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Cuvintele pe care vi le adresez mai jos nu se vor 
a fi o “scrisoare tipic�” la început de an universitar, ci 
mai degrab� un îndemn ca fiecare dintre voi s� reveni�i 
în Seminar sau unii s� p��i�i pentru prima oar�, cu 
hot�rârea ferm� de a deveni apostoli ai lui Cristos, 
dispu�i s�-i sluji�i pe oameni, asemenea Lui. 

 Vara care tocmai s-a încheiat a fost un timp 
propice pentru a reflecta asupra condi�iei voastre ca 
viitori slujitori ai Domnului. Probabil c� unii dintre voi 
v-a�i f�cut planuri mari de viitor, 
al�ii a�i cugetat în inima voastr� 
dac� “merit�” s� continua�i 
parcursul început în Seminar, al�ii 
chiar a�i descoperit o nou� voca�ie, 
al�ii v-a�i l�sat purtat de Domnul 
pentru a cunoa�te lucruri �i locuri 
minunate, al�ii a�i avut experien�e 
pastorale care v� dau idei pentru 
viitor, al�ii a�i lucrat p�mântul 
al�turi de p�rin�i cu sudoarea 
frun�ii, al�ii pur �i simplu a�i 
experimentat via�a... Toate acestea 
sunt pentru a cre�te �i a maturiza 
în voi chemarea la preo�ie pe care 
Domnul v-a f�cut-o.

 Acum îns� la întoarcerea în 
Seminar, p��i�i plini de încredere, 
l�sa�i-v� p�trun�i de spiritul 
lui Dumnezeu �i fi�i aten�i la 
toate “detaliile” pe care via�a de 
seminarist le cere. Doar împreun� la �coala lui Cristos, 
vom reu�i s� învingem toate dificult��ile.

În aceast� var� am urm�rit cu aten�ie �i 
participarea tinerilor no�tri la Întâlnirea Mondial� de la 
Madrid, dar mai ales cuvintele pe care Sfântul P�rinte 
Papa le-a adresat la Celebrarea Euharistic� împreun� 
cu seminari�tii din toata lumea participan�i la aceste 
momente. Unul din îndemnurile Papei referitoare la 
via�a de Seminar sun� în felul urm�tor: “Cum trebuie 

tr�i�i ace�ti ani de preg�tire? Înainte de toate trebuie 
s� fie ani de t�cere interioar�, de rug�ciune constant�, 
de studiu asiduu �i de inserare prudent� în ac�iunea 
�i în structurile pastorale ale Bisericii. Biserica este 
comunitate �i institu�ie, familie �i misiune, creat� de 
Cristos prin Spiritul Sfânt �i în acela�i timp rezultat 
al celor care o constituim cu sfin�enia noastr� �i cu 
p�catele noastre.”

 Anul acesta, 8 seminari�ti tineri sau mai pu�in 
tineri �i-au exprimat dorin�a de 
a-�i urma voca�ia sacerdotal�. 
Anul acesta ni se va al�tura un 
nou seminarist ucrainean Ihor, 
care vine la Oradea pentru studii 
de teologie. Acestor noi sosi�i, 
cât �i vou� din anii mai mari v� 
ur�m bun venit �i v� asigur�m de 
sprijinul nostru. 

 Le mul�umim celor care î�i 
continu� misiunea cu d�ruirea pe 
care pân� acum au demonstrat-o: 
Fr. Eduard Fischer, vice-rectorul 
Seminarului, pr. Anton Rus, 
p�rintele spiritual al Seminarului, 
pr Eduard Roman �i Sr. Maria 
Tereza Zapodeanu responsabilii 
de administra�ie. Nu în ultimul 
rând, doresc s� mul�umesc tuturor 
profesorilor, care v� împ�rt��esc 
cu devotament cuno�tin�a �i 

în�elepciunea lor.
 Pentru începutul noului an universitar, ne vom 

da întâlnire la Seminar vineri, 30 septembrie.
 La întoarcerea în Seminar, v-a� ruga s�-mi 

aduce�i o scrisoare de evaluare a perioadei de var� din 
partea p�rintelui paroh!

 V� a�tept cu mult drag.

Pr. Antoniu CHIFOR
rector
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Reconstituirea vie�ii Sf. Ioan Sc�rarul este foarte 
di� cil de realizat, numero�i teologi �i istorici str�duindu-
se, de-a lungul secolelor, s� se apropie cât mai mult de 
datele sale reale. De�i exist� mai multe surse biogra� ce, 
niciuna dintre ele nu poate �  absolutizat�. 
 O prim� surs� apar�ine monahului Daniil 
Raiteanul, numit a�a dup� m�n�stirea Raitului – care se 
g�sea la cca. 30 km sud-est de M�n�stirea Sinai -, unde 
acesta î�i avea metania (1).  A doua surs� este compus� din 
câteva povestiri – nerelatate de Daniil -, alc�tuite  de un 
autor necunoscut, care a fost, cu mare probabilitate, tot un 
monah din Sinai (2). Cea de-a treia referin�� biogra� c� se 
constituie din „Feluritele povestiri despre S� n�ii P�rin�i 
din Sinai”, lucrare atribuit� cuvioasului monah Anastasie 
 Din coroborarea acestor documente biogra� ce 
s-a tras concluzia c� Sf. Ioan Sc�rarul s-ar �  n�scut 
în anul 579, � ind cert c� a intrat în M�n�stirea Sinai 
la vârsta de 16 ani, sub ascultarea stare�ului Martiriu. 
Dup� moartea acestuia, Ioan Sc�rarul se retrage într-o 
pe�tere� a� at� la 8 km de m�n�stire, în Pustiul Tholei, 
unde va duce o via�� de anahoret.
 Fiind o � re meditativ�, cu înclina�ii puternice 
spre rug�ciune, dar �i spre studiu, Sf. Ioan tr�ie�te 
mai bine de 40 de ani departe de lume (3), revenind 
la m�n�stire dup� mari rug�min�i, unde va �  însc�unat 
ca stare�. Nu se simte confortabil în aceast� demnitate, 
fapt pentru care se retrage din nou în pe�tera sa unde va 
r�mâne pân� la sfâr�itul vie�ii, al c�rui moment istoric 
nu se cunoa�te cu precizie (în jurul anului 650).
 Sf. Ioan a primit mai multe supranume: Sinaitul, 
pentru c� a fost stare� al M�n�stirii Sinai; Scolasticul, 
datorit� vastei sale culturi �i Sc�rarul, dup� numele 
lucr�rii sale Scara Raiului, care l-a impus în peisajul 
scrierilor cre�tine conteplative din primele secole.

Scara Raiului – lucrarea fundamental� 
 Opera lui Ioan Sc�rarul se confund� practic cu 
Scara, lucrare de factur� ascetic�, fundamental� pentru 
evlavia cre�tin� a primei perioade a cre�tinismului. Textul 
de referin�� al Sc�rii lui Ioan este cel din colec�ia Migne, 
P.G.LXXXVIII, col. 596-1209, opera � ind intitulat� 
Scala Paradisi.  În mediul occidental, dup� traducerea 
în latin� a lucr�rii de c�tre Ambrogio Traversari, Ioan a 
fost supranumit Climacus, de la gr. – 	
���, scar� (4). 
 Aceast� lucrare de spiritualitate cre�tin�, în 
mod cu totul surprinz�tor, a fost absent� din versiunea 
original� greac� a Filocaliei lui Macarie, episcopul 
Corintului (1731-1805) �i a lui Nicodim Aghioritul, 
ap�rut� la Vene�ia în anul 1782. Îns�, în edi�ia în limba 
slavon� Dobrotoljubie, editat� la Moscova în anul 
1793 de c�tre Paisie Velicikovski (5), opera Sf. Ioan 
Sc�rarul a fost recuperat�. În mod similar, versiunea în 

Sfântul IOAN SC�RARUL 
- reprezentant marcant al spiritualit��ii orientale -

limba român� a Filocaliei – tradus� de prof. Dumitru 
St�niloae -, include aceast� lucrare emblematic� pentru 
spiritualitatea sinaitic�.
 Scara Raiului a fost conceput� la rug�mintea �i 
îndemnul c�lug�rului Ioan, confesorul lui Ioan Sc�rarul, 
care era �i stare�ul M�n�stirii Rait, din apropierea 
Sinaiului. Compozi�ia ei are ca baz� de plecare Scara 
lui Iacob, care porne�te de la ideea c�, pentru a ajunge 
la Dumnezeu, su� etul trebuie s� parcurg� mai multe 
etape, corespunz�toare dobândirii succesive a virtu�ilor 
cre�tine (6). În alt� ordine de idei, omul trebuie s� 
urce un num�r de trepte ale vie�ii spirituale pentru a-�i 
redobândi cu adev�rat statutul de � u adoptiv al Tat�lui 
ceresc. Num�rul acestor trepte a fost stabilit de Sf. 
Ioan la 30, care simbolizeaz� anii vie�ii p�mânte�ti ai 
Mântuitorului Isus Hristos. 
 Scara Raiului are la baz�, în primul rând, 
experien�a mistico-ascetic� a Sf. Ioan, f�r� a ignora alte 
opere ascetice ale înainta�ilor s�i. Sub aspect formal, 
Scara se prezint� ca o construc�ie mai pu�in riguroas�, 
dup� cum m�rturise�te chiar autorul: „mi-am alc�tuit 
scrierea ca un me�ter neîn�elept” (7). Nu ne a� �m în 
prezen�a unui tratat sistematic în care vitru�ile s� � e 
în�irate într-o ordine riguroas� �i, de asemenea, p�catele 
cu remediile lor, îns� valoarea spiritual� a operei const� 
în cuprinsul s�u, luat ca întreg. 
 Lucrarea Sf. Ioan, urm�rind � ecare treapt� 
în parte, poate �  împ�r�it� în trei p�r�i (8): Partea 
introductiv� (treptele 1-3) – vorbe�te despre lep�darea 
de lume �i de sine, despre neîmp�timire sau neîntristare 
�i despre înstr�inare; Partea central� (treptele 4-26) 
– prezint� într-o ordine inde� nit� virtu�ile �i p�catele 
oamenilor: ascultarea, poc�in�a, amintirea de moarte, 
bucuria plânsului, blânde�ea, �inerea de minte a r�ului, 
gr�irea de r�u, limbu�ia �i t�cerea, l�comia de mâncare, 
puritatea �i înfrânarea, slava de�art�, etc.; Partea � nal� 
(treptele 27-30) – are un con�inut mistic �i vorbe�te 
despre etapele premerg�toare întâlnirii cu Dumnezeu: 
isihia (lini�tea trupului �i a su� etului), paza min�ii, 
rug�ciunea pur� �i r�bdarea, învierea su� etuui �i cele 
trei virtu�i teologale:credin�a, speran�a �i dragostea.

Ioan Sc�rarul a fost convins c� via�a monastic� 
autentic�, adev�rat� „via�� îngereasc�”, cu toat� permanen�a 
corpului, este absolut esen�ial� naturii îns��i a Bisericii (9).

CRISTIAN B�L�NEAN,
Anul III

(1) Metania = m�n�stire în care a fost c�lug�rit� o persoan� �i de care depinde din punct 
de vedere canonic – IoanM. Stoian, Dic�ionar religios. Termeni religio�i. Credin�e 
populare. Nume proprii, Editura Garamond, Bucure�ti, 1994, p. 202; (2) Acesta vorbe�te 
despre Ioan Sc�rarul numindu-l “egumenul nostrum” – Ioan Sc�rarul, Scara Raiului, 
Editura “Învierea”, Timi�oara, 2007, p. 13; (3)Constantin Voicu, Nicu Dumitra�cu, 
Patrologie, Editura Institutului Biblic �i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucure�ti, 2006, p. 271; (4) coord. Eduard G. Farrugia S.J., Dic�ionar Enciclopedic al 
R�s�ritului Cre�tin, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-L�pu�, 2005, p. 379; (5) Ibidem, 
p.305; (6) C. Voicu, N. Dumitra�cu, op.cit., p 272; (7) I. Sc�rarul, op. cit., (treapta XXVII) 
p. 32; (8) C. Voicu, N. Dumitra�cu, op.cit., p 273; (9) E. G.Farrugia, op. cit., p. 379;
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(continuare în pag. 4)

Cine stabile�te unitatea de m�sur� la judecata de pe urm�
 „Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, �i to�i 

sfin�ii îngeri cu El atunci va �edea pe tronul slavei Sale.
�i se vor aduna înaintea Lui toate neamurile �i-i 

va desp�r�i pe unii de al�ii, precum desparte p�storul 
oile de capre.

�i va pune oile de-a dreapta �i caprele de-a 
stânga.

Atunci va zice: Veni�i binecuvânta�ii tat�lui 
meu mo�teni�i împ�r��ia cea preg�tit� vou� de la 
întemeierea lumii.

Iar Împ�ratul va zice lor: Adev�rat zic vou�, 
întrucât a�i f�cut unuia dintr-ace�ti fra�i ai Mei, prea 
mici, Mie Mi-a�i f�cut.

Atunci va zice �i celor din stânga: Duce�i-v� de 
la Mine blestema�ilor, în focul cel ve�nic, care este g�tit 
diavolului �i îngerilor lui.

Adev�rat v� zic vou�: Întrucât nu a�i f�cut unuia 
dintre ace�ti prea mici, nici Mie nu mi-a�i f�cut.” (1) 
(Matei 25, 31-34,40,41,45)

Acesta este unul din textele importante pe care 
se bazeaz� Sfânta Biseric� atunci când înva�� c� dup� 
judecata particular� în care ne vom prezenta singuri 
în fa�a Mântuitorului pentru a da socoteal� pentru 
ce am f�cut în timpul acestei vie�i va urma o a doua 
judecat� dar de data aceasta public�. La ea vor lua parte 
to�i oamenii din toate timpurile , de la crearea omului 
pân� la Parusie inclusiv. Judecata de pe urm� va ar�ta 
c� dreptatea lui Dumnezeu e biruitoare asupra tuturor 
nedrept��irilor s�vâr�ite de creaturile Lui �i c� iubirea 
Lui e mai puternic� decât moartea. (2)

Înc� din Vechiul Testament s-a afirmat existen�a 
unui suflet care nu doar locuie�te în trup �i îl însufle�e�te 
ci formeaz� o unitate, dup� desp�r�ire acesta, sufletul, 
urmând s� locuiasc� într-o locuin�� a umbrelor a�a zisul 
sheol. Ce se întâmpl� cu sufletul? Evreii niciodat� nu 
�i-au pus problema în leg�tur� cu starea sa dup� moarte 
deoarece erau ferm convin�i ca sufletul tr�ia în acea 
stare de a�a zis� somnolen�� în sheol. Odat� cu venirea 
Mântuitorului �i cu activitatea sa public� se va pune 
într-un mod serios problema existen�ei sufletului dup� 
moarte �i r�splata acestuia pentru faptele care le-a f�cut 
în timpul vie�ii. Dar ceea ce interesa mai mult pe evrei 
erau raporturile sociale, închipuindu-si existen�a etern� 
copie fidel� dup� cea terestr�, dovad� fiind dialogul lor 
cu Isus în leg�tur� cu divor�ul, legea leviratului �i a cui 
va fi femeia dup� ce mai mul�i fra�i au avut-o de so�ie. 
Prin predica lui Isus s-a afirmat c� menirea omului 
este, în planul lui Dumnezeu împ�rt��irea din via�a 
Treimii. Dac� plata p�catului a fost moartea, r�splata 
vie�ii tr�ite dup� voia lui Dumnezeu este via�a ve�nic�. 
Vederea fericit� a lui Dumnezeu constituie împlinirea 
vie�ii celei mai noi pe care cre�tinul a primit-o la botez, 
fortificat� prin mirungere �i euharistie. (3)

Via�a ve�nic� este punctul terminus al c�ut�rii 
umane, al str�daniei în care omul a c�utat voia 
Domnului. Este vorba de participarea celor ale�i la 
osp��ul Tat�lui, de dobândire a unei p�ci f�r� sfâr�it. (4) 
La polul opus se afl� iadul, stare de existen�� a sufletului 
dup� moarte la fel ca �i raiul sau focul cur��itor al 
purgatoriului dar care va fi temporar. Iadul exist� 
numai atunci când un suflet se înc�p��âneaz� pân� în 
ultima clip� s�-l refuze pe Dumnezeu în mod liber �i 
con�tient. Murind, p�c�tosul înc�p��ânat nu g�se�te 
infernul ci �i-l creeaz� , avându-l în sine ca ultim� �i 
ireversibil� faz� a atitudinii sale de respingere l�untric� 
a supremului bine. Practic, singur �i-a formulat sentin�a 
mor�ii ve�nice, treptat, prin încrâncenatul s�u refuz de 
a r�spunde la har. (5) �i totu�i r�mâne întrebarea: Cine 
�i dup� ce criteriu judec� soarta fiec�ruia la Judecata 
Universal�?

Judecata tuturor oamenilor îi este rezervat� celei 
de-a Doua Persoane a Sfintei Treimi, adic� Fiului, 
„întrucât El este cel care poate cânt�rii roadele misiunii 
noastre” (6) �i de asemenea El fiind cel care a luat trup 
omenesc, s-a întrupat primind toat� natura uman� cu 
sl�biciunile ei în afar� de p�cat. Cine altcineva putea 
s� o fac� dac� nu Cel care a venit pe lume ca un om 
normal în condi�ii umile �i a experimentat senza�iile 
firii umane (sete, foame, durere ...)

Trupurile vor reveni la via�� unindu-se �i 
formând un tot cu partea spiritual� a�a cum erau înainte 
de separarea temporal�, ba mai mult de atât, vor revenii 
la starea trupurilor protop�rin�ilor no�tri înainte de a 
cunoa�te �i a se împotrivi voin�ei divine.

La judecat� vor fi prezen�i �i îngerii �i sfin�ii, îns� 
aceast� judecat� nu trebuie s� fie în�eleas� în sensul 
celei omene�ti din ziua de azi sau de dinainte. Justi�ia 
e în�eleas� în mod normal ca pedepsirea vinov��iei 
�i declararea nevinov��iei. Din aceast� cauz�, justi�ia 
lui Dumnezeu e legat� de sensul pedepsei �i de fric�, 
deoarece e virtutea prin care Dumnezeu îi pedepse�te 
pe cei p�c�to�i. Sfântul Pavel va clarifica sensul 
termenilor de justi�ie �i mânie a lui Dumnezeu, deoarece 
justi�ia prive�te opera mântuitoare a lui Dumnezeu, 
în timp ce pedeapsa sa e pentru aceia care au refuzat 
adev�rul �i mântuirea propuse de Dumnezeu �i au 
r�ma�i închi�i în p�catul lor. (7) De aceea nu trebuie 
s� existe sup�rare pentru condamnare, deoarece aceasta 
este o „demonstra�ie” a iconomiei dar �i a în�elepciunii 
dar �i a echit��ii �i impar�ialit��ii lui Dumnezeu. Pentru 
c� fiecare va avea m�sur� proprie de judecat�, aceasta 
�inând cont de mediul, timpul, cultura în care a tr�it. 
Pentru c� p�gânii care nu au lege vor fi judeca�i dup� 
cugetul inimii lor. Aceasta fiind o form� clar� de 
manifestare a atotîn�elepciunii lui Dumnezeu, pentru c� 
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nu pot fi pu�i pe acela�i „cântar” un p�gân care nu a avut 
�ansa de a-L cunoa�te pe Dumnezeu �i un cre�tin care 
L-a cunoscut �i a auzit de fiecare dat� prin magisteriu �i 
nu numai, cuvântul mântuitor. De aceea p�gânul care a 
f�cut binele sau r�ul va fi judecat dup� ceea ce a cugetat 
pentru c� în fiecare om Dumnezeu a l�sat con�tiin�a 
care e glasul s�u care aproba sau condamn� o fapt� sau 
inten�ia de a o s�vâr�i. Acest glas al lui Dumnezeu îl are 
�i cre�tinul, dar pe lâng� asta el mai are ceva în plus, 
aceasta fiind înv���tura Domnului revelat oamenilor 
prin însu�i Fiul, înv���tura sa fiind cuprins� în cele 
dou� mijloace ale revel�rii sale Sfintele Scripturi �i 
Tradi�ie propov�duite de magisteriu dar �i de laicii 
care formeaz� poporul lui Dumnezeu �i prin Tainele 
oferite de Isus prin Spiritul Sfânt pân� la a doua venire. 
Sfânta Scriptur� ofer� o imagine a judec��ii finale în 
care întreaga noastr� via�� va fi analizat� în ansamblu, 
fapte, cuvinte, gânduri, inten�ii, totul fiind dat pe fa��, 
dezv�luind, aducând ru�ine celor p�c�to�i �i bucuria �i 
n�dejdea spre fericirea vie�ii ve�nice celor drep�i care 
au tr�it în conformitate cu legea lui Dumnezeu (Matei 
12,36; Romani 2,5; Iacob 4,17)

A�adar criteriile Judec��ii Universale vor fi tr�irea 
în iubire �i armonie cu ceilal�i ceasta oglindindu-se în 
faptele noastre zilnice. C� omul va fi judecat �i r�spl�tit 
dup� faptele �i lucr�rile sale, e spus în multe pasaje ale 
Sfintei Scripturi: „ C�ci Fiul Omului are s� vin� în slava 
Tat�lui S�u, cu îngerii s�i �i va r�spl�ti fiec�ruia dup� 
faptele lui.” (Matei1,27); I-am v�zut pe mor�i, mici �i 
mari, stând în fa�a Domnului , �i c�r�ile erau deschise, 
iar� mor�ii au fost judeca�i dup� cele scrise în c�r�i 
dup� faptele Sale.(Rev.20,12-13); Domnul o�tirilor 
ne-a f�cut a�a cum hot�râse s� ne fac� dup� c�ile �i 
faptele noastre (Zaharia1,6). Faptele �i lucr�rile noastre 
nu sunt fapte �i lucr�ri cum apar în forma exterioar�, ci 
cum apar în forma lor l�untric�, c�ci e bine cunoscut 
faptul c� toate lucr�rile �i faptele pornesc din voin�a 
omului pe care Dumnezeu însu�i o respect�; altfel ar 
fi asemenea mi�c�rilor automate sau imaginilor, iar o 
fapt� sau o lucrare e doar un efect ce î�i deriv� sufletul 
�i via�a din voin�� �i din gând în efect sau voin�� �i fapta 
exterioar�. În consecin�� natura unei fapte sau a unei 
lucr�ri e aceia�i cu cea a voin�ei �i a gândului care o 
produce. O mie de oameni pot ac�iona la fel, adic� pot 
face o fapt� atât de asem�n�toare în forma sa exterioar� 
încât diferen�a nu poate fi observat�. �i totu�i v�zut� în 
sine, fiecare e diferit� de celelalte, pentru c� e f�cut� 
dintr-un motiv diferit. (8) Omul este dup� moarte 
propriul acuzator dar �i ap�r�tor! A�adar suntem foarte 
îndrept��i�i s� afirm�m c� vom fi judeca�i dup� ceea ce 
am f�cut �i dup� iubirea noastr�. Iubire pe care am fost 
datori s� o d�m tuturor indiferent de starea lor, având ca 
model rela�ia de perfect� de iubire, de d�ruire reciproc� 
din cadrul Sfintei Treimi �i care se revars� asupra 
noastr� a�a cum spunea Richard de Saint Vittoire. O 

iubire pe care noi am d�ruit-o reflectându-se prin 
faptele noastre sau am �inut-o într-un mod egoist a�a 
cum se prezint� �i în pilda talan�ilor. Aprofundând toate 
acestea �i punându-�i toate speran�ele în milostivirea 
lui Dumnezeu , Origen va dezvolta teoria apocatastazei 
care va fi îndreptat� �i comb�tut� de Biseric� prin cele 
dou� izvoare ale Revela�iei �i magisteriu.

Analizând toate aceste dovezi �i m�rturii putem 
afirma c� mul este cel care î�i refuz� mântuirea, prin 
negarea sau abaterea de la scopul ultim al s�u s�dit 
de Dumnezeu în fiecare din noi. Astfel prin faptele 
noastre, prin îngr�direa manifest�rii iubirii fa�� de 
cel�lalt seam�n într-un mod egoist refuz�m în final 
iubirea lui Dumnezeu dar �i �ansa atingerii binelui 
suprem. Prin aceste fapte care au repercusiuni asupra 
noastr� �i asupra altora, putem s� ne bucur�m de 
iubirea lui Dumnezeu în timpul vie�ii ve�nice sau s� fim 
înconjura�i de ea s� o vedem manifestându-se fa�� de 
cel care au fost ucenici adev�ra�i ai Mântuitorului sau 
s� nu o putem primii datorit� împietririi �i statornicirii 
inimi în r�u. Trebuie cugetat faptul c� nimic din tot 
ceea ce se face, afirm� vine din inim�, din gândire 
a�a cum filosoful semi ateu Wittgestein, (care avea 
o religiozitate �i un pios sentiment fa�� de Divinitate 
dar nu practica credin�a cre�tin� nefiind membru 
al niciunui cult cre�tin), tot ceea ce se manifest� în 
exterior reflect� ceea ce omul are în interiorul s�u. 
Practic dac� în interior e�ti plin de invidie, ur� �i lips� 
a iubirii chiar dac� nu con�tientizezi ceea ce faci într-
un mod deplin acest lucru se vede în consecin�ele care 
se r�sfrâng asupra acelora care te înconjoar� sau mai 
bine zis asupra aproapelui. Aceste consecin�e putând 
avea un efect îndelungat prin „smintirea” adus� fratelui 
cre�tin sau necre�tin. Iar la judecata universal� nu va 
fi decât o înt�rire sau confirmarea celor deja hot�râte 
de fiecare dintre noi înc� din timpul acestei vie�i. În 
ceea ce prive�te sentin�a primit� de fiecare din cei ce 
au adormit sau vor adormi acest se poate schimba, prin 
fapte bune sau rug�ciunile Bisericii lupt�toare soarta 
celui din focul purgatorului se poate ameliora sau chiar 
schimba. A�adar cum zicea Mântuitorul în unul dintre 
cuvintele de înv���tur� adresate atât apostolilor cât �i 
oamenilor care-l ascultau s� se lucreze cât mai mult 
în timpul zilei pentru c� vine noaptea �i nu se va mai 
putea face nimic dup� aceea. 

R�zvan Nistor CHIVULESCU,
 Anul III

(urmare din pag. 3)

(1) Biblia, Editura Institutului Biblic  �i de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, 1988; (2) Catehismul Bisericii , Arhiepiscopia 
Romano Catolic� Bucure�ti, 1933, pagina 232; (3) Zetea Simona 
�tefana, Dincolo de pragul mor�ii, Presa universitar� clujean�, 
pagina 311; (4) Ibidem, pagina 313; (5) Ibidem, pagina 247; 
(6) Ibidem, pagina 397; (7) Lavatori pr Renzo, Unul-n�scut din 
Tat�l, Galaxia Gutenberg 2008, pagina 478; (8) Swedenborg 
Emanuele, Raiul �i Iadul, Ed. Dacia 2001, pagina 255
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Cre�tinul, indiferent de confesiune, ar trebui 
s� fie un model în societate. Un model de sfin�enie. 
Sfin�ii pe care îi serb�m zilnic erau oameni 
„normali”. Nu prime�ti „harul” de a fi sfânt, ci îl 
dobânde�ti. Fiind întrebat Padre Pio ce trebuie s� 
faci pentru a fi sfânt, el a r�spuns: „Simplu! S� 
vrei!”. Este oarecum normal s� p�c�tuim, fiindc� 
suntem slabi; dar nu este normal s� bârfim mai 
mult decât ne rug�m sau s� mergem duminica la 
biseric� pentru a vedea „cine” nu a venit, „de ce?” 
nu a venit, „când?” s-a mai întâmplat s� nu vin�, 
sau altele asemenea.

Dar cum oare putem fi un model de sfin�enie?
Totul se rezum� la „conexiune”. La cine 

ne raportam. Tr�im cu oameni �i între oameni, 
dar toate ac�iunile �i activit��ile noastre trebuie 
s� le raport�m la Isus. To�i oamenii, prin botez, 
au devenit „teofori” (purt�tori de Dumnezeu). 
Odat� cu botezul primim demnitatea de „fii ai lui 
Dumnezeu”. �i astfel trebuie s� îi privim pe cei din 
jurul nostru. Numai a�a ne putem iubi aproapele, 
dac� îl vedem pe Dumnezeu în cei de lang� noi. 
Orice activitate cât de mic� sau neînsemnat� ni s-ar 
p�rea, trebuie s� o facem avându-l pe Isus lâng� 
noi. Dac� bem o cafea cu un prieten �i în mijlocul 
discu�iei s-ar pune Isus cu noi la mas� ne-am opri? 
Dac� r�spunsul este „da”, înseamn� c� discu�ia 
noastr� nu era benefic� pentru suflet. Tot a�a dac� 
cineva ne jicne�te sau auzim despre noi „bârfe” nu 
trebuie s� ne sup�r�m sau s� ne demoraliz�m, ci 
trebuie s� ne întreb�m: „Asta gânde�te �i Isus despre 
mine?”. Dac� r�spunsul este „da”, atunci trebuie s� 
ne îndrept�m. Dar dac� r�spunsul este „nu” ce ne 
pas�? Singurul important este Dumnezeu. Iar dac� 
auzim noi vreo „bârf�” care este atitudinea noastr�? 
Este una pe placul lui Dumnezeu? Adica: atunci când 
auzim o bârf� (pentru c� fiecare are o prieten�/rud� 
care „�tie” tot...) oare o disec�m cu binecunoscuta 
mirare „chiar a�a a f�cut?” sau „nu pot s� cred...”  
�i continu�m discu�ia (chiar dac� poate nici nu �tim 
persoana în cauz�...) sau îi spunem „bârfitoarei” c� 
nu ne intereseaz� �i îndat� dup� ce r�mânem singuri 
spunem o rug�ciune pentru acea persoan�?

Dar nu trebuie s� îi privim doar pe ceilal�i 
ca „purt�tori de Dumnezeu”, ci �i noi trebuie s� 
în�elegem dimensiunea la care suntem �i demnitatea 
la care am fost ridica�i prin botez. Noi SUNTEM 
fii lui Dumnezeu! Dar ne purt�m ca atare? Un fiu 
face tot posibilul s� nu î�i supere p�rin�ii �i s� 
nu def�imeze numele familiei. Tot a�a ar trebui 
procedat �i cu Dumnezeu. Trebuie s� ascult�m de 
poruncile Lui. Dar nu cu un sentiment de team� 

Te rog s� � i sfânt!

c� vom p��i ceva r�u, ci cu iubire. Chiar dac� este 
folosit termenul de „porunc�”, Dumnezeu nu ni le-a 
dat pentru a ne îngr�di libertatea, fiindc� atunci ne-
ar transforma în robo�i. Poruncile sunt ni�te „sfaturi” 
date din iubire. Nu vrei ca Diavolul s� î�i fac� r�u? 
Atunci: „S� nu ai al�i dumnezei în afar� de Mine”, 
„S� nu iei numele Domnului Dumnezeului t�u 
în de�ert” �i „S� cinste�ti ziua Domnului”. Am 
auzit o povestioar� foarte frumoas� �i gr�itoare: 
Un cer�etor, st�tea într-o zi cu mâna întins� pe 
marginea unei str�du�e. Trecând pe acolo un domn, 
l-a v�zut �i i s-a f�cut mil� de el. �i-a verificat 
buzunarele �i a constatat c� mai are �apte b�nu�i. 
Fiindc� �tia c� nu are acas� pâine, �i-a p�strat un 
b�nu� �i i-a întins pe ceilal�i �ase cer�etorului. Dar 
cer�etorul, v�zând �i cel de-al �aptelea b�nu�, l-a 
b�tut pe binef�c�torul s�u �i i-a furat �i ultimul 
b�nu�. La fel facem �i noi. Dumnezeu are �apte zile. 
Ne d� nou� �ase �i î�i �ine ziua de duminic� pentru 
El, iar noi Îl lovim �i îi fur�m �i ultima zi (diferen�a 
dintre domnul din poveste �i Dumnezeu este aceea 
c� domnul vroia s� î�i cumpere pâine pentru el, iar 
Dumnezeu dore�te s� ne de-a pâine nou�. Pâinea 
Vie�ii care este euharistia.)

Dar �i dup� aceasta, El tot ne iube�te. �i ne 
spune: „Vre�i s� ave�i o familie fericit�? Atunci: 
Cinste�te pe tat�l �i pe mama ta. Vre�i s� îi �ti�i 
ocroti�i pe copiii vo�tri? Atunci: S� nu ucizi (nici 
spiritual prin jicniri, nici fizic). Vrei s� î�i men�ii 
demnitatea uman� �i s� ai o dezvoltare fizic� �i 
psihic� bun�? Atunci: S� nu faci fapte necurate. 
Vre�i s� ave�i lini�te �i s� nu fi�i îngrijora�i de 
bunurile voastre? Atunci: S� nu furi (Khaled 
Hosseini spunea în cartea Vân�torii de zmeie: 
„Când ucizi un om, furi o via��. Furi dreptul 
so�iei de a avea un so�, le iei copiilor dreptul de 
a avea un tat�. Când spui o minciun�, furi dreptul 
la corectitudine. Nu exist� ceva mai mâr�av decât 
furtul.”). Vre�i s� nu tr�i�i înconjura�i de minciun�, 
bârf� �i în�el�torie? Atunci: S� nu m�rturise�ti 
strâmb împotriva aproapelui t�u. Vre�i s� ave�i 
o via�� în pace �i armonie cu cei din jurul vostru? 
Atunci: S� nu pofte�ti femeia altuia �i S� nu 
pofte�ti lucrurile altuia.”

Cât este de simplu s� fii sfânt!
Iar dac� tu, cititorule, crezi c� este prea greu 

�i „nu po�i” vreuna dintre acestea, adu�i aminte c� 
nici s� mergi sau s� cite�ti nu ai putut. Dar pas dup� 
pas, liter� dup� liter� ai reu�it s� alergi în povestea 
vie�ii tale...

Horia N. BURSA�
Anul III
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SACRUL
Etimologia termenului sacru provine din 

limba latin� de la cuvântul sacer, care înseam� sfânt. 
Rudolf Otto, în cartea sa „Sacrul” (1917) a analizat 
acest concept.  El a� rm� c� „sacrul este înainte de 
toate o categorie de interpretare �i de evaluare ce nu 
exist�, ca atare, decât în domeniul religios” (1). Sacrul 
este viu în toate religiile, dar tr�ie�te cu o vigoare 
extraordinar� în religiile semitice �i, între acestea, în 
primul rând în cele biblice. „Acolo, el î�i are propriul 
s�u nume, acela de q	dosh, c�ruia îi corespund hagios 
�i sanctus, sau mai precis, sacer” (2).

Acesta are în componen�a sa atât elemente 
ra�ionale (speculative) cât �i elemente ira�ionale. 
În opera men�ionat� anterior, teologul german 
înf��i�eaz� „tr�s�turile caracteristice ale experien�ei 
religioase, trecând peste latura ra�ional� �i 
speculativ� a religiei �i st�ruind asupra laturii sale 
ira�ionale” (3). Pentru a facilita în�elegerea acestei 
laturi ira�ionale a sacrului, el a propus un nou 
termen: numinos.  Rudolf Otto, plaseaz� numinosul 
în centrul experien�ei religioase, iar datorit� faptului 
c� numinosul este ira�ional (nu poate �  explicat cu 
ajutorul conceptelor), el nu poate �  indicat decât de 
reac�iile sentimentale speci� ce pe care le treze�te în 
su� et. Astfel c� în urma experierii numinosului se 
na�te în su� etul uman sentimentul de dependen�� a 
st�rii de creatur� fa�� de Creator.

Se pot identi� ca doi antipozi a-i numinosului: 
mysterium tremendum �i misterium fascinans.

Mysterium tremendum. Adjectivul 
tremendum (înfrico��tor) provine de la substantivul 
latin tremor (fric�), „dar înseamn� de fapt cu totul 
altceva decât a-�i �  fric�” (4). Tremor desemneaz� 
acel � or sacru, acea „reveren�� plin� de cutremurare 
l�untric�, a�a cum nici un lucru creat, nici chiar cel 
mai amenin��tor �i mai puternic nu poate s� inspire” 
(5). Pentru a exprima aceast� fric�, în limba greac� 
se folose�te termenul sebastos. Primii cre�tini erau 
con�tien�i c� titlul de sebastos nu se cuvenea nici unei 
creaturi, nici m�car împ�ratului, c� el era o denumire 
numinoas� �i c� ar �  un act de idolatrie dac� un om 
ar �  numit sebastos. Pe lâng� � orul sacru, mysterium 
tremendum inspir� contemplarea puterii absolute 
(elementul majestas) a lui Dumnezeu.

Mysterium fascinans. Con�inutul numinosului 
este alc�tuit pe de o parte, din elementul tremendum, 
iar pe de alt� parte din fascinans. De�i par contrastante, 
cele dou� elemente numinoase se a� � într-o armonie. 
„Aceast� armonie de contraste, acest dublu caracter al 
numinosului este atestat în întreaga istorie a religiilor. 
El este, de fapt, cel mai ciudat �i mai notabil fenomen 
din istoria religiilor. Pe cât de groaznic �i înfrico��tor 
îi apare su� etului divinul, pe atât de ademenitor �i plin 

de farmec este el totodat�” (6). În cre�tinism, cultul 
liturgic cu toate actele sale sacramentale se încadreaz� 
la categoria mysterium fascinans, iar prin intermediul 
lor „omul caut� s� intre în posesia numinosului” (7).

Teologul german scrie despre „ira�ional” ca 
t�râm preferat de exprimare a experien�ei religioase. 
Sacrul se sustrage ra�ionalului �i r�mâne incognoscibil, 
inaccesibil prin în�elegerea conceptual�. Potrivit lui 
Rudolf Otto, sacrul este das ganz Andere (Cel cu totul 
Altul). Aceast� expresie s-a format în urma lecturilor 
sale din textele upani�adice indiene, unde a descoperit 
expresia sanscrit� anyad eva (�i cel�lalt). 

Rudolf Otto, în opera sa accentueaz� 
autonomia vie�ii religioase, explicând c� sentimentul 
religios se a� � la originea religiei. Sentimentul 
religios este o caracteristic� ce nu are alt� consisten�� 
decât pe aceea a unor determinisme intime, profund 
subiective, dar care conduce la manifest�ri în nivelul 
comportamentului nostru individual �i social. Potrivit 
lui Otto, omul, înc� de la apari�ia sa în istorie are o 
înclina�ie spre religiozitate, un instinct religios „care, 
prin dibuirile sale, prin încerc�rile de a forma unele 
reprezent�ri, prin producerea unor idei din ce în ce 
mai avansate, caut� s�-�i devin� limpede sie�i �i î�i 
devine limpede prin dezvoltarea con�inutului obscur 
al ideilor a priori, acela din care s-a n�scut el însu�i” 
(8). Religiozitatea pare astfel a �  un factor prin care 
omul încearc� s� se cunoasc�, s� se în�eleag� pe sine 
în raport cu divinitatea.

Pe lâng� Otto, �i Mircea Eliade a în�eles c� 
sacrul reprezint� un element din structura con�tiin�ei, 
iar nu doar un stadiu al ei, întrucât „la nivelurile cele 
mai arhaice ale culturii, a tr�i ca � in�� uman� este în 
sine un act religios... A � , sau mai degrab� a deveni 
om, înseamn� a �  religios” (9). Savantul român 
vorbe�te aici, de fapt, despre nevoia resim�it� de 
omul religios (�i, pentru Eliade, orice om este  homo 
religiosus, în esen�a sa, chiar dac� nu con�tientizeaz� 
acest lucru) de a descoperi, dincolo de existen��, 
de „� uxul haotic �i primejdios al lucrurilor”, un 
fundament care se reveleaz� ca „real, puternic, bogat  
�i semni� cativ” �i care este sacrul. Omul este om în 
m�sura în care este homo religiosus.

Marcel AU�AN,
absolvent

(1) Rudolf Otto, Sacrul, Ed. Dacia, Cluj-Napoca 2002, 
p. 11; (2) Idem; (3) Mircea Eliade, Sacrul �i profanul, Ed. 
Humanitas, Bucure�ti 1995, p. 8; (4) R. Otto, op. cit., p. 19; 
(5) Ibid., p. 20; (6) R. Otto, op. cit., p. 45; (7) Ibid., p. 46; 
(8) R. Otto, op. cit., p. 143; (9) Eugen Jurc�, Experien�a 
duhovniceasc� �i cultivarea puterilor su
 ete�ti, Ed. Galaxia 
Gutenberg, Târgu-L�pu� 2009, p. 16;
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FLAGELUL AVORTULUI ÎN EVANGELIUM VITAE (I)
Documentul Evangelium vitae, redactat de 

c�tre Ioan Paul al II-lea  este unul dintre cele mai 
expresive în ceea ce prive�te pledoariile pe care 
le face în favoarea respect�rii dreptului la via�� a 
oric�rei persoane umane. Aceast� scrisoare enciclic� 
trateaz� cu mare meticulozitate toate implica�iile 
negative pe care avortul �i eutanasia le pot avea la 
nivel intra-personal, inter-personal dar mai ales în 
ceea ce prive�te rela�ia omului cu Dumnezeu.

În viziunea Bisericii, mesajul central pe 
care l-a adus Isus a fost evanghelia vie	ii. Orice 
nou� via�� care vine pe lume este o veste bun�, 
o evanghelie (euangelion). „Aceast� veste bun� 
este stârnit�, desigur, de na�terea Mântuitorului; 
dar Cr�ciunul dezv�luie �i sensul deplin al na�terii 
oric�rui om �i bucuria mesianic� apare astfel ca 
fundament �i împlinire a bucuriei pentru orice 
copil care se na�te (cf. In 16,21)” (1).

Omul este chemat la o via�� deplin� care 
transcende via�a temporar� pe care o va tr�i 
pe p�mânt. Via�a p�mânteasc� nu este ultima 
realitate pe care omul o experimenteaz�, ci 
penultima. Voca�ia ultim� de care omul se poate 
face p�rta� este aceea de a „petrece” ve�nicia în 
Împ�r��ia Tat�lui Ceresc. Pentru a se învrednici de 
aceast� voca�ie supranatural�, orice fiin�� uman� 
trebuie s� se dovedeasc� meritorie prin op�iunea 
fundamental� pe care o va alege în timpul vie�ii. 
Via�a în timp este condi�ie de baz�, moment ini�ial 
�i parte integrant� a întregului proces unitar al 
existen�ei umane. 

Biserica, sim�indu-se responsabil� fa�� 
de evanghelia vie	ii pe care Însu�i Domnul i-a 
încredin�at-o �i �inând cont de poten�ialitatea 
transcendental� pe care omul o are, denun�� 
ca fiind criminale actele care atenteaz� atât la 
na�terea unei noi vie�i (avort) cât �i la stingerea 
alteia prin alte împrejur�ri decât cele naturale 
(eutanasia). „Straturi largi ale opiniei publice 
justific� anumite delicte împotriva vie�ii în numele 
drepturilor libert��ii individuale �i pornind de la 
acestea, pretind ca aceste delicte nu numai s� nu 
fie pedepsite, ci chiar s� fie autorizate din partea 
statului spre a fi practicate cu libertate absolut�, ba 
chiar cu interven�ia gratuit� a structurilor sanitare” 
(2). Toate acestea provoac� o schimbare profund� 
în modul de a privi via�a �i rela�iile dintre oameni. 
Faptul c� legisla�iile multor ��ri, chiar îndep�rtându-
se de principiile de baz� ale propriilor Constitu�ii, 

au consim�it s� nu pedepseasc� astfel de practici 
împotriva vie�ii, sau chiar s� le recunoasc� deplina 
legitimitate, este un fapt îngrijor�tor �i în acela�i 
timp o cauz� însemnat� a unei adev�rate pr�bu�iri 
morale.

În ceea ce prive�te practica avortului, 
Sfântul P�rinte Ioan Paul al II-lea ne avertizeaz� 
c� avem de-a face cu o structur� a p�catului 
care în cele mai multe cazuri ni se prezint� ca o 
adev�rat� cultur� a mor�ii. Acceptarea avortului în 
mentalitate, obiceiuri �i chiar în lege este semnul 
unei crize foarte primejdioase a sim�ului moral, 
care devine tot mai incapabil de a distinge între 
bine �i r�u, chiar �i atunci când este în joc dreptul 
fundamental la via��.

R�d�cina acestei structuri de p�cat este 
foarte bine identificat� în aceast� enciclic�. Chiar 
dac� este legitimat� îndeosebi de mass-media, 
contracep�ia este motivul acestei dezvolt�ri rapide 
a culturii avortului. „Avortul s-a dezvoltat în mod 
deosebit tocmai în medii care refuz� înv���tura 
Bisericii în privin�a contracep�iei. De�i au naturi 
diferite �i gravitatea moral� diferit�, ele sunt 
foarte adesea strâns legate, ca roade ale aceleia�i 
plante”(3). 

De multe ori pare ca asist�m la o „re-educare” 
(pervertire) a omenirii, care pare mai dispus� 
ca oricând s� aleag� non-valorile în defavoarea 
valorilor perene. Este de la sine în�eles c� aceast� 
„re-educare” se desf��oar� cu �iretenie, iar de 
cele mai multe ori masele sunt manipulate prin 
ingineria limbajului. „Tocmai în cazul avortului 
se înregistreaz� r�spândirea unei terminologii 
ambigue, cum ar fi aceea de «întrerupere de 
sarcin�», care tinde s�-i ascund� adev�rata natur� �i 
s�-i atenueze gravitatea în opinia public�. Poate c� 
acest fenomen lingvistic este el însu�i un simptom 
al sentimentului de vinov��ie al con�tiin�elor. 
Dar nici un cuvânt nu este în stare s� schimbe 
realitatea lucrurilor: avortul provocat este uciderea 
deliberat� �i direct�, oricum ar fi s�vâr�it�, a 
unei fiin�e umane în faza ini�ial� a existen�ei sale, 
cuprinse între z�mislire �i na�tere” (4).

Marcel AU�AN,
absolvent

(1) Evangelium vitae, nr. 1; (2) Ibid., nr.4; (3) 
Ibid., nr. 13; (4) Ibid., nr. 58
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În lunile trecute, a avut loc o conferin�� realizat� 
printr-o colaborare între Alian�a Familiilor din 
România �i Alliance Defense Fund; iar pe plan local, 
la Oradea, s-a mai implicat Facultatea de Teologie 
Greco-Catolic� a Universit��ii Babe�-Bolyai, �i, in 
Baia Mare, protopopiatul greco-catolic local. Tema 
aleas� a fost prezentarea valorilor fundamentale din 
perspectiva unui avocat de profesie: „C�s�toria �i 
via�a – valori pentru care merit� s� lup�i”.

Din partea asocia�iei de avoca�i cre�tini, 
Alliance Defense Fund, a venit pentru a prezenta tema 
acestei conferin�e, Roger Kiska, de origine slovac�. 
Via�a i-a oferit oportunit��i felurite: s� se nasc� în 
Canada, s� fac� �coala în SUA �i s� revin� pe t�râmul 
natal al p�rin�ilor s�i acum 10 ani. Actualmente este 
avocat la Curtea European� a Drepturilor Omului �i 
str�bate Europa de la un cap�t la cel�lalt pentru a ar�ta 
c� se poate face ceva în continuare pentru ap�rarea, 
promovarea valorilor tradi�ionale, cre�tine. Are mai 
multe cazuri pe rol la Strasbourg, dar acest lucru nu-l 
împiedic� s� se ocupe �i de altceva, precum: consiliere 
juridic� sau educa�ie.

Primul lucru subliniat în prezentarea sa este 
realitatea „expansiunii” mi�c�rii homosexuale �i 
abuzurile asupra cre�tinilor. Acest lucru a fost �i 
r�mâne vizibil mai întâi în SUA �i apoi în Europa 
Occidental�. Propaganda pentru non-valori a început 
nestingherit�, f�r� nici o opozi�ie sau contesta�ie 
oficial� din partea cre�tinilor. Acest fapt a dus la 
zdruncinarea sistemului de valori în cotidian �i la 
relativizarea moralit��ii societ��ii.

Îns� apari�ia unor asocia�ii precum Alliance 
Defense Fund, o alian�� între avoca�ii cre�tini, a 
reu�it s� frâneze avântul înfrico��tor al activi�ilor 
homosexuali. Aceast� asocia�ie depune o munc� 
titanic� pentru a ap�ra valorile în plan legislativ �i 
juridic �i lucreaz� cu oameni de calitate, pe care îi 
formeaz� în spiritul valorilor cre�tine.

În al doilea rând, s-a vorbit despre diversele 
organisme sau institu�ii interna�ionale, despre rolul 
lor sau despre încercarea lor de implicare abuziv� în 
planul na�ional al statelor membre, prin elaborarea 
unor directive, legi în domenii care nu sunt de 

Valorile azi – sau goana dup� Occidentul „depravat”
competen�a lor.

Pân� în prezent, legea în plan interna�ional, 
care st� la baza institu�iilor europene, este de partea 
valorilor cre�tine, definind dreptul la via��, c�s�toria 
doar între un b�rbat �i o femeie.

Iar în al treilea rând, s-a referit la dreptul 
p�rin�ilor de a-�i educa proprii copii în spiritul 
credin�ei personale. Fiind avocat pledant, Roger a 
oferit câteva detalii despre cazurile cu care se ocup� 
în prezent. În Germania programul na�ional de 
educa�ie sexual� este obligatoriu pentru copiii de 9 �i 
10 ani care sunt sexualiza�i prin mesaje imorale înc� 
de la aceast� vârst�. Iar când un grup de p�rin�i s-a 
adresat conducerii �colii spunând c� refuz� s�-�i lase 
copiii la un asemenea program, statul a intervenit �i 
i-a sanc�ionat pe p�rin�i fie prin amenzi pecuniare fie 
prin trimiterea la închisoare. Dar ace�ti p�rin�i nu au 
renun�at la dreptul lor privind educa�ia �i cazul lor a 
ajuns la Strasbourg. Un caz similar este �i în Spania, 
privind educa�ia civic�, îndoctrinarea comunist� din 
partea statului. O întâmplare stranie s-a petrecut în 
Suedia, unde un cuplu cu un copil se decid s� plece în 
India pentru a face voluntariat. Iar când p�rin�ii merg 
s� cear� manuale pentru fiul lor pentru a continua 
educa�ia dup� modelul suedez �i în India, primesc un 
r�spuns negativ. Se urc� dezam�gi�i în avionul spre 
India. Înainte de decolare, doi poli�i�ti cu un asistent 
social vin �i le iau copilul, retr�gându-le custodia. 
Aceste evenimente s-au întâmplat acum doi ani, iar 
ace�ti p�rin�i înc� nu �i-au redobândit custodia asupra 
propriului copil.

A fost apreciat� �i recunoscut� �i munca 
serioas� pe care Alian�a Familiilor din România o 
face pe plan na�ional �i interna�ional pentru protejarea 
valorilor tradi�ionale. Lupta trebuie continuat� pentru 
a nu ne trezi peste noapte cu situa�ii similare �i în 
România. Mingea este în terenul nostru… ce facem în 
continuare? Ne permitem s� mai lenevim, s� ignor�m 
pericolul ce se afl� la u��?! Aceasta a fost concluzia 
conferin�ei, provocarea pe care a lansat-o auditoriului.

Emil Marian EMBER,
Preot


