ALEXANDRU,
Din mila lui Dumnezeu și grația Sfântului Scaun Apostolic al Romei,
Episcop Român Unit Greco-Catolic al Eparhiei de Lugoj
Onoratului cler
și iubitului popor credincios
har, binecuvântare și mântuire de la Dumnezeu-Tatăl
și de la Domnul nostru Isus Cristos
„Un prunc ni s-a născut nouă, un fiu ni s-a dat nouă.”
„Toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru.
Strigați de bucurie către Domnul, toți locuitorii pământului.” (cf. Is 9, Ps 97)

Iubiți frați întru preoție,
Iubiți credincioși,
Iubiții mei fii sufletești,
Din mila lui Dumnezeu am ajuns din nou să sărbătorim Nașterea Domnului nostru
Isus Cristos, Sfântul Crăciun, zi de mare bucurie pentru noi toți, căci este ziua mântuirii
noastre!
Isus este „ziua” luminoasă care răsare la orizontul umanității.
Zi de milostivire în care Dumnezeu Tatăl a descoperit omenirii dragostea Sa
imensă.
Zi de lumină care risipește întunericul fricii și al neliniștii.
Zi de bucurie: o „bucurie mare” pentru cei mici și pentru cei umili, pentru tot
poporul (cf. Lc 2,10).
În această zi, din Fecioara Maria, S-a născut Isus, Mântuitorul. Ieslea ne face să
vedem „semnul” pe care ni l-a dat Dumnezeu: „un prunc înfășat în scutece și așezat în
iesle” (Lc 2,12). Ca păstorii din Betleem, să mergem și noi să vedem acest semn, acest
eveniment care în fiecare an se reînnoiește în Biserică. Crăciunul este un eveniment care
se reînnoiește în fiecare familie, în fiecare parohie, în fiecare comunitate care primește
iubirea lui Dumnezeu întrupată în Isus Cristos. Precum Maria, Biserica arată tuturor
„semnul” lui Dumnezeu: pruncul pe care l-a purtat în sân și l-a adus pe lume, dar care
este Fiul Celui Preaînalt, pentru că „vine de la Spiritul Sfânt” (Mt 1,20). Pentru aceasta

El este Mântuitorul, pentru că este Mielul lui Dumnezeu care ia asupra Sa păcatul lumii
(cf. In 1,29). Împreună cu păstorii, să ne prosternăm în fața Mielului, să adorăm
bunătatea lui Dumnezeu făcută trup și să lăsăm lacrimi de căință să umple ochii noștri și
să spele inima noastră. Toți avem nevoie de aceasta!
Numai El ne poate mântui. Numai milostivirea lui Dumnezeu poate elibera
omenirea de atâtea forme de rău, uneori monstruoase, pe care egoismul le generează în
ea. Harul lui Dumnezeu poate să convertească inimile și să deschidă căi de ieșire din
situații omenește irezolvabile.
Acolo unde se naște Dumnezeu, se naște speranța: El aduce speranța. Acolo unde
se naște Dumnezeu, se naște pacea. Și acolo unde se naște pacea, nu mai este loc pentru
ură și pentru război.
Sfântul Părinte Papa Francisc ne spune următoarele: acolo unde se naște
Dumnezeu, se naște speranța; și acolo unde se naște speranța, persoanele regăsesc
demnitatea. […] Astfel, astăzi, împreună să tresăltăm de bucurie în ziua mântuirii
noastre!
Contemplând ieslea, să ne îndreptăm privirea spre brațele deschise ale lui Isus
Care ne arată îmbrățișarea milostivă a lui Dumnezeu!
Iubiți credincioși,
Timp de peste 2000 de ani de la nașterea Domnului nostru Isus Cristos multe
imperii s-au prăbușit, diferite sisteme filosofice ostile învățăturii lui Cristos au dispărut.
Unii au încercat și mai încearcă să-L îndepărteze pe Dumnezeu din viața omului prin
diferite sisteme politice. S-a ajuns până acolo încât unii se declară „fără de Dumnezeu”
și spun că Dumnezeu nu există.
Isus Domnul istoriei este Cristos al credinței. De-a lungul istoriei de peste 2000 de
ani a rămas ceva constant, credința în Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu, întemeietorul
Bisericii, cel care aduce lumina Evangheliei, adică vestea cea bună.
Cât de mult este așteptată Sărbătoarea Crăciunului, adică Nașterea Domnului
nostru Isus Cristos, de către toți creștinii chiar și acum la începutul Mileniului III!
Câte pregătiri se fac pentru întâmpinarea Nașterii Domnului nostru Isus Cristos!
Biserica îi îndeamnă pe creștini să nu uite și de cele spirituale.
De Sărbătoarea Crăciunului se bucură toată suflarea, dar mai ales copiii, căci
întâlnesc un copilaș culcat într-o iesle, adorat de mama Sa, Preacurata Fecioară Maria,
de Sfântul Iosif, de îngeri, de păstori, de magi, dar și de lumea necuvântătoare, de
mielușei, de bou și de alte animale din grajdul peșterii.
Și noi, împreună cu corurile îngerești, să cântăm colindele noastre atât de bogate
în conținut religios, lăudând pe Dumnezeu:
Astăzi S-a născut Cristos,
Mesia Fiu luminos,
Lăudați și cântați și vă bucurați.
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O ce veste minunată,
Lâgă Viflaim s-arată,
Astăzi S-a născut Cel fără început,
Cum au spus proorocii.
Iubiți credincioși,
Anul acesta Sărbătoarea Crăciunului coincide cu Centenarul Marii Uniri din 1918.
Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică și-a adus cea mai mare
contribuție la înfăptuirea Statului Unitar Român de la 1 Decembrie 1918.
Ierarhii greco-catolici, începând de la Ioan Inonchentie Micu-Klein, Ioan Lemeni,
Alexandru Șterca Șuluțiu și până la Episcopii Unirii: Valeriu Traian Frențiu (18751952), Iuliu Hossu (1885-1970), Demetriu Radu (1862-1920), s-au situat „in corpore”
în fruntea luptei pentru pregătirea, realizarea și desăvârșirea actului Marii Uniri de la
1918.
Între Ierarhii Bisericii Greco-Catolice, Episcopul Iuliu Hossu, cel mai tânăr
arhiereu greco-catolic de atunci, de numai 33 de ani, din încredințarea Marelui Stat al
Națiunii, a fost cel care a dat glas voinței poporului, citind actul Unirii de pe esplanada
ridicată pe Câmpul lui Horea. Rostea cu emoție memorabilele cuvinte: „De acum o
Românie Mare, întemeiată pe dreptatea lui Dumnezeu și credința poporului Său.
Dreptate și adevăr la temelia României întregite ... Trăiască România Mare, una și în
veci nedespărțită! Amin.” După acest istoric moment a urmat frățeasca îmbrățișare cu
Preasfințitul Miron Cristea (1868-1939), Episcopul ortodox de Caransebeș, în fața
mulțimilor entuziasmate, care aclamau și plângeau de bucurie. Preasfinția Sa a adăugat
cuvintele: „Pe cum ne vedeți aici îmbrățișați frățește, așa să rămână îmbrățișați toți
frații români”.
Pe patul morții sale, fiind în detenție, Cardinalul Iuliu Hossu a spus: „Va veni
vremea când conducătorii poporului nostru își vor da seama ce mare greșeală s-a făcut
prin desființarea acestei Biserici și persecutarea ei.”
Dintre cei doisprezece Episcopi greco-catolici, trei au văzut și prăbușirea
imperiului ateo-comunist de la noi din țară, au văzut și lumina învierii Bisericii Române
Unite și repunerea ei în drepturile sale.
Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, aduce mulțumiri Bunului
Dumnezeu pentru Centenarul Marii Uniri, și pentru Biserica Greco-Catolică reînviată.
De asemenea îi mulțumim Bunului Dumnezeu, împreună cu cei șapte Episcopi martiri ai
credinței și ai neamului nostru, precum și cu miile de mărturisitori ai credinței în
Dumnezeu și ai dragostei față de țară.
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Cu aceste gânduri și cu părintească dragoste, vă dorim să petreceți Sfintele
Sărbători ale Nașterii Domnului și Anului Nou 2019, cu sănătate și belșug de haruri
cerești.
Cu mare bucurie anul viitor așteptăm vizita în România a Sfântului Părinte Papa
Francisc și beatificarea celor șapte Episcopi români greco-catolici martirizați.
Sărbători fericite!
La mulți și fericiți ani!
Cu arhierești binecuvântări,

†ALEXANDRU
Episcop de Lugoj

Dată la Palatul Nostru Episcopal din Lugoj, la praznicul Nașterii Domnului,
Anul Domnului 2018.
Însemnare: Această pastorală se va citi în fiecare biserică parohială la Sfânta Liturghie
în prima zi de Crăciun, iar în filii a doua zi.
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