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Anul al XV-lea, Nr. 392 

18 decembrie 2022 
  Duminica dinaintea Nașterii Domnului 

- Genealogia Mântuitorului - 

2022 – „Anul omagial al rugăciunii în 

viaţa Bisericii şi a creştinului“ şi 

„Anul comemorativ al sfinţilor isihaşti 

Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama 

şi Paisie de la Neamţ“ 

     „Fraților, Avraam, prin credință, a locuit vremelnic în pământul 

făgăduinței, ca într-un pământ străin, locuind în corturi cu Isaac și 

cu Iacov, cei dimpreună moștenitori ai aceleiași făgăduințe; căci 

aștepta cetatea cu temelii puternice, al cărei meșter și lucrător este 

Dumnezeu. Și ce voi mai zice? Căci timpul nu-mi va ajunge, ca să 

vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftae, de David, de 

Samuel și de proroci, care, prin credință, au biruit împărății, au 

făcut dreptate, au dobândit făgăduințele, au astupat gurile leilor, 

au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au 

împuternicit, din slabi ce erau s-au făcut tari în război, au întors 

taberele vrăjmașilor pe fugă. Unele femei și-au luat pe morții lor 

înviați. Iar alții au fost chinuiți, neprimind izbăvirea, ca să 

dobândească mai bună înviere; alții au suferit batjocură și bici, ba 

chiar lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, au fost puși la 

cazne, au fost tăiați cu fierăstrăul, au murit uciși cu sabia, au 

pribegit în piei de oaie și în piei de capră, lipsiți, strâmtorați, rău 

primiți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit în pustii, și în 

munți, și în peșteri și în crăpăturile pământului. Și toți aceștia, 

mărturisiți fiind prin credință, n-au primit făgăduința pentru că 

Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără 

noi desăvârșirea“.                                                                   (Evrei XI, 9-10; 32-40)

   

“. 
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„Societatea în care trăim, caracterizată de laxism şi relativism 

moral, este una de consum, în care însăşi fiinţa umană a devenit un 

bun, care trebuie să astâmpere pofte şi să procure plăcere, de natură 

fizică sau trupească şi nicidecum spirituală, şi acestea într-o progresie 

nebună. Persoana însăşi nu este percepută ca un „cineva“, adică o 

fiinţă cu bucuriile sau încercările sale sufleteşti, căutând ajutor şi 

alinare, ci un „ceva“, adică un obiect, ce trebuie să împlinească 

dorinţe şi cerinţe materiale, trupeşti şi trecătoare.  

Sub influenţa acestui duh lumesc, sunt lovite temeliile familiei. 

Tinerii amână momentul întemeierii unei familii, adesea până la 

dispariţia intenţiei de a o mai face, preferând o viaţă lipsită de 

responsabilitate morală, în aşa-zisele uniuni consensuale, parteneriate 

civile sau relaţii de concubinaj. 

Referindu-se la revoluţia sexuală din zilele noastre, o bună 

cunoscătoare a realităţii spunea că lumea contemporană „ne-a promis 

sex fără angajamente și responsabilități, promiscuitate fără rațiune și 

acte sexuale fără concepție (pilula contraceptivă sau pilula de a doua 

zi) – pe scurt, căutarea plăcerii personale. (…) În realitate, am pierdut 

logodna, iubirea idilică, starea de a fi îndrăgostit, cavalerismul, 

angajamentul și căsătoria. Se pare că majoritatea femeilor nu sunt 

deloc fericite, pentru că au plătit această eliberare cu un preț prea 

mare, iar în plan profesional, efectele sunt devastatoare“.  

Căutarea plăcerilor de moment, alături de o persoană de care ne 

leagă un trup, şi nu valori, scopuri şi obiective spirituale comune, 

oferă doar iluzia împlinirii, căci „sexualizarea unei relații înainte de 

vreme (căsătorie) și intimitatea fără finalitate (căsătorie) nu aduc 

fericirea – chiar dacă plăcerea de moment este seducătoare“.  

Sociologii şi psihologii, studiind aceste relaţii, au demonstrat că 

relaţia de concubinaj sau convieţuire nu este deloc fericită, ci fragilă, 

vulnerabilă şi predispusă ruperii ei. Astfel, s-a constatat că „relațiile 

înainte de căsătorie nu contribuie la reușita acesteia. În mod concret: 

căsătoria celor care avuseseră relații înainte de încheierea mariajului, 

spre deosebire de a celor care nu avuseseră, era fragilă,  

înregistrându-se în primul caz cu 50% mai multe divorțuri“.  
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Cei care au locuit şi trăit împreună, înainte de căsătorie „sunt 

mai susceptibili să divorțeze pentru că, atunci când se căsătoresc, 

relația lor este mult mai înaintată pe ruta către decădere și prăbușire“.  

Cercetările recente şi tot mai aprofundate datorită duratei 

derulării lor au demonstrat faptul că, inclusiv în cazul în care conduce 

la întemeierea unei familii,  atunci când este precedată de coabitare 

sau concubinaj, calitatea căsătoriei este mai scăzută, comparativ cu 

acele cupluri care se căsătoresc direct, fără a trece prin aceasta etapă.  

Observarea realităţii a dus la concluzia că acele cupluri care au 

coabitat înainte de căsătorie au raportat mai multe şanse de divorţ, 

chiar direct proporţional cu durata coabitării şi că „relaţiile de 

coabitare sunt, în general, scurte, temporare şi instabile. În termen de 

1,5 ani, jumătate dintre cuplurile coabitante fie s-au căsătorit, fie au 

încheiat relaţia. Doar 10% sunt relaţii pe termen lung, care rareori 

ajung să se finalizeze prin căsătorie“. 

Îi dăm cuvântul lui John Gottman, primă autoritate în domeniu: 

„Cercetătorii se așteptau ca oamenii care trăiau împreună să ajungă se 

semene tot mai mult cu cuplurile căsătorite pe măsură ce trăiau mai 

mult împreună (chiar și legile Statelor Unite spun că după șapte ani 

de coabitare sunteți considerați căsătoriți). Dar ce au descoperit, 

studiind eșantionul american, a fost că adevărul stă exact pe dos: cu 

cât coabita mai mult un cuplu, cu atât mai puțin semăna cu un cuplu 

căsătorit, când era vorba despre devotament. Și nu vorbim doar 

despre fidelitatea sexuală. Este mai puțin probabil ca partenerii care 

trăiesc în concubinaj să se sprijine reciproc, în cazul în care apar 

greutăți financiare sau să fie alături, când sunt la ananghie. 

Concubinii sunt mai predispuși să se părăsească unul pe celălalt, dacă 

apare cineva mai atractiv. Cu alte cuvinte, nu există devotament sau 

îl descoperim în mai mică măsură între concubini decât în cazul 

cuplurilor căsătorite“. 

Aşadar, coabitarea partenerilor, dincolo de a fi un izvor de 

fericire, constituie o sursă de neîmpliniri şi frustrări, iar acestea sunt 

mai numeroase şi mai adânci, cu cât perioada concubinajului este mai 

mare“.        

   
   (Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan. C. Teșu) 
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Cea mai veche poruncă a lui Dumnezeu în 

lume este porunca postului 
„Cea mai veche poruncă a lui Dumnezeu în lume este porunca postului. 

Auzi ce zice dumnezeiescul ierarh Vasile: „Cucerește-te, smerește-te, omule, 

de vechimea și căruntețea postului, că este deodată cu lumea!“. Porunca 

postului s-a dat omului încă din Rai, mai înainte de a greși omul, căci i-a spus 

Dumnezeu lui Adam: „Din toți pomii Raiului să mâncați, iar din pomul 

cunoștinței binelui și răului să nu mâncați, căci cu moarte veți muri“. 

Bătrânețea și vechimea postului este deodată cu lumea. De aceea, când a 

dat Dumnezeu cele zece porunci pe Muntele Sinai, n-a mai pus și porunca 

postului, zic dumnezeieștii Părinți, pentru că ea era mai veche, este dată cu 

4108 ani înainte de a se da Legea pe Muntele Sinai. Aceasta era porunca cea 

preaveche din Rai dată omului. Postul nu s-a pus la întâmplare în Biserica lui 

Hristos. Postul este rânduit de Mântuitorul, de Sfinții Apostoli, de Sinoadele 

ecumenice ale Bisericii și de toți Sfinții Părinți. Fericiți, de trei ori fericiți sunt 

călugării și creștinii care postesc cele patru posturi de peste an, precum și 

lunea, miercurea și vinerea, după învățătura Bisericii. 

Postul, să știți, după marele Vasile, se ia după măsura puterii trupului. Nu 

toți pot să postească cu aceeași măsură. Auzi ce zice Marcu Ascetul: „Câtă 

deosebire are arama de fier și fierul de vreascuri, atâta deosebire este între un 

trup și altul. De aceea și măsura postului se ia după puterile fiecăruia. Unul 

poate să postească o săptămână, să nu ia apă sau mâncare și postește foarte 

ușor. Am avut părinți aici, care, de luni până sâmbătă nu gustau nimic și mai 

sunt câțiva. Dar altul, săracul, de-abia poate ține o zi până la apusul soarelui. 

Însă dacă ține cu credință, mai mare plată are acela decât celălalt care postește 

o săptămână, dar n-are luptă. Că plata se dă nu după măsura timpului, ci după 

nevoința celui care postește“.                                            (Arhimandritul Ilie Cleopa, Ne vorbește 

Părintele Cleopa, ediția a 2-a, vol. 3, Editura Mănăstirea Sihăstria, Vânători-Neamț, 2004, pp. 107-108) 
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