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N

u obiºnuiesc sã folosesc cuvânul „Crãciun” în articolele pe care le
scriu de sãrbãtoarea Naºterii Domnului. Motivele sunt mai multe ºi
cred cã cititorii nãscuþi din nou mã înþeleg. O fac însã de data aceasta,
pentru cã trãim într-o vreme în care popoarele creºtine din Europa, ºi nu numai, se
dezic tot mai mult de Crãciun, (indiferent de denumirea care a fost datã Sãrbãtorii
Naºterii Domnului) ºi deturneazã vizibil atenþia de la adevãrata semnificaþie a
sãrbãtorii: Întruparea Domnului nostru Isus Hristos, al cãrei scop a fost – dupã cum
spunea teologul universal Maxim Mãrturisitorul –, mântuirea noastrã.
Defãimãtorii religiei creºtine plaseazã într-adevãr naºterea lui Hristos în intervalul
cuprins între anii 3 î.Hr. ºi 1 d.Hr., dar socotesc cã data nu a fost decembrie, ci în
mijlocul lunii iunie, astronomul Dave Reneke stabilind chiar ºi ziua: 17 iunie.
În ultimii ani, în Europa, se încearcã din ce în ce mai mult estomparea mesajului
creºtin, mai ales prin contribuþia ºi acþiunile militante ale unor asociaþii ºi instituþii
care ºi-au propus sã scoatã din societate orice referinþã la sacru. Este cunoscutã în
acest sens, campania de publicitate din Londra, care promoveazã de o vreme, ateismul
prin sloganurile afiºate pe 30 de autobuze: „Dumnezeu nu existã. Nu te mai îngrijora,
bucurã-te de viaþã!”. Pe aceeaºi linie se înscrie ºi decizia luatã, în urmã cu câþiva ani,
în SUA, de a nu mai folosi urarea „Crãciun fericit”, cu scopul de a nu leza sensibilitatea necreºtinilor. Autoritãþile din tot mai multe þãri considerã cã sãrbãtoarea creºtinã
are o rezonanþã prea mare, care dezavantajeazã celelalte religii. Aºa se explicã ºi declaraþia
recentã a preºedintelui SUA, Barack Obama, cã „America nu mai este o þarã creºtinã”.
Desigur, ar mai fi multe de spus în privinþa aceasta. ªtim bine, Crãciunul nu este
o sãrbãtoare biblicã, existã grupãri evanghelice care nu þin sã aniverseze Întruparea
Domnului, nu împodobesc brazi ºi nu-i expun în bisericã.
Consider însã cã avem o ocazie deosebitã de Crãciun sã propovãduim venirea
Domnului în trup pe acest pãmânt, sã prezentãm mesajul de pace al îngerilor, de
împlinire a nenumãratelor prorocii cu privire la venirea lui Mesia.
Apoi mai avem un motiv temeinic: sã povestim copiilor despre adevãrata semnificaþie a sãrbãtorii, nu cu poveºti despre Moº Crãciun sau alte datini strãmoºeºti pe
care le prezintã mass-media.
Este bine ca aceasta sã fie o zi când familiile sã se adune împreunã ºi sã aibã
pãrtãºie din Cuvânt. Totuºi, este de dorit sã nu o transformãm în altceva.
Într-un super-magazin plin de moºi crãciuni, un copil dintr-o familie de creºtini
a întrebat pe pãrinþi: „Dar Isus, unde e?!”
Suntem chemaþi sã vorbim, sã-L cãutãm ºi sã-L cunoaºtem pe adevãratul Isus,
nu pe unul fals sau de hârtie. El este adevãratul Sãrbãtorit!
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