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SECULARISMUL
iN nlsnnlcA, TEoLocIE

gI GRIJA rasronnrA

 
tn gdndurile ce urmeazd mi-ar pldcea

Isd abord ez un subiect crucial cu care

kebuie sd ne confruntdm. Este marea temd

a secularismului tn Bisericd, teologie Ei griid
pastorald. Secularismul este pierderea viefii
adevdrate a Bisericii, instrdinarea membri-
lor Bisericii de duhul ei autentic.

Secularismul este respingerea ethosu-

lui eclezial qi infiltrarea aga-numitului duh
lumesc in viafa noastrd. $a subliniat cd

secularismul membrilor Bisericii este unul
dintre cele mai serioase pericole. Biserica

are cAliva,,dugmani". Cel mai rdu gi cel mai
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periculos este secul atizar ea, c are perv erteg-
te esenta Bisericii.

Desigur, Biserica insdgi nu se afld in
nici un pericol real, pentru ci este binecu-
vdntatul Trup al lui Hristos, dar pericolul
existd pentru membrii Bisericii.

Ca sd fim exacfi, vom spune cd secu-
larismul, care constd in falsificarea cdii vie-
fii gi a credintei adevdrate, se inrudegte cu
patimile gi, in mod firesc, std ascuns in Bise-
ricd de la inceputurile existenlei sale. in rai,
Adam a trcercat sd interpreteze cu mintea
sa poruncile lui Dumnezeu. Chiar gi dupd
PogorArea Duhului Sf.dnt, au existat cazuri
in care s-a vddit modul omenesc de gAndire
gi de viafd, al unor cregtini. Gnosticii gi atfii
reprezintd dovezile evidente ale acestei cdi.
Dar secularismul a inceput mai cu seamd
a"pl incetarea persecutiilor.

In timpul persecufrilor, cregtinii cre-
deau gi trdiau cu adevdrat. Cdnd cregtinis-
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mul a devenit religie oficiald de stat a ince-

put falsificarea credinlei gi a viefi creqtine.

Anahoretismul gi mai tdtziu monahismul
s-au dezvoltat ca o reacfie la aceastd secu-

larizare.
Aqa cum aratd Sfintele Scripturi, mai

ales Epistolele Sfinlilor Apostoli, in Bise-

rica primard tofi creqtinii trdiau monahal.

Secularismul a fost o urmare a faptului
cd oamenii au fost atraqi la cregtinism din
oportunism.

Monahismul a venit ca o reactie la
aceastd atitudine. Monahismul nu este ceva

strdin de Bisericd, ci mai degrabd trdiegte

potrivit Evangheliei, pe care unii creqtini

vroiau sd o trdiascd desdvArgit gi astfel au

ales aceastd cale de via,td.

Se poate argumenta cd pAnd qi cel mai

excentric monah este o reacpe sdndtoasd la

duhul secular care ii imbolndvegte pe creq-

tinii epocii noastre.
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inainte de a vedea cum trdim secularis-
mul in Biseric5, in teologie qi ln grija pas-
torald, mi-ar pldcea sd cercetez mai indea-
proape duhul secular gi semnificafia lumii
(,,cosmos") in tradifia biblico-patristicd,
atdt timp cdt cuvdntul ,,cosmos" constitu-
ie conceptul principal al termenului ,,secu-
larism".

Dubla semnificafie
a cuohntului,,cosmos"

Cuvdntul cosmos (lume) are doud sem-
nificafii in Biblie gi in scrierile Sfinfilor Pd-
rinfi.

Prima semnificafie este aceea de crea-

fie a lui Dumnezeu, intreagacreatte;a doua
se referd la patimi gi la tot ce caractefizeazd.
duhul cdrnii care il alungd pe Duhul Sfant.

Ca sd incepem cu prima semnificatie,
cosmosul este creatia. Se numegte aga, pen-

-*,
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tru cd este un ornament, o bijuterie (cosme-

ma In grecegte). in tradifia ortodoxd spu-
nem ce lumea este o lucrare pozitivd a lui
Dumnezeu. Nu este o copie a unei alte lumi
reale, lumea ideilor, nu este o cddere dintr-o
lume adevdratd, nici o crealie a unui dum-
nezeu inferior. Propozilia din Crez: ,,Cred
intr-Unul Dumnezeu, Tatdl Ato$litorul,
fdcdtorul cerului gi al pdmAntului, al tutu-
ror celor vdzute gi nevdzute..." s-a formulat
pentru a combate unele erczii din Antichi-
tate care afirmau cd lumea este o crealie a
unui dumnezeu inferior.

Prin urmare, lumea este crealia lui
Dumnezeu, un ornamenf o podoabd.
Dumnezeu a creat lumea cu energiile Sale

necreate, pentru cd Dumnezeu este creator
prin energiile Sale gi nu prin fiinfa Sa. Este

de aceea caracteristic ca Biblia sd consem-
rreze: $i a prioit Dumnezeu cilte a ftcut Ei iatd
erau bune foarte (Facerea L, 31,).
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Dumnezeu nu numai cd a creat lumea,
dar o gi menline in existenld prin energiile
Sale necreate. Ceea ce spune Hristos despre
dragostea lui Dumnezeu pentru lume este

semnificativ: Cd tntr-atdt a iubit Dumnezeu

lumea tncht pe Fiut Sdu Cel Llnul Ndscut L-a

dat, pentru ca tot cel ce crede tntr-insul sd nu
piard, ci sd aibd aiald ztegnicd (Ioan 3,'1,6).

Dragostea lui DumnezelJ. s-a exprimat
in primul rAnd prin intruparea lui Hristos
qi prin mdntuirea omului. inainte de toa-
te, omul este microcosmosul din lduntrul
macrocosmosului gi incununarea intregii
crealii.

Cuvdntul ,,Iutrrre" ire sensul de creafie a
lui Dumnezeu poate fi gdsit in cdteva pa-
saje biblice. IoarL vorbind despre Hristos qi

despre intruparea Fiului gi CuvAntului lui
Dumnezeu, spune: in lume era Ei lumeaprin-
tr-insul s-a ficut, dar lumea nu L-a cunoscut

(Ioan 1, 10). Se spune de asemenea in cAteva

-.
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pasaje cd, atdt ti-p cdt lumea este crealia
lui Dumnezelr, poate deveni o amdgire prin
cel rdu, atdt timp cAt cel rdu l-a amdgit pe
Adam in rai prin lume, prin creafie. De ace-
ea Domnul concluzioneazd; Pentru cd ce-izta

folosi omului dacd aa cAgilga lumea tntreagd,
dar sufletul gi-l aa pierde? (Matei 'I..6,26).

A doua semnificatie a cuvdntului
,,hrme" este pdcatul, patimile cdrnii, du-
hul cdrnii, duhul care este lipsit de viata gi

de energia Duhului SfAnt. intdlnim cuvdn-
ful ,,lume" cu acest sens de mai multe ori
in Biblie. Ioan foloseqte frecvent cuvAntul
,,llJme" pentru a denumi ctealia lui Dum-
t;rezeLt, intreaga creafie. in alte cazuri il fo-
loseqte pentru a denumi patimile trupului,
tot ce il line pe om departe de Dumnezelr
sau viata omului in afara lui Dumnezeu.
Un pasaj tipic este urmdtorul: Pentru cd tot
ce este tn lume, adicd pofta trupului gi pofta
ochilor Ei trufia aiefii, nu sunt de Ia Tatdl, ci
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sunt din lume (Iloan 2,16). Ioan nu ne cere

sd nu iubim crealia, crealia lui Dumnezeu,
ci mai degrabd pofta trupului, pofta ochi-
lor gi truJia viefii, care constituie fur realitate
ceea ce se numegtelume.

in Epistotete Stantului Apostol Pavel
existd un pasaj caracteristic care aratd cd

lumea este, pe de o parte, pofta ochilor gi

trufia viefTi, toate lucrurile exterioare care
devin amdgirea celui rdu qi ne amdgesc; pe
de altd parte, lumea reprezintd patimile su-
fletului, adicd., contrariul migcdrii naturale
a forlelor sufletului.

SfAntul Pavel spune: Dar mie sd nu-mi

fie a md lduda decfrt numai tn crucea Domnu-
lui nostru Iisus Hristos, prin care lumea este

rdstignitd pentru mine Ei eu pentru lume (Ga-
lateni 6,1,4). Apostolul nu se mdndregte cu
originile sale, cu cetdfenia sa romanl., cu
faptul cd.L-avdzut pe Hristos in slava Sa,

ci doar prin crucea sa prin care a omorAt in

-.
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sine insuqi lumea. $i asta s-a lntAmplat pe
doud cdi. Mai intAi, lumea a fost rdstigni-
td pentru el, apoi el a fost rdstignit pentru
lume. in prima fazd,, cel rdu nu il mai poa-
te amdgi cu stimuli exteriori. in a doua, s-a
eliberat de lumea patimilor qi de poftele din
lduntrul sdu.

in aceste doud sensuri intAlnim cuvAn-
ful,,lume" tr textele patristice. Sfdntul Gri-
gorie Palama invafd cd lumea ca creatie a
lui Dumnezeu nu trebuie nici disprepitd,
nici urdtd.

In acest sens, lumea trebuie folositd de
om pentru subzistenfd. Existd totuqi peri-
colul ca atunci cdnd cineva vede lumea ca

pe o creafie a lui Dumnezeu sd o vadd gi

ca pe amdgirea diavolului; pentru cd diavo-
lul gtie intr-adevdr cum sd, utilizeze lumea
pentru aJ amdgi pe om.

in SfAnta Scripturd se spune cd diavolul
este regele acestei lumi. InterpretAnd acest


