+BARTHOLOMEOS
DOOR DE GENADE GODS AARTSBISSCHOP
VAN CONSTANTINOPEL, HET NIEUWE ROME,
EN OECUMENISCH PATRIARCH,
AAN ALLE GELOVIGEN VAN DE KERK:
GENADE, BARMHARTIGHEID EN VREDE ZIJ MET U,
VAN CHRISTUS DE HEILAND, DIE IN BETHLEHEM GEBOREN IS.
***

Geliefde broeders in het ambt en kinderen in de Heer,
“Christus komt uit de hemel, gaat Hem tegemoet.”
God is op aarde verschenen en daarmee openbaarde zich de volmaakte mens en
de onvoorstelbaar grote waarde van de menselijke persoon. Als mensen van
deze tijd beleven we op bijzondere wijze de toestand van na de val, waarin we
ons dagelijks bewust worden van datgene waarover de psalmendichter zegt:
“allen zijn afgeweken en nutteloos geworden, er is niemand die het goede doet,
er is er niet één. [ps. 13,3]
Vóór de vleeswording van Christus was het onmogelijk om zich een
voorstelling te vormen van de onbegrijpelijk grote waarde van de menselijke
persoon, omdat dezena de val ziek was en veranderd. Alleen enkele zeer
verlichte mensen hadden, ook al vóór Christus, een vermoeden van de waarde
van de menselijke persoon. Op de vraag van de psalmendichter “wat is de mens,
dat Gij hem gedenkt” [ps 8,5], verkondigden zij: “Gij hebt hem slechts weinig
minder dan de engelen gemaakt, met heerlijkheid en luister hebt Gij hem
gekroond [ps 8,6].
Deze bij uitstek grootse waarde van de menselijke persoon, is
geopenbaard door de Heer, de God-mens, en sindsdien worden er ieder jaar
uitspraken gedaan door landen en regeringen en sociale groeperingen, en
internationale conventies, die wijzen op het verschuldigde respect voor iedere
menselijke persoon en de mensenrechten.
Maar ondertussen zien we in onze tijd dagelijks de ergste ontluistering
van de menselijke persoon, het gebrek aan respect en onwaardige bejegening.
Wanneer wij echter de heerlijkheid en de eer waardig willen zijn, waarmee de
menselijke persoon bekleed is door de Schepper, Die om ons mens geworden is,
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moeten we al het mogelijke doen om een einde te maken aan het groeiende
vernederende gedrag tegenover de menselijke persoon.
***
Met verbijstering volgen wij het zich voortdurend herhalende drama van
Bethlehem. Er speelt zich namelijk een drama af, en geen vreugdevolle
gebeurtenis, omdat men de Zoon, het Woord van God, Die in doeken gewikkeld
in de kribbe ligt, niet erkent, en de mens, Zijn schepsel, niet beschouwt als beeld
van God.
Onze heilige orthodoxe kerk en haar theologie leren dat de mens en het
menselijk lichaam een absoluut respect verdient, omdat ze in de mensgeworden
Heer met God verbonden zijn. Daarom moeten wij allen onze inspanningen
vergroten, opdat door iedereen de onschatbare waarde van de menselijke
persoon gerespecteerd wordt.
***
Met een beklemd hart en diepe droefheid volgt het Oecumenisch
Patriarchaat en mijn onwaardigheid de dagelijks groter wordende golven van
geweld en barbaarsheden, die onophoudelijk verschillende gebieden van onze
planeet geselen, en die vooral in het Midden-Oosten losbarsten, en zeker over de
daar geboren christenen, vaak in naam van de godsdienst.
We zullen niet ophouden vanuit Constantinopel, vanuit dit heilig centrum
van de orthodoxie, aan de hele wereld te verkondigen, aan onze broeders de
leiders van de orthodoxe kerken en van de andere christelijke kerken, aan de
vertegenwoordigers van verschillende godsdiensten, aan de staatshoofden en aan
iedere mens van goede wil, maar zeker ook aan hen die, al dan niet door anderen
aangespoord, hun eigen leven inzetten om andere mensen het leven te ontnemen,
- want ook zij zijn onze medemensen en Gods schepselen -, ja, kortom, we
zullen niet ophouden naar alle kanten te verkondigen, dat het onmogelijk is dat
er een vorm van waarachtige, echte godsdienst of spiritualiteit bestaat zonder
liefde voor de menselijke persoon. Het is vanzelfsprekend dat iedere
ideologische, sociale of godsdienstige groepering, die de naar Gods beeld
geschapen mens minacht en die leert of toestaat dat onze medemensen gedood
mogen worden, en dan ook nog op grove en primitieve wijze, ver af staat van de
God van de liefde.
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Geliefde broeders en kinderen, wanneer wij van dichtbij de huidige
toestand in de wereld beschouwen, zien wij met afkeer de droevige uitingen van
onverdraagzaamheid en vijandelijkheden die de mensheid geselen, en die
bovendien door de moderne media gemakkelijk onze oren en ogen bereiken en
die ons met schrik vervullen voor het komende onheil. Als sterk tegengif voor
het huidige geweld, wijzen wij op Gods uiterste armoede, die de wijzen uit het
oosten en de wereld in verbazing bracht en die altijd werkt als liefde. Dit is de
mystieke kracht van God, de mystieke kracht van de orthodoxe kerk, de
mystieke kracht van het christenvolk. Het is deze kracht die door liefde iedere
vorm van geweld en wreedheid overwint en te boven gaat.
***
Na deze inschatting van de menselijke situatie op kerstmis van dit jaar,
wensen wij dat wij allen de vreugde mogen beleven van het absolute respect
voor de waarde van de persoon, van onze medemens, en dat er een einde mag
komen aan iedere vorm van geweld. De overwinning door liefde wordt ons
aangeboden en verzekerd door Hem die vlees aangenomen heeft, de ‘Engel van
de grote raad, de Vedesvorst’, onze Verlosser Jezus Christus.
De genade, de grenzeloze barmhartigheid en het welbehagen van de
geboren en mensgeworden Heer van de heerlijkheid, de vrede en de liefde,
moge met u allen zijn.

Kerstmis 2014.
+ Bartholomeos van Constantinopel,
vurige voorspreker voor u allen bij God.
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