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CAt de cregtin este un cregtinism
confortabii gi recreativ?

NumSrul semnal al revistei noastre a

fost primit de cdtre cei mai mulli dintre

cititori drept o provocare la o lecturd mai

atentd a semnelor vremurilor lumii in
care trdim. $i, intr-adevdr, s-a dorit a fi
un fel de semnal de alarmd: iatd

capcanele care ne stau intinse inainte, dar

sd nu uitdm cd Hristos este cu noi.

Au fost gi oameni care au avut o altd

atitudine: viziunea e cam sumb,16, s-a

opinat. $i aici existd un adevdr, cdci poate

cd am neglijat pulin evidenlierea
Duhului Ddtitor de Viald pe care

invierea lui Hristos il aduce in lume. Dar,

pe de altd parte, urmdrind
divertismentul mediatic qi spectacolul

stradal pus in sceni cu ocazia Sfintelor
sdrbdtori, ne gAndim ci existi gi riscul ca

la o astfel de atitudine sd contribuie gi

factorii de mediu ce caracterizeazd

societatea zilelor noastre. Nu este exclus

ca mulli dintre noi, obosifi, stresafi,

epuizali, cdutAnd sd ne destindem pulin,
sd ajungem si ne rezumdm numai la
perceperea sdrbdtorii prin prisma moq-

crdciunilor invegmAntafi in mantii rogii,

la origine agen(i pubiicitari ai

concernului Coca Cola, uitAnd, totodati,
ce inseamnd cu adevdrat Nagterea lui
Hristos.

in fapt, stdpAnitorii lumii acesteia

poate cd asta gi doresc. $tiind gi ei ce

suntem stresali gi nemullumili de munca

epuizantd gi modul de viald lipsit de sens

cdrora ii suntem tot mai mult prizonieri,

4

pentru a ne cregte randamentul in
muncd, ferindu-ne de posibile crize de

conqtiintd, se ingrijesc cu prisosinfd sd

fim tratafi, mai cu seamd in preajma

sdrbdtorilor, cu doze mari de

divertisment. Un hohot mare de rAs gi

un val de senzalii, de emolii
desfitdtoare, se revatsd peste omul
modern, fdcAndul sd uite de toate

durerile. Viafa merge inainte,

bineinleles, insolitd de shopping-ul

corespunzdtor mesajului publicitar. Iar

cregtinismul poate fi gi el introdus in
ecualia aceasta atAta timp cAt aduce o

mAngAiere psihologicd, relaxAndu-ne

astfel sistemul nervos, atAta timp cAt

poate ajuta la creqterea randamentului
in muncd, lavdnzarea produselor etc.

Creqtinismul cosmetizat,

mitologizat, impdciuitor, caritabil gi,

cel mult, moralist poate fi chiar util
societdlii globale. Totul e sd nu supere

pe nimeni qi si foloseasch sistemului.
Privit din unghiul acesteilogici
perverse comunigtii au fost niqte

ageamii: in loc sd se foloseascd cAt mai

bine de acest mare potenlial uman care

este credinla, ei au luptat sd o

desfiinleze cu totul. Nu trebuiau decAt

sd-i schimbe direclia de acliune, sd o

perverteascd prin imitarea ei intru cele

din afard gi golirea de puterea

Adevdrului, aga cum s-a reugit in mare

parte in statele Minunatei Lumi Noi
aflate dincolo de ocean gi cum se



incearcd qi la noi, gi poate cd i-ar fi
intrecut gi pe acegtia. Adicd, sd facd in
aga fel incAt cel care-gi spune cregtin, in
loc sd lupte pentru dobAndirea unui loc
in impdrdlia cerurilor, sd se str6duiascd
sd participe la edificarea raiului aici pe
pJm6nt.

Din pdcate, sub presiunea nivelatoare
a opiniei publice configuratd mediatic,
omul modern a inceput sd asocieze tot
mai mult cregtinismul cu ideea de
relaxare, de confort psihologic Ai chiar
de divertisment. Duhul corectitudinii
politice ne asalteazd prin toate canalele,
incAt este tot mai greu de acceptat un
creqtinism lucid" nelinigtea cea bund in
fata vremurilor in care trdim, un
cregtinism mdrturisitor al adevirului,
indurerat in fala tot mai evidentei
prigoniri a lui Hristos in cetate.

Desigur, vestea cea bund a nagterii
Fiului lui Dumnezeq al jertfei gi invierii

Sale, va rdmAne in veaculveacului
temeiul bucuriei, nidejdea izbivirii
noastre, dar aceastd bucurie trebuie sd
se rdsfrAngd in primul rAndinlduntrul
sufletelor noastre prin lucrarea harului
lui Dumnezeu, cdci in cele din afard este
tot mai greu sd afldm pecetea mesajului
evanghelic. Sd ne legdm oare la ochi sau
si ticem pentru a nu strica atmosfera
veseld a jocului de artificii care,animd.
omenirea in cele exterioare, lumeqti, in
detrimentul asumdrii jertfelnice a unei
existenle cregtine? Sd hohotim de rAs,
cAnd minciuna, desfrAnalea gi
blasfemiile guvemeazd societatea in ,

care trdim? Nu ne-am indepdrtat oare
prea mult de adeviratul mesaj
evanghelic preferAnd in locul lmpdraliei
Iui Dumnezeu gi pdcii Lui sdlbgluite in
inima noastrd lumea cu sistemele ei de
asigurare gi bundstare, cu confortul gi
pacea ei atAt de meschini?



,,Nu suntem din aceastd lume" (Io.17216)

Sdrbdtoarea Nagterii Domnului este

una a bucuriei, dar, in aceeagi mdsurd gi a

smereniei, a asumirii unei condilii
jertfelnice a mdrturisirii impreund cu Cel

care de la nagtere gi pAnd la moarte a fost

prigonit de stdpAnitorii lumii acesteia.

Sd ne amintim cd MAntuitorul s-a

ndscut intr-o iesle, cdci nu s-a gdsit loc

intr-o casd pentru Fecioara care avea sd

nascd pe Domnul. Iar Irod igi pusese in
gAnd sX-L omoare inainte chiar de a se

nagte, deqi gtia cu siguranld cd despre El

vorbeau profelii cAnd spuneau: ,,$i tu,

Betleeme Efrata, degi eqti mic tntre miile lui

Iuda, din tine aa ieqi Stupinitor peste

Isrnel, iar obdrgia Lui este dintruinceput,
din zilele aegniciei." (Mih. 5:1) Aqadar

Irod era deplin congtient ci nu pe

Altul decAt pe Fiul lui Dumnezeu se

striduia sX-L ucidd in nebunia lui. Pe

urmb, in prima duminicd de dupX

Criciury in Bisericd se citeqte

Evanghelia in care se relateazd fuga in
Egipt 9i mdceldrirea celor 14 000 de

prunci din ordinul aceluiaqi tiran.
Iatd, agadar, care sunt imprejurdrile

Nagterii Domnului pe care le gdsim in
slujbele bisericeqti la care participdm.

Bucuria Nagterii MAntuitorului este



insolitd de durerea Maicii Domnului al
cdrei suflet de mamd se intristeazd in
fata nebuniei acestei lumi care nu a
acceptat qi nu va accepta in veac venirea
Ddtdtorului de Viafd printre noi. Hristos
se nagte pentru mAntuirea noastrd qi
omenirea deja il vdneazdca sX-L omoare
qi nimeni nu-I vine in apdrare. Unde
erau bdtrAnii Ierusalimului care aflaserd
din spusele lui Irod cd se va nagte
Domnul? I-a tulburat vestea, fiindcd igi
cunogteau viala qi le era fricd de
pedeapsd, dar cu toate acestea nu se

gAndeau sd se schimbe, ci preferau sd se
aliture in ticere lui Irod, micar prin
omisiunea mdrturisirii.

in a treia zi de Crdciun Biserica deja
celebreazd jertfa primului mucenic -
Sfenful Arhidiacon $tefan, care cu fata sa

ca un inger, il mdrturisegte pe Hristos
celor care ,,fremdtau de furie tn inimile lor Ei
scrt)gneau din dinti impotriaa Iui" (F.Ap.7:
54).

Aceasta este int6mpinarea pe care
lumea o face MAntuitorului, furia
criminald a lui Irod, furia celor care l-au
ucis cu pietre pe $tefan cdci ,,Iumea
?ntreagd zqce sub puterea celui aiclean,' (I
Ioan 5:11). $i nu va fi attfel pAnd la Cea
de-a Doua Venire a lui Hristos, dupi
cum mdrturisesc Evangheliile gi Sfinlii
Pirinfi. lntotdeauna lumea va prigoni pe
cei care nu sunt ai sdi.

Prigonirea Adevdrului intrupat gi a
celor ce fi urmeaz5 era profund inscrisd
in congtiinta cregtinilor primelor veacuri,
cu adevdrat viata lor fiind o continud
stare de agteptare, de veghe, de dor gi
iubire fafd de impdr5lia Tatdlui. Acegtia
erau pregdtiti pentru prigoane, deoarece

erau pregdtili pentru Impdrdlia lui
Hristos. igi intorseserd cu totul privirea
de la cele trupegti, nu mai agteptau
nimic de la lume, cdci toatd fiinfa lor,
adicd toate ndzuintele, n5dejdile,
agteptdrile, erau indreptate cdtre cer:

,,Pe cruce fiind rdstignit, ai adunat la
Tine cetele mucenicilor care au urmat
Patimii Tale, Bunule" (tropar din
RAndu iala inm ormAn tdrii).

Cu noi insd lucrurile stau diferit.
Veacurile au trecut, iar agteptdrile
noastre se indreaptb tot mai mult spre
lumea aceasta. Din ce in ce mai mult,
lupta noastrS, dorurile noastre,
scopurile noastre, chiar gi atunci cAnd
au infdligarea (dar nu gi substanfa)
preocupirilor de credintd, sunt
indreptate cdtre lumesc, citre aici gi

acum. Ndddjduim in biruinfele de aici,
uitAnd cd avem locaguri pregdtite
dincolo. Ne complicdm viata adesea
inutil, intrAnd in mii gi mii de
incurcdturi provocate de grijile zilei,
uitAnd cd astfel ne indepdrtdm de
impdrdlia pe care ne-a gitit-o
Dumnezeu incd inainte de intemeierea
lumii. Pe scurt, noi, cregtinii, ne-am
deprins prea mult cu gustul celor
trec5toare, pentru a mai dori sX ne
indulcim de pregustarea tainei; - --.rmparalrel.

Noi suntem cregtinii veacului al
optulea. Veacul al optulea, in tradilia
Bisericii, este veacul vremurilor de pe
urmd. Este veacul in fafa cdruia
Mantuitorul, in vedenia Sf6ntul lerarh
Nifon al Constantianei, a sprijinit o
mAnd pe genunchi gi cu cealaltd gi-a
acoperit fata gi ochii gi a stat aga



cugetAnd ir:r Sine multd vreme, apoi a

goptitr,,intr-adetsar, acest aeac a intrecut cu

nedreptatea gi cu rdutatea pe toate celelslte".

, Esteiveacul care a cunoscut doud

rdzboaiemondiale in urma cdrora, dupi
mdrturia Pdrintelui Sofronie Saharov

harul dumnezeiesc s-a ridicat de pe

pdmAnt ,,Dupd doud rdzboaie mondiale - qi

rdzboaiete sunt, prin excelenld, consecinla

pdcatului - lumea contemporand a pierdut

harul SfilntuluiDuh." Iar pdrintele Rafail

Noica il cita i:r continuare pe Cuviosul

Sofronie: ,,Dacd ua mai aeni un rdzboi

mondial, credinla pe pdmhnt oa deaeni cu

neputin[d."
Iat5, acum omenirea se afld in aceeagi

stare fir care se gdsea pe timpurile lui Noe
c6nd Dumnezeu a spus: ,,Nu aa rdmdne

Duhul Meu purureain oqmenii acegtia, pentru

cd sunt numai trup" (Fac. 6:3). Este veacul

in care, dupd cum scria martirul Mircea

Vulcdnescu in textul reprodus in numdrul
pilot al re-v1stei, nu mai este in joc doar

nati-unea, ras4 cultur4 ciinsugi chipul lui
Dumnezeu din om.

De aceea credem cI este o datorie de

I

conqtiinld sd infdligdm drumul fdrd
intoarcere pe care se inscrie lumea
intreagd, un drum care trece prin
guvernarea mondiald, prin pregdtirea
venirii liderului mondial, ultimul gi

cel mai gtozav tiran al lumii. Credem
cd e timpul sd ne trezim la realitate, sd

ne pregdtim cu adevdrat pentru
Hristos gi Cea'de-a Doua Sa Venire.

Numai astfel putem duce rdutatea
acestor zile gi a acestui veac, dupd
cuvAntul MAntuitorului care ne zice:

,,Iar cknd aor tncepe sd fie acestea,

prinde{i curaj gi ridicali capetele

voastre, pentru cd rdscumpdrarea

aoastrd se apropie." (Luca21:28). Dar ce

vom face, cdci rdutatea veacului,
atunci cAnd e descoperitd, ne impinge
parcd in dezn5dejde? Oare nu tocmai
pentru aceste vremuri a rostit Domnul
cdtre SfAntul Siluan Athonitul
cuvAntul: ,,!ine-li mintea tn ind gi nu

dezndddjdui"...?

loan BUCUR


