
SfinŢii PărinŢi duPă truP 
ai Mântuitorului

E ste semnificativă această îm-
părţire din Evanghelia de la 
Matei deoarece foloseşte o 

combinaţie de cifre: 14 înseamnă de 2 
ori cifra 7. Înţelegerea iudaică a cifrei 7 
înseamnă desăvârşirea. Împărţirea 
scoate în evidenţă lucrarea tainică a 
Sfintei Treimi, care, respectând li-
bertatea omului, pregăteşte generaţiile 
pentru primirea lui Iisus. Avem de a 
face cu o lucrare tainică a iubirii lui 
Dumnezeu, care se manifestă prin 
faptul că unul din Sfânta Treime, Fiul 
cel veşnic al Lui Dumnezeu, va deveni 
om. Se va zămisli de la Duhul Sfânt şi 
din Fecioara Maria şi se va naşte ca om 
în lume ca să devină Mântuitorul lumii. 
La început, Naşterea lui Iisus Hristos 
ca Om din femeie, din Fecioara Maria, 
pare reală, dar în acelaşi timp este şi o 
naştere diferită şi anume El nu se 
zămisleşte din sămânţă bărbătească şi 
Hristos se zămisleşte ca om de la Duhul 
Sfânt şi din Fecioara Maria. Deci are în 
ea, această naştere, ceva pământesc dar 
şi ceva ceresc. Această taină a naşterii 
lui Iisus, zămislit de la Sfântul Duh şi 
născut din Fecioara Maria, este o taină 
a începutului înfierii noastre. Cu alte 
cuvinte, Fiul lui Dumnezeu cel veşnic 
se face purtător de trup ca noi să 
devenim purtători de Duh Sfânt.

El se naşte pe pământ, în Bethleemul 
Iudeii, ca pe noi, pământenii, să ne 
ridice la ceruri prin iertarea păcatelor şi 
prin învierea din morţi.

Ar trebui să zăbovim mult asupra 
celor 42 de neamuri din care Hristos îşi 
ia firea umană, dar citind vom vedea că 
Mântuitorul Iisus Hristos nu se scâr-
beşte de viaţa stricată a înaintaşilor, ci 
îşi asumă firea noastră păcătoasă ca s-o 
sfinţească pe ea. 
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Duminica Dinaintea nașterii 
Domnului

(a Sf. Părinţi după trup ai Domnului)
(Genealogia Mântuitorului)

Sf. Mc. Bonifatie;  
Sf. aglaia; Sf. ier. grichentie, 

epiScopul etiopiei

puternice ale căror meşter şi lucrător 
este Dumnezeu. Îi aminteşte şi pe toţi 
cei care au aşteptat cu nădejde venirea 
Fiului lui Dumnezeu, „care au fost ucişi 
cu pietre, au fost puşi la cazne, au fost 
tăiaţi cu fierăstrăul, au murit ucişi cu 
sabia, au pribegit în piei de oaie şi în 
piei de capră, lipsiţi, strâmtoraţi, rău 
primiţi. Ei, de care lumea nu era 
vrednică, au rătăcit în pustii, şi în munţi, 
şi în peşteri, şi în crăpăturile pământului. 
Şi toţi aceştia, mărturisiţi fiind prin 
credinţă, n-au primit făgăduinţa, pentru 
că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva 
mai bun, ca ei să nu ia fără noi 
desăvârşirea.” (Evrei 11, 37-40) ✤

Părintele Dinu

În această genealogie sunt cuprinse 
patru femei care nu fac parte din neamul 
iudeu. Două dintre ele, Tamar şi Rahav, 
sunt cananeence, Rut este moabiteancă, 
iar femeia lui Urie, Batşeba, este hitită. 
Prezenţa acestora în genealogie are ca 
scop să arate faptul că Mesia nu vine 
doar pentru mântuirea poporului evreu, 
ci şi pentru mântuirea altor popoare 
care vor crede în El, şi, crezând în El, se 
vor boteza în numele Sfintei Treimi şi 
vor deveni parte din Biserica Lui.

Apostolul care s-a citit astăzi cu-
prinde mesajul Sfântului Apostol Pavel 
adresat evreilor, cărora le amintea de 
credinţa lui Avraam şi a urmaşilor săi 
care aşteptau cetatea cu temelii 

Mai sunt  
câteva zile  

până la  
Sfântul Praznic 

al Naşterii 
Domnului. 

Sfântul 
Evanghelist 

Matei ne spune 
în primul capitol 

al Evangheliei 
sale că  

toate neamurile 
de la Adam  

până la David 
sunt 

patrusprezece; 
de la David până 

la strămutarea  
în Babilon sunt 
patrusprezece; 

de la 
strămutarea  

în Babilon  
până la Hristos 

sunt 
patrusprezece.



SfinŢenia – realitate a vieŢii creŞtine
Sfântul Paisie Aghioritul  

este un sfânt contemporan,  
care s-a adăugat la ceata drepților  

din Împărăția lui Dumnezeu în anul 1994. 
Trăind în vremuri atât de apropiate  

de cele pe care noi le parcurgem,  
el este un exemplu viu al faptului că 

Evanghelia poate fi împlinită în orice 
vreme și în orice loc, deci și în vremurile 

noastre, iar sfințenia nu este un ideal 
frumos, propovăduit de Biserică,  

ci o realitate a vieții creștine,  
accesibilă oricărui om  

însetat de desăvârșire.

În volumul „Trezire duhovnicească”, el 
observa cum lumea s-a îndepărtat de 
Dumnezeu. Iar aceasta face din om un 

frământat şi un permanent neliniştit, iar din 
viaţa sa – un chin: „Cu cât se depărtează 
cineva de Dumnezeu, spunea el, cu atât 
lucrurile se complică mai mult. Se poate ca 
cineva să nu aibă nimic, dar dacă Îl are pe 
Dumnezeu, nu mai doreşte nimic. Acesta 
este adevărul! Iar dacă le are pe toate şi nu 
Îl are pe Dumnezeu, este chinuit înlăuntrul 
său. De aceea, fiecare, pe cât poate să se 
apropie de Dumnezeu. Numai lângă 
Dumnezeu află omul bucuria cea adevărată 
şi veşnică. Otravă gustăm atunci când trăim 
departe de dulcele Iisus. Când omul, din 
om vechi devine om nou, fiu de împărat, se 
hrăneşte cu desfătarea dumnezeiască, cu 
dulceaţa cerească şi simte veselia pa-
radisiacă, simte încă de aici o parte din 
bucuria Raiului. De la bucuria cea mică, 
paradisiacă, înaintează zilnic către cea 
mare şi se întreabă dacă există ceva mai 
înalt în Rai decât aceea pe care o trăieşte 
aici. Starea în care trăieşte este astfel încât 
nu poate face nici o lucrare. Genunchii i se 
topesc ca lumânările de acea dumnezeiască 
fierbinţeală şi dulceaţă, inima lui saltă şi e 
gata să spargă pieptul ca să plece, pentru că 
pământul şi lucrurile pământeşti i se par 
lucruri zadarnice”.

Omul contemporan nu se mai gândeşte 
la viaţa viitoare, ci luptă să trăiască aici şi 
acum, să smulgă lumii şi existenţei acesteia 
trecătoare cât mai mult plăceri şi desfătări. 
Şi-a pierdut sensul profund al trecerii sale 
prin această lume, acela de pregătire pentru 
viaţa viitoare şi, din acest motiv, sufletul îi 
este neliniştit, rănit şi suferind: „Suferinţele 
lumii sunt fără sfârşit, observa blândul 
Părinte. Se vede peste tot o descompunere 
generală, şi familii, şi mici şi mari. În 
fiecare zi inima mea se face tocătură. Cele 
mai multe case sunt pline de supărări, de 
nelinişte, de stres. Numai în casele care 
trăiesc după Dumnezeu oamenii sunt bine. 
În celelalte, unii divorţează, alţii sunt 
falimentari, alţii bolnavi…

Sfântul Paisie considera că duşmanul cel 
mai puternic al creştinului de astăzi nu este 
diavolul, ci „duhul lumesc”. Acesta îl 
ispiteşte pe om şi îl leagă de bucuriile 
efemere şi plăcerile iluzorii şi păcătoase. 
Din acest motiv, „inimile oamenilor s-au 
făcut de fier”, iar lumea însăşi a devenit un 
adevărat „spital de nebuni”.

Lupta pentru păstrarea curăţiei sufleteşti 
şi a unei vieţi creştine este o adevărată 
mucenicie.

Urmările acestei îndepărtări de 
Dumnezeu sunt necazurile şi încercările 
prin care trece lumea în prezent şi în viitor, 
spre curăţire şi izbăvire. „Dumnezeu, 
spunea el, îngăduie să se facă acum o 
zguduitură puternică. Vin ani grei. Vom 
avea încercări mari... S-o luăm în serios, să 
trăim duhovniceşte. Împrejurările ne silesc 
şi ne vor sili să lucrăm duhovniceşte. Şi este 
bine să facem aceasta cu bucurie şi de 
bunăvoie, iar nu cu mâhnire, de nevoie. 
Mulţi sfinţi ar fi dorit să trăiască în vremea 
noastră ca să se nevoiască”.

Încercările şi pătimirile prin care poate 
trece o lume întreagă, un continent, o ţară, 
o comunitate ori un individ sunt modalităţi 
de redescoperire a vieţii autentice şi a 
valorilor cu adevărat importante în plan 
spiritual; mijloace de pocăinţă, de întoarcere 
la Dumnezeu şi de mântuire.

Ele sunt ca un examen prin care se vor 
cerne caracterele umane. În urma acestui 
război duhovnicesc, lucrurile se vor lămuri 
în plan spiritual. Cele rele şi nefolositoare 
vor fi înlăturate, iar cele bune şi folositoare 
vor triumfa. Necazurile însele vor fi 
„moneda” cu care ne vom dobândi iertarea 
de păcate şi mântuirea sufletelor: „În 
această situaţie, veţi vedea, unii vor avea 
plată curată şi alţii îşi vor achita datoriile. 
Aşa vor fi lucrurile, încât nu se va mâhni 
nimeni pentru necazul prin care vor trece 
– chiar dacă nu toţi vor spune: Slavă Ţie, 

Dumnezeule!” – spunea Sfântul Paisie.
Singura cale de a înfrunta aceste ne-

cazuri este cea duhovnicească, nu lumească 
sau pur omenească. Scopul urmărit nu 
trebuie să fie doar sănătatea trupească, ci şi 
vindecarea sufletească.

Sfatul pe care îl dădea duhovnicescul 
Părinte în privinţa suferinţelor contextuale, 
a încercărilor punctuale, era: „Simplificaţi-
vă viaţa şi stresul va fugi!” sau „Arta de a 
aduce gândul cel bun”.

Mântuirea omului, spunea Sfântul Paisie, 
nu depinde de minut, ci de secundă. Iar 
ceea ce trebuie să facă omul este să se sme-
rească şi să se pocăiască pentru păcatele 
sale, pocăinţa fiind un adevărat Botez al 
lacrimilor, spre viaţă şi fericire veşnică. Iar 
alături de aceasta, să se roage stăruitor 
pentru el şi pentru lume, căci „chiar şi un 
suspin pentru durerea celuilalt este o 
rugăciune din inimă; adică echivalează cu 
ore de rugăciune”.

În vremuri precum sunt cele actuale şi în 
momentele de încercare, învăţa Cuviosul 
Paisie Aghioritul, şi chiar dacă nu înţelegem 
acest lucru, ajutorul lui Dumnezeu şi al 
celor bineplăcuţi Lui este mai puternic 
decât oricând sau, cum spunea bunul 
Părinte, „binele este că nu ne părăseşte 
Dumnezeu. Bunul Dumnezeu păzeşte cu 
amândouă mâinile Sale lumea con-
temporană; mai demult o ocrotea numai cu 
una. Astăzi, însă, în mijlocul atâtor 
primejdii în care trăieşte omul, Dumnezeu 
îl păzeşte precum mama pe pruncul ei, 
atunci când începe să păşească. Astăzi, mai 
mult decât odinioară, ne ajută Hristos, 
Maica Domnului, Sfinţii, dar noi nu 
înţelegem”. (Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan C. 
Teşu - „Bunul Dumnezeu păzeşte cu 
amândouă mâinile Sale lumea 
contemporană. Mai demult ocrotea numai 
cu una” – Sfântul Paisie Aghioritul/
Extras articol) ✤



ortodoxe din Lvov, unde va învăţa şi 
Mitropolitul Dosoftei, şi la Academia 
Zamoiska. Studiază limbile latină, greacă, 
slavonă şi polonă, la care se adăugă 
gramatica, poetica, retorica, dialectica, 
teologia. Face studii şi la Sorbona.

Potrivit obiceiului nobililor polonezi, 
şi-a însuşit mânuirea armelor şi a luat 
parte la două lupte ale polonilor 
împotriva turcilor, la Ţuţora (1620) şi 
Hotin (1622). În campania de la Hotin, 
unul dintre camarazii de arme ai 
viitorului mitropolit Petru Movilă a 
găsit un tetraevanghel de pe vremea 
Voievodului Ştefan cel Mare, aparţinând 
Mănăstirii Neamţ. Petru, în momentul 
în care a văzut acest sfânt odor, s-a 
închinat, sărutându-l; apoi l-a răs-
cumpărat de la camaradul său cu bani 
de aur şi, purtându-l cu sine, a cinstit 
memoria străbunilor credincioşi. În 
anul 1637 a donat acest tetraevanghel 
Lavrei Pecerska, lăsând însemnat la 
pagina trei testamentul prin care ţinea 
să fie îngropat în această mănăstire.

La 15 august 1622, Petru vizitează 
marea Lavră Pecerska de lângă Kiev. 
Rămâne definitiv aici, căci chemarea 
lui Hristos devine mai puternică decât 
cea a lumii.

Este călugărit în 1627, este hirotonit, 
şi devine curând stareţ al Lavrei 
Pecerska. Pune bazele unui colegiu, pe 
care îl va transforma apoi în cunoscuta 
şi apreciata Academie duhovnicească 
din Kiev, unde va învăţa mai târziu şi 
Cuviosul Paisie de la Neamţ.

A văzut lumina zilei la 21 de-
cembrie 1596, la Suceava, în 
familia hatmanului Simeon 

Movilă, domn al Ţării Româneşti (1601-
1602) şi al Moldovei (1606-1607) şi a 
soţiei sale Marghita. În amintirea stră-
bunicului său, Petru Rareş, pruncul a 
fost botezat Petru. Cu citirea cărţilor 
sfinte şi cu frica de Dumnezeu a fost 
deprins mai ales de unchiul său Gheor-
ghe Movilă, mitropolitul Moldovei.

După moartea tatălui (1607) împreună 
cu familia pribegeşte prin Ţara Românească 
şi mai apoi se stabileşte definitiv în 
Polonia. Învăţătura începută în ţară şi-o va 
continua la vestita şcoală a „Frăţiei” 

În anul 1633 este ales Mitropolit al 
Kievului, al Galatiei şi a toată Rusia 
(Rusia mică, adică Ucraina). A înfiinţat 
tipografii la Kiev şi Lvov pentru a 
revigora cultura ortodoxă din Rusia, 
tipărind numeroase cărţi de slujbă, de 
învăţătură, de apologie ortodoxă, pre-
cum şi traduceri ale Sfinţilor Părinţi. 
Cea mai mare realizare pe tărâm teo-
logic este „Mărturisirea de credinţă“, 
ca răspuns la lucrările cu acelaşi nume 
ale lui Meletie Smotriţki, cu vădite 
nuanţe catolice, şi a celei atribuite pa-
triarhului ecumenic Chiril Lucaris, 
tributare concepţiei calvine.

S-au organizat două Sinoade în care 
a fost expusă învăţătura ortodoxă de 
credinţă din această „Mărturisire” 
creştină: la Kiev în anul 1640 şi la Iaşi 
în 1642. Sinodul panortodox de la Iaşi a 
aprobat Mărturisirea lui Petru Movilă 
la data de 11 mai 1643, ea devenind în 
mod oficial Mărturisirea de credinţă a 
Bisericii de Răsărit.

Mitropolitul Petru Movilă a trecut la 
cele veşnice pe 22 decembrie 1646. A 
fost înmormântat în biserica cea mare a 
Lavrei Pecerska, unde odihneau şi alţi 
ierarhi ucraineni. Din păcate, în anii 
celui de-al doilea război mondial, bom-
bardamentele au distrus biserica şi au 
spulberat mormintele.

Biserica Ortodoxă a Ucrainei îl 
canonizează în anul 1996, iar Biserica 
Ortodoxă Română recunoaşte oficial 
canonizarea în 2002 şi-l trece în 
calendar în 22 decembrie. ✤

Precursor al Sfântului Cuvios Paisie de la Neamţ

Sfântul ierarh Petru Movilă, 
MitroPolitul Kievului

Sfântul Ierarh Petru Movilă este una dintre cele mai reprezentative figuri  
ale Ortodoxiei din secolul al XVII-lea: neîntrecut teolog şi cărturar,  

mare conducător al Bisericii, apărător al Ortodoxiei.

Aud din ce în ce mai des o vorbă: 
nu mai sunt Sărbătorile cum 
erau altă dată. Nemulţumirile 

se referă la pierderea bucuriei de a 
sărbători, la lipsa de trăire autentică a 
Crăciunului, la diluarea atmosferei de 
sărbătoare sau la contextul social 
apăsător în care ne găsesc ele. Dar de ce 
se întâmplă aceasta? Cine ne răpeşte 
această bucurie? Nu cumva noi 
înşine?!

Esenţa diluării bucuriei Sărbătorilor 
se regăseşte în Evanghelia din Duminica 
Sfinţilor Strămoşi. Este vorba de o pildă 
rostită de către Hristos, numită Pilda 
celor poftiţi la cină. Amintirea ei chiar 

acum, în preajma Sărbătorilor, are 
rostul de a ne atenţiona tocmai asupra 
acestui fenomen. Cuvântul lui 
Dumnezeu pătrunde până în adâncul 
inimii noastre şi ne învaţă că bucuria 
Sărbătorilor o pierdem şi ne-o furăm 
singuri. 

1. Principala cauză pentru care nu 
mai simţim atmosfera de sărbătoare o 
constituie necunoaşterea semnificaţiei 
Sărbătorilor. Ea este aliatul deturnării 
de sens, aşa că tindem să înlocuim 
Sărbătorile cu orice altceva. Mulţi au 
auzit astăzi de Hristos (un studiu recent 
arăta că este cel mai cunoscut personaj 
din istorie), dar sunt destui cei care nu 

Cum ne furăm singuri Crăciunul

cunosc cine a fost şi ce a făcut. Asta în 
vreme ce pseudo-vedetele vremii sunt 
cunoscute până în cele mai mici 
amănunte ale vieţii lor: ce mănâncă, 
unde dorm, cu cine se ceartă sau se 
împacă, ce preferinţe au. 



PrograMul biSericii Şerban vodă În Perioada 19-26 deceMbrie 2021
ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 19.12 0800-1200 Duminica dinaintea Naşterii Domnului (a Sf. Părinţi după 
  trup ai Domnului) - Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 22.12 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1900 Sfântul Maslu 
Joi 23.12 de la 2230	 Slujba	de	priveghere	de	toată	noaptea	
Sâmbătă 25.12 0800-1200 (†) Naşterea Domnului (Crăciunul) - Utrenia, Sfânta Liturghie
Duminică 26.12 0800-1200 †) Soborul Maicii Domnului - Duminica după Naşterea Domnului 
 (a Sfinţilor Iosif Logodnicul, David Prorocul şi Iacob, rudenia Domnului)
 Utrenia, Sfânta Liturghie

Din această ignoranţă se ajunge la 
petrecerea Crăciunului sub diverse 
forme, care mai de care mai tentante 
sau inedite, care însă nu mai au nimic 
cu esenţa Crăciunului: Naşterea lui 
Dumnezeu cu trup. Vedem cum în 
ofertele de Sărbători, importanţa lui 
Hristos se diminuează până la dispariţia 
totală. Avem Crăciun tradiţional sau 
modern, în club, la mall, în locuri sau 
ţări exotice, oriunde şi oricum (im-
portant e să se vândă), mai puţin cum 
trebuie: în spirit creştin, în Liturghie, în 
Hristos. Mai mult, aud de situaţii în 
străinătate când autorităţile chiar 
recomandă ca în spaţiul public să nu 
amintim de conotaţiile creştine ale 
Crăciunului.

Însă toate aceste alternative la 
Crăciunul autentic sunt atât de su-
perficiale şi de iluzorii uneori, încât 
după ce le consumăm, ne dăm seama că 
suntem goi în continuare. Aceasta 
deoarece fiinţa noastră nu poate fi 
umplută de bucurie sfântă decât prin 
valori care înnobilează sufletul şi dau 
sens vieţii, valorile divinităţii. Vrem, 
nu vrem, sufletul nostru nu poate trăi 
superficial sau la comandă, după cum 
ni se pare viaţa, la prima vedere. De 
aceea, cu cât vom refuza mai mult 
aceste valori autentice ale sufletului, cu 
atât vom rata mai mult bucuria 
Sărbătorilor.

2. Aşa ajungem la un alt substrat, 
mai profund, al lipsei de trăire în 
Sărbători: atitudinile sufleteşti greşite 
în raport cu Sărbătorile. Pilda de care 
am amintit ne lămureşte: Cina este 
Sărbătoarea la care suntem chemaţi, 
invitaţii sunt iniţial aleşi de organizator 
(Crăciunul este organizat de Însuşi 
Dumnezeu, Cel ce Se naşte şi om), dar 
refuzul acestora va determina extin-
derea invitaţiei către toată lumea, 
indiferent de starea în care se află. Prin 
urmare, Sărbătorile se adresează în-
tregii umanităţi. Şi totuşi… ne intrigă 
refuzul unor invitaţi.

În realitate, mulţi dintre cei ce se 
plâng de pierderea bucuriei de Sărbători 
comit aceeaşi greşeală ca şi aceşti 
invitaţi. Este vorba despre refuzul 
sensului autentic al Sărbătorii, 
înlocuirea lui cu surogate. Refuzând 
invitaţia la cină, invitaţii pierd esen-
ţialul: comuniunea cu semenul, pe care 
nimic altceva nu o poate suplini. 
Bucuria unei mese în comun nu ar 
trebui să stea în mulţimea felurilor de 
mâncare, ci în virtuţile sufleteşti pe 
care şi le împart mesenii. Aşa apare 
rolul social al mesei, exprimat ideal 
prin termenul de agapă, care derivă din 
grecescul „agápe”, care înseamnă 
iubire. Câţi dintre noi însă mai vedem 

masa de Crăciun a fi comuniune? 
Majoritatea discută mai mult despre 
mâncarea de Crăciun, nu despre 
participarea la rugăciune, comuniune, 
iubire. Astfel se amplifică dezastrul 
pierderii bucuriei Sărbătorilor.

3. Dacă pătrundem şi mai adânc 
înţelesurile pildei amintite, aflăm şi 
mai multe motive pentru care refuzăm 
autenticitatea şi o înlocuim cu surogate. 
Motivele se regăsesc în străfundurile 
sufletului nostru şi sunt grupate pe trei 
zone, asemenea situaţiilor de refuz din 
pildă.

Prima zonă este dată de simţul 
exacerbat al proprietăţii, care produce 
stres, egoism şi individualism. Or, bu-
curia nu este niciodată caracteristică 
celor ce trăiesc în griji, singuri şi egoişti. 
Ca o confirmare, un interesant punct de 
vedere vine din zona psihologiei, afir-
mând că „Suntem prea obosiţi şi stresaţi 
să ne mai bucurăm de Crăciun”. De 
altfel, legătura dintre psihologie şi 
teologie este mai mult decât evidentă, 
atunci când vorbim de suflet. Mai 
putem remarca doar frica de a nu pierde 
proprietăţile, poziţiile sociale, renumele 
etc., caz în care se poate ajunge până la 
tensiuni şi conflicte interpersonale ce 
pierd în totalitate orice posibilă at-
mosferă de sărbătoare.

A doua zonă este ceva mai con-
troversată, pentru că reprezintă ata-
şamentul faţă de simţurile noastre 
trupeşti, reprezentate de cele cinci 
perechi de boi (aşa cum boii trag 
încărcătura preţioasă dintr-un car, tot 
aşa simţurile sunt „motorul infor-
maţional” al sufletului nostru). Sigur că 
nu putem scăpa de simţuri, dar le putem 
educa. Greşeala constă în trăirea 
senzorială a Sărbătorilor, căutarea 
plăcerilor prin simţuri. Însă plăcerea nu 
poate produce bucurie niciodată, 
deoarece odată cu încetarea stimulării 
simţurilor încetează şi plăcerea, iar 
lipsa de plăcere provoacă mereu 
durere.

Este o gravă eroare a considera că 
bucuria Sărbătorilor este dată de 
stimularea simţurilor prin acele ma-
teriale deoarece când vor înceta stimulii 
(Moş Crăciun, beculeţele, globuleţele, bra-
zii, mâncărurile, cadourile, plimbările etc.) 

va dispărea imediat şi bucuria. Din 
păcate, mulţi dintre contemporani au 
transformat Sărbătorile exact în con-
sumism material şi chiar sexual (ce 
caută sexy-Crăciuniţele alături de ieslea 
lui Iisus???). Până şi colindele au 
devenit kitsch, adică producţie co-
mercială de serie. Ca să nu mai spun că 
transformările obiceiului în consum şi 
ale consumului în obicei pot obosi şi 
stresa suficient de mult fiinţa umană, 
încât Sărbătorile devin mai mult 
pierzanie decât zidire.

A treia zonă este şi mai controversată. 
Este vorba de ataşamentul absolut faţă 
de valorile familiale. Deşi familia este 
primul pas spre comuniunea universală, 
un mijloc de dobândire a virtuţii 
dragostei universale (Taina Cununiei 
este cale a sfinţeniei) totuşi şi aici există 
pericolul transformării ei în idol, în 
scop în sine. Ceea ce duce la o formă 
paradoxală de „izolare în familie”, 
despre care se discută din ce în ce mai 
des când vine vorba despre Sărbători.

Mulţi cred că Sărbătorile se consumă 
doar în familie, ceea ce este total greşit, 
deoarece se deviază fie într-o izolare 
faţă de restul societăţii, fie în deviere 
spirituală prin „cultul familiei”, din 
care, iarăşi, Hristos este eliminat. Este 
şi motivul pentru care Ortodoxia nu 
pune accent mai mult decât trebuie pe 
rolul familiei în societate. Deşi este de 
origine divină, familia nu trebuie 
transformată într-un zeu care îţi 
acaparează şi ultimele resurse. Iubirea 
este jertfă, niciodată tortură.

Însă observ că aici se încearcă o 
reaşezare a lucrurilor, prin deschiderea 
unor familii către semenii aflaţi în 
situaţii speciale: orfani, săraci, 
însinguraţi etc. Este reafirmarea esenţei 
Crăciunului: Hristos Se naşte nu doar 
pentru tine şi familia ta, ci şi pentru 
semenul tău aflat în suferinţă. Nu ne 
putem permite transformarea familiei 
într-o „însingurare colectivă” (adică în 
loc de persoane însingurate să avem 
familii însingurate).

Prin urmare, cu cât trăim mai puţin 
creştineşte Crăciunul, cu atât mai mult 
ni-l furăm singuri, pierzându-i bucuria. 
(Pr. Eugen Tănăsescu - Cum ne furăm 
singuri Crăciunul) ✤


