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Despre Nașterea lui Hristos...
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Cum ar fi aratat omenirea daca nu s-ar fi nascut Hristos? Este o întrebare
interesanta si importanta. Desigur ca aceiasi întrebare s-ar putea referi si
la nasterea altor personalitati care au marcat traiectoria istoriei societatii
umane, pentru ca fiecare a avut un aport la civilizarea omenirii, la bunastarea persoanei umane si la bucuria de a exista pe pamant. Însa, Îisus Hristos,
Fiul Mariei din Nazaret, a avut un rol civilizator care cu greu poate fi exprimat în cuvinte. Și nu spun
aceasta pentru ca eu sunt preot iar Hristos este întemeietorul religiei crestine si e socotit Fiul lui Dumnezeu si Dumnezeu adevarat, caruia îi slujesc si a carui învatatura o propovaduiesc.
Adevarul si realitatea, ne forteaza sa recunoastem rolul uluitor pe care Îisus Hristos l-a avut pentru civilizarea societatii umane si pentru modernizarea ei. Fara Hristos umanitatea ar fi aratat altfel, nu doar
din punct de vedere religios si moral, sau din punct de vedere filosofic si cultural, ci pur si simplu din
punct de vedere stiintific, tehnologic, economic, social si chiar strategic, militar si politic.
Este de ajuns daca ne gandim ca, acum 2000 de ani, într-o lume înapoiata, într-o lume de stapanitori si
de sclavi si într-o lume în care femeia nu avea nici o valoare sociala, cu un risc enorm, Hristos a propus
umanitatii schimbarea paradigmei societatii umane. El a aruncat samanta învataturii ca, în fata lui Dumnezeu, sclavul este egal cu stapanul si ca, femeia este egala cu barbatul. Aceste doua idei au clatinat mentalitatea societatii umane, au dus la revolutionarea omenirii dar au atras si rastignirea promotorului lor.
Paradoxal, rastignirea acestui promotor revolutionar a încununat si a certificat adevarul enuntat si propus de El, ca fundament al ratiunilor umane.
Aproape 2000 de ani a trebuit umanitatii sa împlineasca cele doua deziderate propuse de Hristos.
Aproape 2000 de ani a trebuit sa treaca pentru ca sclavii sa nu mai fie vanduti în targuri si în porturi, sa
poata învata în scoli publice, sa îsi aduca aportul la cunoastere si cercetare si sa lucreze liber în intreprinderi, în institutii si în administrarea societatii. Aproape 2000 de ani a trebuit sa treaca pentru ca femeia sa fie recunoscuta ca om, cu valoare egala cu barbatul, sa aiba drept de vot, sa studieze si sa ocupe
posturi si functii publice, sa lucreze în sanatate si în învatamant, sa cerceteze în laboratoare sau sa se
pronunte în afacerile societatii umane.
Traiectoria nu a fost usoara. Reticenta fata de înnoire a fost uluitor de mare. A fost nevoie de sacrificii
imense, însa propunerea hristica a meritat sa fie încercata.
Pentru ca majoritatea societatii umane era formata din sclavi si femei, propunerea religioasa a fost provocatoare iar Hristos a fost socotit ca un lider sau ca un purtator de cuvant al celor oropsiti. De aceea
între societate si religie a existat, în decursul celor 2000 de ani, un feedback, o provocare, o comunicare
si o sustinere reciproca. Hristos, aruncat prin rastignire, cu 2000 de ani înaintea societatii umane, pozitionat cu fata spre societate, a mulinat societatea tragand-o spre Șine iar societatea umana a facut eforturi
sa ajunga la El, socotindu-L ca reper si liman izbavitor.
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Ștapanitorii de sclavi si barbatii, au opus rezistenta în fata acestei urcari sociale dar forta civilizatoare,
alimentata de dorinta de emancipare a oropsitilor si de puterea cuvantului hristic, a triumfat. Triumful
acesta poarta acum numele generic “civilizatia crestina” - si este amprentat pe zona geografica a Americii si a Europei – acolo unde, se vede foarte limpede, îsi spune cuvantul o civilizatie umana fara precedent în istorie.
Acesta este pruncul din Betleem. Acesta este fiul Mariei din Nazaret. Acesta este smeritul întemeietor al
religiei crestine!
Pana la El, în folosul umanitatii, aveau dreptul sa gandeasca si sa se exprime doar barbatii si dintre
acestia, doar initiatii, doar cei care stapaneau resursele umane si resursele economice.
Hristos a descatusat miliardele de creiere umane. De aceea sfarsitul mileniului doi si începutul mileniului trei, cand semintele aruncate de El au rodit, a însemnat si revolutia societatii umane. Ce si cat s-a putut descoperi si s-a putut produce, într-o suta de ani, nu s-a putut descoperi si nu s-a putut produce în
întreaga istorie a umanitatii de dinainte de Hristos. Eliberarea creierelor sclavilor si femeilor si posibilitatea de exprimare a oamenilor, a dus la o explozie tehnico-stiintifica fara precedent în istoria umanitatii, care ofera acum posibilitati de cunoastere si de viata, la care nimeni nu a îndraznit nici cel putin sa
gandeasca în decursul istoriei.
Meritul existentei societatii umane contemporane, moderne si postmoderne, se datoreaza lui Hristos,
smeritul prunc nascut într-o iesle, într-un staul de vite, din Betleemul Îudeii.
Hristos si-a facut datoria. Ce a avut de facut, a facut. Au existat filosofi, ganditori, inventatori, cercetatori, teologi luminati si chiar întemeietori de religii, dar ce a facut Hristos nu a facut nimeni. Diferenta
dintre societatea euro-atlantica si restul omenirii se datoreaza învataturii hristice. Nu e de mirare ca oamenii care traiesc în zonele geografice neamprentate de gandirea crestina privesc cu jind, ca peste o cortina, spre lumea civilizata. Nu e de mirare ca migratia contemporana înseamna deplasarea unor populatii dinspre Asia si Africa spre Europa si spre America. Aici e borcanul cu miere umplut de preadulcele
Hristos.
Eu însumi sunt descendent dintr-o familie de sclavi si stiu ca doar într-un context istoric prielnic, propus de învatatura hristica, am putut studia si ma pot exprima. Eu însumi sunt beneficiarul lucrarii initiate de Hristos. De aceea, acum la cumpana dintre milenii, cu prilejul sarbatorii Nasterii lui Hristos, am
scris aceste cuvinte, ca omagiu si multumire pentru El. Marturisirea mea este publica si nu are nici o umbra de jena. Recunosc valoarea imensa pe care Hristos a avut-o în iconomia metamorfozei societatii
umane. Nu pot sa ma fac ca nu vad si ca nu înteleg!
Șocietatea umana contemporana, ca exprimare a culturii si civilizatiei, este rodul învataturii hristice.
Nici nu are rost sa întrebam cum ar fi aratat societatea umana fara Hristos. Șau poate ca chiar ar trebui
sa ne întrebam acest lucru si ar trebui sa raspundem corect si realist! Șuntem ceea ce suntem si cum
suntem, datorita Lui. Ceea ce El a propus, s-a facut.
De acum, în perspectiva mileniului trei – umanitatea e chemata spre noi orizonturi. Urcarea se face pe
trepte, calcand pe trepte si lasand în urma trepte. El ne-a aratat ca se poate urca. El ne-a aratat ca omul
poate gandi liber si ca poate sa creeze valori. El ne-a vorbit despre valoarea noastra si El ne-a aratat orizonturi provocatoare spre care ne-a îndemnat sa alergam. Și chiar a alergat împreuna cu noi. Tenacitatea
si rabdarea, munca si dorinta de împlinire, credinta în valori nedescoperite înca si speranta ca viitorul
apartine oamenilor, dar mai ales iubirea ca liant al societatii umane, sunt valorile superioare propuse de
Hristos, Cel care a parcurs traiectoria de la ieslea din Betleem la revolutionarea umanitatii, aratandu-ne
ca se poate.
Ne închinam Lui, multumindu-Î, în ziua de Craciun. Este ziua Lui!
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