sfintelor sãrbãtori ale Naºterii Domnului, Anului Nou ºi
Bobotezei vã dorim tuturor sãnãtate deplinã, viaþã îndelungatã, realizãri
spirituale ºi materiale spre slava lui Dumnezeu ºi spre mântuirea oamenilor.
„La mulþi ani buni!”.
Al vostru de tot binele doritor
ºi cãtre Domnul pururea rugãtor
†Petroniu
Episcopul Sãlajului
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