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In ultimii zece ani s-a răspîndit în apus ideea, primejdioasă 
atît din punctul de vedere al statului cit din punctul de vedere 
al învăţăturii creştine, că creştinul nu are loc în statul 
socialist. Creştinii adevăraţi — spun propovăduitorii acestei 
teorii — îşi desfăşoară activitatea în subteran şi atitudinea 
lor este aceea de luptători împotriva sistemului socialist. S-a 
ajuns pînă acolo încît s-a afirmat — şi continuă încă să se 
afirme — că orice biserică creştină care funcţionează în 
ţările socialiste „cu aprobare comunistă" este o biserică 
apostată şi că toţi pastorii care funcţionează în astfel de 
biserici sînt trădători. După această teorie, numai acelea sînt 
biserici adevărate care trăiesc şi activează în subteran. 
Presa pusă în slujba acestei teorii le spune turiştilor care vin 
să viziteze ţările socialiste să nu se lase impresionaţi şi 
amăgiţi de bisericile arphi-pline care le vor fi arătate aici: 
acestea sînt doar nişte „vitrine organizate de comunişti ca să 
arunce praf în ochii vizitatorilor apuseni neinformaţi şi 
creduli."
Ideea aceasta a prins atît de puternic în minţile multora încît 
atunci cînd un cercetător ştiinţific cehoslovac a fost invitat să 
le vorbească studenţilor creştini din Universitatea din Oxford, 
în anul 1969, prima întrebare pe care i-au pus-o studenţii a 
fost aceasta: „Mai întîi să ne spui, dumneata eşti membru al 
unei biserici subterane, sau al unei biserici oficiale?" Cînd 
omul le-a răspuns că în ţara lui nu există biserici subterane, 
studenţii au refuzat să-l mai asculte: pentru ei omul acesta 
nu era un adevărat creştin.
Puterea cu care s-a acreditat ideea aceasta în apus se vede 
şi din faptul că atunci cînd, în primăvara anului 1973, un 
ziarist olandez creştin i-a luat un interviu Şefului Statului 
nostru, una dintre întrebări a fost aceasta: „Ce loc are 
biserica în statul socialist?"



Există deci o problemă, o temă de discuţii academice şi 
politice, aceea a locului creştinului în socialism, şi problema 
nu poate fi rezolvată şi discuţia nu poate fi încheiată prin 
simpla arătare a faptului că Constituţia ţării noastre acordă 
cetăţenilor ei dreptul de a practica o religie şi a faptului că în 
ţara noastră există 14 culte care îşi desfăşoară activitatea în 
mod legal. Problema este mai complicată, căci ea nu are 
numai un aspect legal, ca şi unul ideologic şi politic, şi de 
aceea ea necesită o dezbatere teoretică din care să rezulte 
cu claritate toate coordonatele ideologice şi politice ale 
poziţiei reale pe care o are religia, şi în special cea creştină, 
în cadrul societăţii socialiste.
Lucrarea de faţă îşi propune să schiţeze aceste coordonate 
şi să iniţieze un dialog nou pe această temă.
In cursul anilor în care am studiat la Oxford, am fost angajat 
în foarte multe discuţii cu studenţii din acea Universitate, şi 
apoi şi din alte Universităţi engleze, pe tema situaţiei religiei 
şi a credincioşilor din ţările socialiste. Discuţiile acestea se 
porneau de obicei de la întrebarea dacă veştile despre 
persecuţii şi despre torturări ale credincioşilor în ţările 
socialiste sînt sau nu sînt demne de crezare, dar inevitabil 
ele duceau la întrebarea de fond: Creştinul are sau nu are 
loc în statul socialist? Este el acolo doar tolerat pînă la 
dispariţie, statul făcînd tot ce-i stă în putinţă să-l facă să 
dispară cît mai repede, sau el este acceptat ca creştin în 
acea societate, cu drepturi depline în orice sferă a vieţii 
sociale, şi angajat şi el ca creştin la construirea societăţii 
socialiste?
In cadrul uneia dintre discuţiile pe tema aceasta, un student 
din Universitatea din Oxford mi-a pus următoarea întrebare, 
care mie'mi s-a părut extrem de logică şi de fundamentală şi 
despre care m-am mirat apoi că nu mi-am pus-o niciodată 
înainte: „Eu nu înţeleg, a început studentul, şi te rog să-mi 
explici şi mie, de ce este marxismul împotriva religiei? La 
urma urmelor, ce are marxismul cu religia?" Atunci pe loc nu 



am ştiut ce să răspund la această întrebare, dar ea mi-a 
apărut a fi atît de importantă şi de necesară încît m-am 
hotărit să fac tot posibilul să ajung să-i găsesc răspunsul. Mi-
am dat seama că, de fapt, discutarea temei generale a locu-
lui creştinului în socialism trebuie să pornească tocmai de la 
această întrebare şi că de răspunsul dat ei depinde 
rezolvarea acestei teme generale.
Se ştie că atît Marx cît şi Lenin şi Stalin au început în 
tinereţea lor prin a fi oameni adine interesaţi în religie, pe 
care au studiat-o cu seriozitate şi despre care au scris cu 
simpatie. Ce i-a făcut pe toţi aceştia să se întoarcă împotriva 
religiei, ba chiar să găsească a fi imperios necesar să lupte 
pentru distrugerea ei, pentru scoaterea ei din gîndirea 
oamenilor şi din viaţa lor? Am găsit la Oxford o broşurică 
scrisă de acelas autor care a lansat şi teoria existenţei 
bisericii subterane în ţările socialiste şi care încearcă să 
explice această aversiune faţă de religie a creatorilor 
marxism-leninis-mului prin anumite experienţe traumatice pe 
care le-ar fi avut ei în contact cu biserica sau cu creştinismul 
în general: Marx a suferit alături de tatăl său, evreu în-
creştinat din interes de promovare în aparatul administrativ 
din Germania anti-semită, Lenin a trăit— dacă-mi mai 
aminteso corect — şocul unor meschinării ale oamenilor 
bisericii cu ocazia executării fratelui său, Stalin a fost 
dezamăgit în Seminarul teologic din Tbilisi în care a fost o 
vreme student — şi aceste experienţe traumatice ale lor au 
făcut din ei duşmani înverşunaţi ai religiei în general. 
Explicaţia aceasta, care caută să atribuie un fenomen social 
atît de vast unor experienţe nefericite ale cîtorva indivizi, fie 
ei chiar şi creatorii marxism-leninismului, mi s-a părut a fi 
inadecvată, sau cel puţin insuficientă.
Atîţia ani de studiere a marxismului, în liceu, în facultate şi în 
atîţia ani de învăţămînt politic în cei zece ani de profesorat în 
ţară mă învăţaseră cel puţin atît că o idee nu prinde rădăcini 
şi nu devine un fenomen de masă decît dacă ea întîlneşte 



condiţii sociale şi politice favorabile ei. Astfel — aplicînd 
gîndirea marxistă la interpretarea unui aspect al marxismului 
— mi-am pus această pertinentă întrebare: Ce anume 
condiţii istorice i-au determinat pe dascălii marxism-
leninismului să considere problema religiei ca una destul de 
importantă ca să-i acorde o bună parte din timpul lor şi ce 
anume au urmărit ei prin lupta pe care au declarat-o 
idealismului în general şi religiei creştine în special? Căci 
trebuie să fi existat anumite condiţii sociale şi politice care să 
determine şi să favorizeze fenomenul acesta. Altfel, oricare 
ar fi fost experienţele personale ale lui Marx sau Lenin, ele 
ar fi rămas acolo, la nivelul lor personal, şi nu s-ar fi 
transformat în fenomen de masă.
Pentru oricine care cunoaşte condiţiile istorice ale secolului 
trecut, răspunsul la întrebarea de mai sus trebuie să fie 
evident. Marx a trăit o lungă perioadă a vieţii sale în Anglia, 
unde pe acea vreme 65% din populaţia ţării mergea în 
fiecare duminică la biserică, o ţară deci în care majoritatea 
oamenilor erau creştini practicanţi, între aceştia incluzîndu-
se în marea ei majoritate şi clasa muncitoare. Aici, în ţara 
aceasta a descoperit Marx mecanismul exploatării capitaliste 
şi în această ţară a gîndit şi a conceput el revoluţia care să 
desfiinţeze această exploatare. In această ţară, care avea 
pe atunci cea mai dezvoltată industrie şi deci cel mai nu-
meros proletariat, credea el că trebuie realizată revoluţia 
proletară. Şi iată că tocmai aici, în problema revoluţiei, se 
lovea el de concepţia religioasă despre lume şi viaţă: cu o 
clasă muncitoare care crede într-o viaţă mai bună în lumea 
de dincolo şi care crede într-un Dumnezeu care pedepseşte 
violenţa nu se poate face revoluţie! Un om care crede într-o 
viaţă mai bună dincolo de moarte nu şi-o va risca pe aceea 
eternă, aventurîn-du-se într-o luptă, cu şanse de izbîndă 
incerte, pentru fericirea în viaţa aceasta efemeră şi un om 
care crede într-un Dumnezeu care pedepseşte omorul nu se 
va ridica niciodată cu arma în mînă împotriva exploatatorilor 



săi, ci mai de grabă va lăsa în seama lui Dumnezeu 
răzbunarea şi eliberarea sa din mizerie, fie că aceasta va fi 
aici, fie dincolo de moarte. Religia le-a apărut astfel 
creatorilor marxismului ca o piedică în calea revoluţiei şi 
tocmai lucrul acesta este cel care i-a dus pe dascălii 
marxismului la ideea necesităţii luptei împotriva idealismului 
în general şi a religiei creştine în special şi pentru formarea 
în sînul clasei muncitoare a unei ideologii materialiste, atee.
lată care era esenţa problemei lor: pentru ca un om să 
ajungă să ia arma în mînă şi să zdrobească „orînduirea cea 
crudă şi nedreaptă", trebuia ca el să ajungă mai întîi la 
următoarele două stări psihico-intelectuale: în primul rînd, el 
trebuia să fie un om desperat, adică un om care şi-a pierdut 
speranţa într-o altă viaţă şi care a ajuns la concluzia că cea 
de acum este singura lui şansă, şi, în al doilea rînd, el 
trebuia să fie un om fără scrupule, adică unul care „ştie" că 
nu există nici un Dumnezeu care să-I pedepsească (sau să-I 
răsplătească) şi care, prin urmare, nu-şi mai face procese de 
conştiinţă cînd este vorba de violenţă în lupta armată 
împotriva celor care deţin bunurile materiale. Dascălii 
marxism-leninismului au ajuns la concluzia că numai 
ateismul va produce un asemenea tip de om. Generalizînd 
problema, ceea ce au înţeles ei este că o anumită ideologie 
produce un anume tip de caracter, şi ideea aceasta este de 
o importanţă fundamentală şi vitală pentru viitorul 
socialismului, aşa cum vom căuta să demonstrăm în paginile 
următoare. Ceea ce au înţeles dascălii marxismului în 
particular este că ideologia atee va produce inevitabil um om 
desperat şi fără scrupule, omul care va fi capabil să 
realizeze revoluţia sînge-roasă.
Această înţelegere a mecanismului formării unui anume tip 
de caracter, necesar realizării revoluţiei, a fost factorul care 
i-a determinat pe dascălii marxismului să se lanseze în lupta 
împotriva religiei şi în acţiunea de îndoctrinare a clasei 
muncitoare cu ideologia atee, acţiune care a căpătat numele 



de „pregătirea ideologică pentru revoluţie". Este evident că 
simpla experienţă traumatică cu religia a unor indivizi nu ar fi 
dus la un fenomen de masă şi nici simpla descoperire de 
către Marx şi Engels, sau Lenin, a faptului că Biblia n-ar fi 
adevărată nu i-ar fi făcut pe ei să lupte pentru combaterea 
ei, irosindu-şi astfel timpul lor revoluţionar preţios prin 
angajarea într-o discuţie care ar fi fost numai una pur 
academică. Dorinţa lor sinceră şi înflăcărată de a scăpa 
masele muncitoare de exploatare a fost punctul lor de 
plecare şi înţelegerea mecanismului formării unui anume tip 
de om necesar pentru realizarea revoluţiei i-a făcut să 
ajungă la lupta împotriva religiei creştine, şi aceasta 
indiferent de faptul că aceasta era sau nu era adevărată.
Acesta este, aşadar, răspunsul la întrebarea de ce mar-
xismul este împotriva religiei. Dar, în ce măsură, sau în ce 
mod ne ajută cunoaşterea acestui răspuns să înţelegem 
problema locului creştinului în socialism? Vom înţelege acest 
lucru abia după ce vom analiza şi vom vedea care au fost 
consecinţele sociale în socialism ale campaniei de luptă 
împotriva idealismului în general şi a religiei creştine în 
special iniţiată inainte de revoluţie şi continuată apoi, în 
virtutea inerţiei, şi după reuşita revoluţiei.
Trebuie să facem mai întîi aici o observaţie de o importanţă 
capitală: omul desperat şi fără scrupule cu care trebuia 
realizată revoluţia nu era prevăzut de către dascălii marxism-
leninismului a fi necesar şi pentru sociatatea comunistă care 
urma să fie realizată dincolo de revoluţie. Dimpotrivă, 
referitor la societatea aceea ei au introdus un concept nou, 
special, şi anume conceptul de „om nou", lată care sînt cele 
două coordonate majore pe care era conceput omul acesta 
nou: In primul rînd, deoarece toate mijloacele de producţie 
vor fi proprietatea întregului popor, omul din socialism nu va 
mai fi înstrăinat de procesul de producţie, ca îşi va dărui, în 
libertate, toate energiile sale acestui proces de producţie de 
bunuri materiale pentru întreaga societate şi îşi va găsi 



împlinirea fiinţei sale tocmai în acest proces creator şi, în al 
doilea rînd, omul acesta, nemaifiind corupt de tarele 
sistemului socialist, va fi atît de cinstit încît din bunurile 
produse şi expuse liber va lua numai atît cît îi va fi necesar şi 
în aşa fel încît să ajungă tuturor semenilor săi. Un om care 
îşi dăruieşte forţele sale în libertate în folosul altora, deci un 
om altruist, şi un om totalmente corect, iată omul pe care îl 
prevedeau dascălii marxism-leninismului că va apare în 
socialism, şi fără de care ei au arătat clar că nu va putea fi 
realizat comunismul.
Ceea ce prevedeau deci dascălii marxism-leninismului eră o 
schimbare radicală şi esenţială a caracterului omului, şi ei 
prevedeau că lucrul acesta se va produce automat, odată cu 
schimbarea orînduirii economico-sociale şi politice.
Astăzi, după trecerea atîtor ani de la revoluţie, este clar 
pentru oricine vrea să vadă că în socialism omul nu şi-a 
schimbat caracterul, ci că el a rămas acelaşi tip de om 
egoist, plin de vicii şi, în special, lipsit de corectitudine, aşa 
cum era el şi. în societatea capitalistă. De aceea crearea 
„omului nou" rămîne încă şi astăzi o „sarcină" de realizat, 
sarcină în a cărei îndeplinire se în-tîmpină piedici de 
netrecut. Unde o fi cauza pentru care omul nou refuză să 
apară conform previziunilor şi aşteptărilor? (Trebuie să 
facem aici precizarea că noi nu vrem să insinuăm că astăzi, 
în societatea noastră socialistă, n-ar exista oameni altruişti şi 
corecţi oameni cu caracter nobil, nu, departe de noi gîndul 
acesta, ci noi ne referim aici la acest „om nou" ca fenomen 
general, de masă, ceea ce e evident că este departe de a se 
fi realizat sau de a se realiza).
Să spunem direct şi deschis ceea ce credem noi şi ceea ce 
vom căuta să demonstrăm în continuare: cauza pentru care 
nu se realizează omul nou este ideologia materialistă, atee. 
Ne dăm seama că afirmaţia aceasta este gravă şi de natură 
să stîrnească mînie. Vom căuta, însă, să arătăm că ceea ce 
afirmăm este logic şi că aceasta este trista realitate: 



ideologia materialistă este piedica cea mai formidabilă care 
a fost înălţată vreodată în calea formării caracterului nobil al 
omului.
Vom arăta în primul rînd că, din punct de vedere istoric, 
ceea ce a dus la impasul actual este concepţia materialistă 
despre om, şi apoi, în al doilea rînd, că ceea ce menţine şi 
va perpetua o stare în care în nici un caz omul nou ca 
fenomen de masă nu va putea să apară este concepţia 
generală materialistă despre lume şi viaţă.
In primul rînd, deci, să ne ocupăm de concepţia materialistă 
despre om şi să vedem la ce tip de politică socială a dus 
această concepţie. Dascălii marxismului au conceput omul 
ca pe un produs al mediului, iar caracterul său ca pe un 
produs al mediului social: pentru-că sistemul social 
sclavagist, feudalist şi capitalist au fost sisteme corupte, 
bazate pe explotarea omului de către om, deci pe furt, pe 
violenţă şi pe necinste, omul format în cadrul acestor 
sisteme trebuia să aibă, în mod necesar şi inevitabil, um 
caracter viciat, asemenea sistemului care l-a produs; şi 
fiindcă omul nu este decît produsul mediului său, singurul 
lucru care trebuia făcut pentru a produce un om cu caracter 
nobil era crearea unui sistem social bazat pe dreptate şi pe 
cinste, şi sistemul acesta, la rîndul său, va crea omul drept şi 
cinstit, omul cu caracter nobil. Pe această linie, Lenin scria 
cu puţină vreme înainte de revoluţie că marxiştii nu 
consideră necesar să-i predice clasei muncitoare morala: 
lucrul acesta îl face burghezia, cu scopul de a ţine clasa 
muncitoare în supunere. Marxiştii au o cale mai bună: ei vor 
schimba orînduirea socială şi aceasta, la rîndul ei, va avea 
grijă să producă un nou tip de oameni.
Există indicaţii sigure că la foarte scurtă vreme după 
revoluţia din 1917 Lenin şi-a dat seama că speranţa în 
apariţia omului nou în mod spontan în socialism nu fusese 
întemeiată: cu toată schimbarea sistemului social-politic, 
caracterul oamenilor nu s-a schimbat, ci dimpotrivă, 



problema corupţiei şi a necinstei în administraţia socialistă 
devenea una dintre cele mai grave deficienţe ale sistemului.
Se scrie în apus că în perioda aceea în care a ajuns să-şi 
dea seama de această greşală în privinţa speranţei în 
schimbarea spontană a caracterului oamenilor în socialism, 
cînd problema schimbării caracterului oamenilor a ajuns să i 
se pară acută, cam prin anul 1921, Lenin, care ştia despre 
experienţele lui Pavlov care au dus la formarea unor reflexe 
condiţionate la cîini, l-a chemat pe Pavlov la Cremlin şi.l-a 
întrebat dacă nu cumva aceste experienţe ar putea fi 
aplicate şi asupra oamenilor, pentru a le forma un nou 
comportament în societate, un nou caracter. Deoarece 
Pavlov considera că oamenii nu sînt nici ei altceva decît 
nişte animale mai evoluate, răspunsul lui a fost desigur 
pozitiv. Lenin i-a cerut atunci să aştearnă pe hîrtie modul în 
care concepe el că i s-ar putea crea unei întregi societăţi 
umane un nou tip de caracter, de tipul reflexelor condiţionate 
create la cîini, şi l-a reţinut pe Pavlov timp de trei luni la 
Cremlin, unde acesta a scries un material de 400 de pagini 
care niciodată n-a părăsit zidurile Cremlinului şi care stă la 
baza vastei campanii de „reformare" a societăţii sovietice din 
cele două decenii de dinainte de cel de al ll-lea război 
mondial. Tot ce s-a făcut în anii aceia s-a făcut cu scopul 
„condiţionării" oamenilor, în speranţa că pe această cale se 
va obţine omul nou, care altfel refuza să apară.
Omul, însă, nu este numai animal, şi de aceea, oricîtă 
condiţionare i s-ar face, el refuză să se lase dresat: mai de 
vreme sau mai tîrziu, el vrea să se afirme ca om şi prin 
aceasta el răstoarnă planurile celor care îi aplicau un 
tratament ca de cîine. Pavlovismul aplicat societăţii umane 
cu scopul de a produce omul nou necesar societăţii 
socialiste şi comuniste nu a făcut altceva decît să aducă 
imense suferinţe şi o teribilă tragedie pentru sute de milioane 
de oameni.
lată, aşadar, că concepţia materialistă despre om ca simplu 



produs al unui anume mediu a dus la o politică socială 
greşită, care în loc să aducă fericire societăţii i-a adus 
teroarea şi spaima. Această concepţie despre om nu ajută, 
ci dimpotrivă, împiedică procesul de formare a omului 
adevărat.
Aici trebuie să ne reamintim faptul că dascălii marxism-
leninismului au intuit foarte bine că o anumită ideologie duce 
la o anumită atitudine faţă de viaţă şi faţă de societate şi, în 
special, că ideologia materialistă, atee, duce la desparare şi 
la o luptă cu arma în mînă pentru a obţine o viaţă mai bună. 
Am văzut că Marx, Engels şi Lenin au propovăduit ateismul 
tocmai pentru a crea în om această desperare şi pentru a-l 
determina să facă orice, numai să obţină şi el o parte cît mai 
mare din bunurile acestei lumi. Materialismullor filozofic şi 
propaganda lor ateistă n-avea nimic de a face cu adevărul 
sau neadevărul religiei. Pentru ei ideologia atee nu avea ca 
scop stabilirea şi triumful unui adevăr academic, ci urmărea 
crearea tipului de om care să realizeze revoluţia. Am văzut, 
însă, că un atare tip de om nu era necesar decît pentru 
scurta perioadă a revoluţiei: după reuşita acesteia, se spera 
în apariţia unui om angajat cu toate forţele sale spre binele 
comun, un om de cea mai elevată şi mai nobilă calitate 
morală, lată-ne aici în faţa unei contradicţii în gîndirea 
marxistă. Pe de o parte, înainte de revoluţie, se propovăduia 
o anumită ideologie cu scopul ca ea să producă în om o 
anumită atitudine faţă de lume şi viaţă, iar pe de alta, pentru 
perioada de după revoluţie se credea că sistemul economic, 
social şi politic nou va fi acela care va produce în om o nouă 
atitudine faţă de lume şi viaţă, un nou caracter. Aici este 
locul deci să punem întrebarea fundamentală: Ce anume 
produce caracterul omului, orînduirea socială, sau ideologia? 
Cu alte cuvinte, este caracterul omului un produs automat al 
unui mediu social, sau acest caracter este determinat şi for-
mat de concepţia despre lume şi viaţă care îi este insuflată 
acelui om?



Credem că evoluţia evenimentelor din acest secol în atîtea 
ţări din lume ne arată cu cea mai mare claritate că ideologia, 
concepţia despre lume şi viaţă insuflată oamenilor este cea 
care le determină şi le formează caracterul. Este destul — 
pentru a lua un exemplu din afara socialismului — să ne 
gîndim la ideologia hitleristă şi la monstruozităţile de caracter 
pe care le-a produs aceasta, pentru a face dovada tezei 
noastre. Dacă aşa stau lucrurile, atunci este cazul să punem 
întrebarea atît de vizibilă şi atît de vital importantă: De vreme 
ce o anumită ideologie produce un anume tip de caracter şi 
de vreme ce ateismul produce un caracter care nu este 
necesar socialismului victorios, ci dimpotrivă, îi subminează, 
de ce se continuă să se propage o ideologie care lucrează 
împotriva intereselor socialismului? Adică, de ce se 
continuă, după revoluţie, să se propage o concepţie 
materialistă, atee, despre lume şi viaţă cînd aceasta produce 
în mod inevitabil un om desperat şi lipsit de scrupule?
Să arătăm acum mai îndeaproape modul în care concepţia 
materialistă despre lume şi viaţă împiedică apariţia sau 
formarea omului nou ca fenomen de masă în societatea 
noastră socialistă.
In ţara noastră s-a mers mai mult pe ideea că educaţia este 
factorul determinant în formarea caracterului şi de aceea i s-
a trasat şcolii sarcina de a produce omul nou, necesar 
societăţii socialiste. In fiecare toamnă, la consfătuirile cu 
cadrele didactice, secretarii de partid le spun acestora că 
sarcina lor primordială este formarea omului nou, şi ideea 
este repetată pînă la banalizare. De ce oare nu reuşeşte 
şcoala să se ridice la nivelul sarcinii trasate ei de Partid? Voi 
căuta să răspund la această întrebare relatînd o întîmplare 
din propria mea carieră didactică. Eram profesor la un liceu 
în Cluj şi într-o toamnă am fost numit preşedinte al Comisiei 
diri-ginţilor din şcoală. Sarcina aceasta implica pe atunci 
coordonarea intregii activităţi educative din liceu, deci a 
întregului proces menit să ducă la crearea omului nou. 



Meditînd asupra sarcinii care îmi era pusă pe umeri, am 
ajuns să văd repede care era obstacolul care stătea în calea 
realizării obiectivului trasat. M-am dus atunci la secretarul de 
partid din şcoală — un tîn-ăr profesor de fizică — pentru a 
discuta problema cu el şi pentru a-i cere o îndrumare şi iată 
cum i-am formulat problema mea: „Voi profesorii de fizică, 
de chimie şi de ştiinţe naturale mergeţi în clasă şi le daţi 
elevilor următoarea imagine „ştiinţifică" despre lume şi viaţă: 
lumea este doar materie în veşnică mişcare, viaţa este o 
formă de existenţă a acestei materii apărută prin jocul 
întimplător al combinaţiilor eterne ale materie, iar omul este 
cea mai complex organizată formă a acestor combinaţii 
întim-plătoare; întregul complex al vieţii plantelor, animalelor 
şi oamenilor este guvernat de legile darwiniene ale adaptării 
la mediu şi supravieţuirii indivizilor celor mai adaptaţi şi a 
speciilor celor mai adaptate; nu există decît viaţa actuală: 
odată cu terminarea ei, singura şansă a omului s-a dus; nu 
există un „di-ncolo" unde să mai existe o şansă şi nu există 
un "cineva" care să recompenseze sacrificiul de sine sau să 
pedepsească egoismul sau rapacitatea". Ei bine, tovarăşe 
secretar, după ce voi Ie spuneţi la elevi toate, acestea, mă 
trimiteţi pe mine educatorul la aceiaşi elevi, cu sarcina de a 
le spune cam aşa: Voi, băieţi şi fete, trebuie să vă faceţi 
oameni nobili şi cinstiţi, adică voi trebuie să vă dăruiţi toate 
energiile pentru producţia de bunuri, pentru binele societăţii, 
chiar pînă la sacrificiul de sine, şi trebuie să fiţi corecţi, să 
spuneţi numai adevărul, să aveţi o viaţă de totală curăţenie 
morală. Cînd elevii aceştia vor auzi cuvintele mele, ei care 
au o gîndire foarte ascuţită şi logică, îmi vor zice: Dar, 
tovarăşe diriginte, într-o lume pur materială şi într-o viaţă 
guvernată de legile lui Darwin, unde numai acela care se 
grăbeşte şi apucă pentru sine are ceva, de ce am fi noi 
altruişti şi cinstiţi şi tot restul ce ne spui dumneata? Vezi, 
tovarăşe secretar, problema mea ca educator este aceasta: 
băieţii aceştia şi fetele acestea sînt la vîrsta marilor visuri şi 



aspiraţii, la vîrsta la care se formează idealurile şi nobleţea 
de caracter (sau urîţenia lui!); eu aş face din ei oameni 
minunaţi, numai că pentru aceasta am nevoie de un lucru, şi 
anume, de motivaţia bunătăţii şi a nobleţei de caracter. De 
să fie cineva altruist şi corect şi cinstit? Dacă eu le-aş putea 
motiva logic elevilor de ce să fie oameni de caracter, aş face 
din ei oameni de cea mai aleasă nobleţe! Spune-mi, deci, 
tovarăşe secretar, într-o lume pur materială, unde viaţa este 
produsul jocului întîmplării şi unde singura şansă este aici şi 
acum, şi pe aceasta o are numai cel tare şi care ştie să o 
apuce, ce motive putem oferi pentru un trai în folosul altora, 
pînă chiar la sacrificiul de sine?" Nu voi uita niciodată clipa 
aceea. Tînărul profesor de fizică s-a uitat lung la mine, a 
zîmbit şi mi-a zis: = Colega, vrei să fiu sincer cu tine?" 
„Desigur, i-am răspuns, de aceea am venit, ca să stăm de 
vorbă cu sinceritate!" „Ei bine, a continuat el, eu personal nu 
văd de ce eu aş fi cinstit şi bun: eu ştiu că dacă nu trag 
sforile şi dacă nu dau din coate, nu urc şi nu reu-şese în 
viaţă. Şi aceasta este pentru mine totul." Aici s-a încheiat 
discuţia noastră şi ea ilustrează perfect poziţia în care se 
află şcoala aşezată pe baze materialiste cînd este vorba să-
şi împlinească sarcina ce i se trasează de a produce omul 
nou atît de necesar socialismului.
l-am întrebat recent pe mai mulţi ideologi marxişti care este 
modul în care caută marxismul filozofic să motiveze 
moralitatea şi nobleţea de caracter şi mi s-a răspuns că 
singurul mod în care poate fi motivată dăruirea de sine în 
folosul altora este acela că urmărirea binelui comun 
înseamnă şi realizarea binelui personal, însă mi s-a făcut 
imediat şi precizarea că această motivaţie cade în momentul 
în care individul îşi dă seama că binele comun se realizează 
foarte încet, printr-un proces care durează multe decenii de 
acum incolo, şi atunci cînd e! ajunge la concluzia că folosind 
diferite pîrghii şi mijloace el poate să o ia înaintea majorităţii 
şi să-şi realizeze în prezent binele acesta, şi cînd individul 



ajunge la acest punct, nici un precept moral absolut nu i se 
mai poate da ca să-l reţină de la a folosi orice mijloace 
pentru a-şi realiza binele personal, fie chiar şi în detrimentul 
societăţii.
Societatea socialistă se află, aşadar, într-o situaţie 
paradoxală: ea doreşte un om nou, un om cu un caracter 
nobil, dar ea propagă o ideologie care nu-i poate oferi omului 
nici un ajutor în această direcţie, nici o motivaţie pentru 
nobleţea de caracter, ci dimpotrivă, îl împinge spre 
desperare şi spre acţiuni necinstite şi spre un mod de viaţă 
dominat de urmărirea unor scopuri strict egoiste.
Celui care înţelege situaţia aceasta îi vine să strige în gura 
mare: Oameni buni, nu inţelegeţi că răspîndind ideologia 
materialistă atee lucraţi împotriva intereselor societăţii pe 
care vreţi să o construiţi? Oameni buni, opriţi-vă de a mai 
crea oameni desperaţi şi lipsiţi de scrupule, căci societatea 
socialistă nu are nevoie de aşa ceva!
Am stabilit deci că Marx, Engels şi Lenin au ajuns la 
înţelegerea faptului că o anumită ideologie produce un 
anume tip de om, cu anumită impulsuri dominante şi cu 
anume norme de conduită în viaţă şi în societate. Am văzut 
apoi că o concepţie materialistă, atee, despre lume şi viaţă îl 
duce pe om la desperare şi la dorinţa de a apuca cît mai 
mult şi prin orice mijloace, acum în viaţa aceasta, care i se 
prezintă ca singura lui şansă de existenţă. Si am văzut că 
pentru dascălii marxism-leninismului nu se punea problema 
academică a adevărului sau a neadevărului unei anumite 
ideologii, ci că problema lor era aceea de a aduce clasa 
muncitoare într-o asemenea stare de spirit încît ea să fie 
gata de luptă armată pentru zdrobirea capitalismului şi 
pentru construirea socialismului, şi că pentru acest motiv şi 
cu acest obiectiv în gînd au început ei să propage concepţia 
materialistă, atee, despre lume şi viaţă. Am văzut, însă, 
deasemenea că după ce revoluţia a fost realizată, adică în 
socialism, societatea nu mai are nevoie de starea de spirit 



care i-a împins pe oameni la revoluţie. Acum societatea are 
nevoie de un om aşezat, de un om integrat în cosmos, în 
societate şi în sine însuşi, de un om gata să-şi dea toate 
energiile pentru binele comun. De aceea, a continua să se 
propovăduiască acum ideologia care era menită să producă 
omul desperat al revoluţiei este o nebunie. Se naşte atunci, 
în mod logic şi imperios următoarea întrebare: Dacă dascălii 
marxism-leninismului au înţeles că o anumită ideologie 
produce un anumit tip de om, care anume ideologie este în 
stare să producă omul nou, omul aspiraţiilor înalte, omul 
nobleţei de caracter al sacrificiului de sine pentru binele 
comun şi al absolutei corectitudini în societate?
Răspunsul la această întrebare nu poate fi decît unul singur: 
Este ideologia Aceluia care El însuşi a avut cel mai nobil 
caracter dintre toate şi care s-a sacrificat El însuşi pentru 
binele semnenilor Săi, anume Isus Chri-stos. Caracterul Lui 
însuşi, şi sacrificiul Său de Sine pe Calvar şi învăţătura Lui 
despre ceea ce trebuie să fie un om, exprimată mai ales în 
renumita sa „Predică de pe Munte" (Evanghelia după Matei, 
cap. V—VII) sînt cele care de aproape două mii de ani 
încoace nu încetează să producă caracterele cele mai nobile 
care au călcat vreodată pe pămîntul acesta.
Este bine ştiut că cei mai mari socialişti ai secolului trecut s-
au adăpat din acest izvor şi că ei L-au considerat pe Isus 
Christos drept inspiratorul lor cel mai de seamă, ba l-au 
considerat chiar drept primul socialist sau comunist din 
istorie. Cert este că prima comunitate de la Ierusalim 
formată din ucenicii şi urmaţii lui Isus Christos, punînd în 
practica spiritul învăţăturii Acestuia, s-au organizat pe baze 
comuniste: cei bogaţi şi-au vîn-dut averile şi le-au pus la 
dispoziţia Apostolilor, ca apoi aceştia să le folosească pentru 
întreţinerea întregii comunităţi.
lată cum este descrisă această societate de la Ierusalim: 
„Toţi cei care credeau erau împreună la un loc şi aveau toate 
de obşte. Işi vindeau ogoarele şi averile şi banii îi împărţeau 



între toţi, după nevoile fiecăruia" (Faptele Apostolilor, cap. 2, 
v. 44—45). Oriunde spiritul învăţăturii lui Isus Christos a fost 
acceptat şi asimilat în totalitatea lui, rezultatul a fost o viaţă 
nobilă pusă în slujba binelui comun, chiar şi cu preţul 
sacrificiului de sine.
Dar ceea ce este important aici nu este atît învăţătura lui 
Isus Christos, cît Persoana Lui însuşi, viaţa Lui şi sacrificiul 
Său de Sine pe Calvar. Acceptarea acestora de către un 
invidid ca făcute pentru sine duce la transformări radicale, 
fundamentale în fiinţa şi în caracterul acelui individ. Cei mai 
desperaţi beţivi capătă o reală aversiune faţă de alcool şi 
devin oamenii cei mai temperaţi, cei mai curvari oameni 
abandonează viaţa lor de destrăbălare şi devin oameni ai 
familiei lor, cei mai lipsiţi de caracter devin oamenii cei mai 
integri. Astăzi se ştie în toată lume că tinerii care au apucat 
sub influenţa drogurilor nu mai pot fi scăpaţi prin nici un 
mijloc medicamentos, dar că ei scapă total de această 
influenţă fatală dacă „se convertesc", adică dacă trec prin 
experienţa transformatoare de fiinţă şi de caracter a primirii 
lui Isus Christos în viaţa lor. Apostolul Pavel a fost acela 
care a sesizat primul această influenţă transformatoare a 
jertfei lui Christos asupra oamenilor şi de aceea a făcut din 
ea unicul subiect al predicilor sale. El a fost acela care a 
introdus în gîndirea universală conceptul de „om nou". In 
această direcţie, Pavel începe prin a face declaraţia funda-
mentală: „Dacă este cineva în Christos, el este o nouă 
creaţie" (II Corinteni c.5,v.17), adică acceptarea lui Christos, 
unirea cuiva cu Christos, produce în acea persoană 
schimbări atît de fundamentale încît se poate vorbi acolo de 
o nouă creaţiune. Apoi Pavel introduce direct termenul de 
„om nou", cînd se adresează celor ce s-au unit astfel cu 
Christos şi cînd le arată ce mod de viaţă trebuie să ducă ei 
de atunci înainte, scriindu-le: „să vă dezbrăcaţi de omul 
vechi, care se strică după poftele înşelătoare, şi vă înoiţi în 
spiritul minţii voastre şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut 



după chipul lui Dumnezeu, de o dreptate şi de o sfinţenie pe 
care le dă adevărul" (Epistola către Efeseni, cap. 4,v.22—
24). In altă parte el scrie astfel: „Să ne dezbrăcăm de faptele 
întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim 
frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii 
şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în invidie; ci îmbrăcaţi-vă 
în Domnul Isus Christos" (Epistola către Romani, c.13,v.12—
14). Şi iarăşi în altă parte: „Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucît 
voi v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui şi v-aţi 
îmbrăcat cu omul cel nou, care se înoieşte spre cunoaştere, 
după chipul Celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici Grec, nici 
Iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici Barbar, 
nici Scit, nici rob, nici slobod, ci Christos este totul în toţi. 
Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, 
îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu 
smerenie, cu blîndeţe, cu îndelungă răbdare. Ingăduiţi-vă 
unii pe alţii şi dacă unul are vreo pricină să se plîngă de altul, 
iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Christos pe voi, aşa 
iertaţi-vă şi voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-
vă cu dragostea, care este legătura desăvîrşirii" (Epistola 
către Colo-seni, c.3,v,9—14).
Cînd Pavel introducea conceptul de „om nou", el nu făcea, 
de fapt altceva decît să dezvolte ideea enunţată de Christos 
însuşi, care a arătat că fiinţa umană are nevoie de o 
transformare radicală, atît de radicală încît El o numeşte 
„naştere din nou", atunci cînd îi spune bătrînului cărturar 
Nicodim: „Dacă un om nu se naşte din nou, el nu poate 
vedea împărăţia lui Dumnezeu" (Ev. după loan, c.3,v.3). Idea 
aceasta este explicată în continuare de către Apostolul loan:
„lsus a venit la ai Săi şi ai Săi nu l-au primit, dar tuturor celor 
ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat 
dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuţi nu din 
singe, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din 
Dumnezeu" (Ev. după loan c.1,v.11—13).
lată aşadar care sînt datele esenţiale ale problemei aşa cum 



reies ele din Biblie: caracterul omului este corupt, natura lui 
este viciată într-o aşa măsură încît nici o măsură de 
suprafaţă nu poate îndrepta lucrurile: după expresia plastică 
a lui Isus, aşa cum un pom pădureţ nu poate face fructe 
bune, tot aşa în starea lui naturală nu poate să aibă o viaţă 
morală. Aşa cum pomul are nevoie de altoire pentru a 
produce fructe bune, omul are nevoie de transformarea 
radicală a naşterii din nou, sau a recreerii. Lucrul acesta se 
poate realiza numai prin unirea cu Christos, prin credinţa în 
fiinţa divină a Acestuia, prin primirea lui în fiinţa individului. 
Christos însuşi este prin excelenţă Omul Nou, prototipul noii 
umanităţi, originatorul unui nou tip uman: omul născut din 
Dumnezeu şi destinat să domnească în eternitate cu Dum-
nezeu. Cine îl primeşte pe Christos în viaţa lui se îmbracă în 
Christos", sau, „se îmbracă cu omul nou", adică devine un 
om nou, o nouă creaţie şi viaţa lui din acel moment înainte 
este o viaţă nouţă, o viaţă trăită după modelul eristic.
Dar, va obiecta cineva, ce zice ştiinţa la toate acestea? Nu 
este nestiinţific ca în secolul XX să ne întoarcem iar la 
religie? Ca răspuns la această obiecţie nu vom încerca să 
dovedim adevărul ştiinţific al creştinismului. Am putea indica 
o lungă listă de cărţi scrise recent de autori iluştri şi care fac 
această apologie a creştinismului, precum este posibil să ni 
se indice o contralistă de cărţi care combat creştinismul: 
discuţia pe această temă continuă de sute de ani şi sintem 
convinşi că va mai dura încă multă vreme. Nu, răspunsul 
nostru nu va merge pe această linie a dovezilor intelectuale 
ci el va indica spre mărturiile experienţele ale celor care cred 
şi a căror viaţă a fost schimbată şi înălţată prin credinţa în 
Isus Christos. Putem cita sute de nume de savanţi moderni 
celebri, chiar creatori ai unor ştiinţe moderne, mulţi dintre ei 
laureaţi ai premiului Nobel, care mărturisesc nu.numai că 
credinţa în Christos nu i-a împiedecat să gîndească ştiinţific, 
ci dimpotrivă, i-a ajutat în această direcţie, le-a integrat fiinţa 
şi le-a înfrumuseţat viaţa, dîndu-i sens şi direcţie şi valoare. 



Experienţa religioasă cu Christos nu poate fi negată de cel 
care nu crede şi deci nu a avut această experienţă, căci el 
nu are cum să o aprecieze. Aşa cum explică un cercetător 
modern, „dacă religia aparţine în esenţa ei vieţii lăuntrice a 
omului, urmează de aici că ea nu poate fi intuită decît din 
lăuntrul. Si fără îndoială lucrul acesta poate fi făcut numai de 
acela în a cărui conştientă interioară experienţa a avut loc. 
Necredinciosul va fi în primejdie să vorbească despre religie 
ca orbul despre culori, sau ca surdul despre o minunată 
compoziţie muzicală".
Ştiinţa modernă departe de a nega valoarea religiei, vine să 
ne arate dimpotrivă caracterul ei indispensabil pentru 
integritatea personalităţii umane. Am putea spune că una 
dintre categoriile majore ale ştiinţei moderne este cea de 
„structură" şi că structuralismul este unul dintre cele mai de 
seamă curente in toate ştiinţele: peste tot se caută 
structurile, tiparele de bază, în matematici, chimie, filologie, 
etc. etc. Ei bine cei care studiază ştiinţa umană, „din cele 
mai diferite unghiuri, „ne spun că omul se naşte cu anumite 
structuri, cum ar fi structura limbajului, a gîndirii, a 
sentimentelor, etc. şi că toate aceste structuri aşteaptă să fie 
umplute, să fie satisfăcute, să fie trăite, altfel, lăsînd una sau 
alta dintre ele neîmplinite, personalitatea umană s-ar simţi 
ştirbită, sărăcită, neîmplinită, lată însă că savanţi de renume 
mondial vin şi ne explică că unii dintre structurile cu care se 
naşte omul este şi cea religioasă: o structură care se 
exprimă prin aceea că oamenii din toate timpurile şi din toate 
civilizaţiile au simţit ciudata nevoie de a aspira spre un 
„dincolo" şi spre a comunica cu un „Cineva" de dincolo, pe 
care nu l-au văzut, dar a cărui existenţă au perceput-o 
intuitiv. Existenţa acestei structuri a devenit un obiect de 
investigaţie ştiinţifică. Astfel în anul 1968 s-a creat la Oxford 
un grup de studiu care să studieze acest domeniu în mod 
ştiinţific, grup condus nici mai mult nici mai puţin decît de un 
fost preşedinte al Academiei Regale Britanice. Sir Alistair 



Hardy, Profesor Emerit de Zoologie în Universitatea din 
Oxford. Ceea ce este esenţial de reţinut aici este că o parte 
a structurii omului este cea a vieţii lui religiose şi că 
nesatisfacerea acesteia îl lasă pe om cu un sentiment 
permanent de neimplinire, cu un simţămînt de gol lăuntric, 
cu un dor după ceva indefinit şi în final cu certitudinea 
neîmplinirii şi a ratării destinului său. Dacă socialismul vrea 
împlinirea totală a personalităţii umane — şi nu este oare 
acesta scopul său declarat? — atunci el trebuie să ţină 
seama şi de dimensiunea religioasă a omului, care se cere 
şi ea realizată. Existenţa acestei structuri sau capacităţi sau 
dimensiuni a vieţii religioase a fost intuită de Augustin atunci 
cînd scria atît de plastic Sufletele noastre sînt făcute pentru 
tine, Dumnezeule, şi ele nu-şi găsesc odihna decît atunci 
cînd se odihnesc în Tine". Acelaşi lucru l-a spus şi în epoca 
noastră C. G. Yung, care la sfîrşitul carierei sale de psihiatru 
declara că el a găsit în om ceea ce el a numit „structura lui 
Dumnezeu" („the pattern of God"). lată care este concluzia 
acestui mare psihiatru modern cu privire la necesitatea vieţii 
religioase, pentru individ: „In ultimii 30 de ani oameni din 
toate ţările civilizate ale pămîntulu: au venit la mine la 
consultaţii . . . Intre toţi pacienţii mei maturi nu a fost niciunul 
ale cărui probleme să nu fi izvorît din lipsa unei concepţii 
religioase despre lume şi viaţă. Pot să vă asigur că fiecare 
dintre ei s-a îmbolnăvit deoarece a pierdut ceea ce îi dă 
omului o religie vie, şi nici unul nu şi-a recăpătat cu adevărat 
sănătatea dintre cei care nu şi-au recăpătat concepţia 
religioasă despre lume şi viaţă."
Dar religia nu este vital necesară numai pentru individ. Ea 
este tot atît de necesară şi pentru supravieţuirea socială. In 
acest sens, profesorul Evans-Pritchard, şeful catedrei de 
antropologie de la Universitatea din Oxford, ne arată că 
„funcţiile religiei sînt esenţiale pentru supravieţuirea rasei 
umane. Acest lucru ne este dovedit de faptul că au existat 
societăţi cărora le-a lipsit ştiinţa, sau arta, sau filozofia, dar 



n-a existat niciodată o societate omenească fără religie. 
Faptul că religia a fost un factor permanent în toată istoria 
omenirii ne arată că ea, religia, este o parte integrantă a 
structurii noastre umane."
lată deci că în loc să dăuneze omului — aşa cum susţin cei 
care luptă împotriva ei, căutînd să-l apere pe om de ea — 
religia îi este structural şi vital necesară, fîînd de fapt 
dimensiunea care îl ridică din sus de lumea animală, şi fiind 
menită să-l înalţe în lumea lui Dumnezeu.
La acest punct sîntem siguri că ni se va ridica o altă obiecţie: 
Creştinismul există de aproape 2000 de ani; de ce n-a 
realizat atunci creştinismul sociatatea ideală? Ba, 
dimpotrivă, cum de s-au comis în cursul istorirei atîtea 
monstruozităţi în numele religiei creştine? Răspunsul la 
această obiecţie il vom găsi într-o privire istorică asupra 
creştinismului. In primele sale secole, atunci cînd 
creştinismul era viu, adică atunci cînd se adăpa numai din 
învăţătura lui Isus Christos şi a apostolilor săi, cînd încă nu i 
s-au adăugat filozofări elenistice şi superstiţii păgîne şi cită 
vreme n-a fost instituţionalizat, el a produs oameni minunaţi 
şi comunităţi creştine minunate. Cu trecerea vremii însă, 
sursa originară a fost tot mai mult neglijată, preferinţă 
începînd să se dea scrierilor unor dascăli mai tîrzii, 
influenţaţi de neoplatonism şi de alte curente de gîndire 
străine de Evanghelie (aceste scrieri ale „sfinţilor părinţi" vor 
căpăta mai tîrziu numele de „sfînta tradiţie"). In cele din 
urmă, în secolul al IV-lea creştinismul a fost adoptat — din 
raţiuni politice —■ ca religie de stat în imperiul roman şi 
Biserica creştină a devenit o forţă politică. Accentul a încetat 
să mai fie pus pe puterea lui Christos de a schimba individul 
şi societatea şi a început să fie pus pe puterea Bisericii de a 
decide soarta sufletelor oamenilor. S-a introdus deci ideea 
că Biserica are puterea de a ierta păcatele, de a-i „dezlega" 
pe oameni de păcate, de a-i mîntui, de a le asigura un ioc în 
rai. Practica introdusă atunci este bine cunoscută: individul 



poate duce orice fel de viaţă, cu condiţia însă ca din cînd în 
cînd să meargă la un preot să se spovedească şi acesta să-l 
dezlege de păcate. Apoi iarăşi le ia toate de la capăt şi iarăşi 
apelează la preot să-i dea „dezlegarea", pînă cînd, în final, 
pe patul de moarte, preotul îi dă absolvirea finală de toate 
păcatele şi îi deschide calea către cer. Ba s-a ajuns chiar ia 
ideea că Biserica poate interveni şi după moartea cuiva, 
dacă acesta are rudenii care să plătească," ca să îi ierte 
păcatele „post-mortem" şi să-l transfere din locul pierzării în 
cel al fericirii. Această pervertire a creştinismului a luat forma 
ei cea mai aberantă atunci cînd Biserica catolică a început 
să comercializeze pe faţă iertarea păcatelor, sub forma 
vînzării de indulgente.
Această formă de creştinism are două consecinţe majore 
care interesează — în tema noastră. Intîi, ea concentrează 
toată viaţa religioasă în biserică, adică în mîinile preoţilor: 
aceştia cunosc formulele magice care leagă şi dezleagă, 
aceştia mijlocesc între oameni şi Dumnezeu, într-un cuvînt, 
aceştia au monopolul asupra lumii spirituale. Individul nu 
este încurajat în nici un chip să citească literatură religioasă 
pentru sine, să aibă o viaţă spirituală personală. Dimpotrivă, 
el este alungat de la acestea, izolat de ele. In al doilea rînd, 
individul, ştiind că are în preot pe unul care îl poate 
„dezlega" oricînd de păcate, numai este în nici un chip 
stimulat să ducă o viaţă morală. Dimpotrivă, el este chiar 
încurajat de situaţia aceasta să ducă o viaţă fără nici un frîu 
şi fără nici o reţinere.
Aşa se explică de ce creştinismul etatizat şi eclesias-ticizat 
şi-a pierdut puterea revoluţionară, transformatoare de individ 
şi de societate.
Protestantismul a venit să restaureze creştinismul originar 
tocmai în punctele acestea nevralgice. Mai întîi, 
protestantismul a respins toate adausurile tîrzii la creştinism 
(„sfînta tradiţie") şi a chemat la o întoarcere la sursă, la 
Biblie. In al doilea rînd, el a respins ca ne-bib-lică şi deci 



necreştină ideea că preotul ar fi un mijlocitor între om şi 
Dumnezeu (pe baza aceea ce spune Aposto Iul Pavel: 
„Există un singur mijlocitor între om şi Dumnezeu: Omul Isus 
Christos", Epistola l-a către Timotei c.2,v.5) şi l-a lăsat pe 
individ el însuşi faţă în faţă cu Dumnezeul său. Consicenţele 
acestei reforme au fost extraordinar de profunde pentru 
dezvoltarea individualităţii umane: mai întîi, omului i-a fost 
dată Biblia în mînă, să o citească pentru sine însuşi şi astfel 
să-şi dezvolte propria sa viaţă spirituală (să nu se mai îm-
pace cu gîndul că altcineva, adică Biserica, i-ar vedea de 
sufletul lui) şi în al doilea rînd, fîînd pus faţă în faţă cu 
Dumnezeu, individul a fost făcut responsabil: el ştie de acum 
încolo că păcatul este un lucru atît de serios încît a necesitat 
moartea lui Christos ca să poată fi iertat şi ştie că viaţă toată 
de acum înainte şi-o petrece înaintea lui Dumnezeu, în fată 
căruia trebuie să răspundă în fiecare clipă de modul său de 
vieţuire.
Contactul personal direct al individului cu Dumnezeu, prin 
unirea sa cu Christos, cu jertfa acestuia de Sine şi cu 
personalitatea Lui înviată, a avut efecte transformatoare 
radicale în acel individ. Si cînd experienţa aceasta s-a 
generalizat la scară naţională în unele tări, transformările pe 
care le-a trăit acea societate au fost imense. Tări ca Suedia, 
Norvegia, Danemarca, Anglia, unde protestantismul a biruit 
pe scară naţională, au ajuns să fie proverbiale pentru cinstea 
cetăţenilor lor şi mai ale pentru corectitudinea aparatului lor 
administrativ. Tot ceea ce s-a realizat pozitiv în ţările acelea 
s-a realizat sub influenţa creştinismului reformat, care şi-a 
arătat astfel puterea sa revoluţionară, transformatoare de om 
şi de societate. Şi trebuie să subliniem apăsat că ţările 
acestea sînt singurele în toată istoată omenirii în care s-a 
realizat o societate apropiată mult de idealul corectitudinii, al 
cinstei, al purităţii morale. Nici o altă religie şi nici o altă 
formă a creştinismului nu a realizat vreodată ceva 
asemănător.



Se poate obiecta la acest punct că ceea ce s-a realizat în 
aceste ţări în secolul trecut şi la începutul acestui secol s-a 
destrămat astăzi, căci este ştiut că cel mai mare dezmăţ şi 
cea mai mare promiscuitate au loc astăzi în ţările 
scandinave. Oare faptul că fenomenul înaltei moralităţi nu a 
fost de durată nu infirmă teza noastră că creştinismul 
reformat poate crea o societate morală? Nu, nicidecum. 
Dimpotrivă, înţelegerea procesului decăderii moralităţii în 
aceste ţări va confirma şi va întări teza noastră.
Declinul şi apoi totala prăbuşire a religiei în ţările protestante 
a pornit de la Ch. Darwin. Pînă la el, crea-fionismul avea 
poziţii inatacabile, deoarece nu exista nici o altă alternativă: 
ştiinţific nu se putea demonstra cum ar fi putut apare de la 
sine o lume atît de complex organizată, lată însă că Darwin 
oferea lumii ştiinţifice o teorie fascinant de atrăgătoare, 
extrem de logic argumentată şi în aparenţă imposibil de 
combătut, cu privire la modul care s-au dezvoltat fiinţele pe 
pămînt, de la cele mai simple la cele mai complex 
organizate: teoria evoluţiei. Lumea ştiinţifică a fost cucerită 
rapid în quasi-totalitatea ei de această teorie, care oferea o 
nouă explicaţie a originilor şi o nouă imagine despre lume şi 
viaţă. Lumea teologică a simţit imediat impactul zguduitor al 
acestei noi arme al ştiinţei. Unii, dîndu-şi seama de 
caracterul ei distrugător de credinţă, au reacţionat cu 
violenţa pe care o stîrneşte panica: împotrivirea lor, însă, a 
fost ineficace, deoarece le lipseau orice argumente de 
aceeaşi natură logică, convingătoare, care părea să 
caracterizeze teoria evoluţiei. Alţi teologi, şi în general cei 
mai mari, mai savanţi, au acceptat teoria evoluţiei ca 
inevitabilă, ca ştiinţifică. Şi de la acest punct a început 
prăbuşirea: aceşti teologi, cu autoritatea pe care le-o dădea 
faima lor de savanţi, au început să reinterpreteze Biblia, să 
afirme că ea nici nu are pretenţia să fie ştiinţifică şi să ne 
ofere o explicaţie a lumii materiale că ea este scrisă de 
oameni dintr-o epocă pre-ştiinţifică, oglindind concepţia lor 



despre lume, că deci noi nu trebuie să căutăm în ea o 
explicaţie a lumii materiale, ci numai sfaturi de natură 
spirituală, iar acolo unde ştiinţa vine să ne aducă o explicaţie 
a lumii care diferă de cea biblică, noi trebuie să avem „înţe-
legere" faţă de „naivitatea" autorilor Bibliei şi să acceptăm 
explicaţia pe care ne-o oferă ştiinţa.
Atitudinea aceasta părea rezonabilă. Teologii aceştia nu 
intenţionau să distrugă Biblia sau credinţa. Cu toată 
naivitatea pe care o atribuiau ei autorilor Bibliei, teologii 
aceştia mai găseau totuşi în ea suficiente valori spirituale 
care să-i determine să rămînă, în felul lor credincioşi. Pentru 
credinţa maselor largi de credincioşi, însă, atitudinea 
aceasta a teologilor a avut efecte catastrofale: în decurs de 
o generaţie procentajul celor care frecventau Biserica în 
fiecare duminecă a scăzut în Anglia de la 65% la 10%! In 
Suedia, unde procentajul fusese şi mai mare decît în Anglia, 
el a scăzut la 5%! Numai în S.U.A., unde puterea legislativă 
a luat măsuri de protejare a populaţiei faţă de această teorie 
nocivă, interzicînd predarea ei în şcoli, procentajul credincio-
şilor a rămas la aproximativ 50%.
Ceea ce vrem să scoatem în evidenţă, înainte de a discuta 
adevărul sau neadevărul ştiinţific al teoriei evoluţiei, este 
efectul ei dezastruos asupra moralităţii din ţările protestante: 
odată cu prăbuşirea credinţei evanghelice s-a prăbuşit orice 
suport al moralităţii, şi societatea acestor ţări trăieşte astăzi 
coşmarul unui dezmăţ şi al unei invazii de pornografie cum 
nu s-a mai cunoscut în Europa de pe timpul perioadei de 
decădere a imperiului roman.
Lucrul pe care-l dovedesc cu claritate toate acestea este că 
religia creştină în forma ei reformată a fost cea care a reuşit 
într-un mod ne mai cunoscut în istorie să creeze un om 
moral şi o societate curată, şi că prăbuşirea credinţei a avut 
ca rezultat prăbuşirea moralităţii acelei societăţi.
lată însă că la 100 de ani după Darwin lumea ştiinţifică 
trăieşte o nouă revoluţie: cercetările geologice, zoologice, 



biologice şi mai ales cele genetice în loc să confirme teoria 
evoluţiei o infirmă. Chiar dacă unii savanţi se mai leagă 
încăpăţînat de această teorie (şi ei o fac mai mult datorită 
faptului că nu au ce pune în loc — căci singura alternativă 
care rămîne este creaţionismul, şi acesta li se pare 
„neştiinţific"), mulţi dintre cei mai mari şi mai oneşti savanţi 
recunosc că teoria evoluţiei este „depăşită", că ea nu poate 
să explice nici apariţia lumii, nici apariţia vieţii, nici a speciilor 
animale, nici a omului.
Nu este cazul şi locul să dezvoltăm mai pe larg aici pro-
blema aceasta atît de dezbătută în contradictoriu la această 
dată. Ceea ce vrem să semnalăm însă este faptul că 
savanţii nu mai sînt atît de siguri de sine cît erau, să zicem, 
la începutul acestui secol. Atunci se cre^ dea că ştiinţa este 
în stare să explice totul. Astăzi, „teoria incertitudinii" nu este 
numai o teorie în fizică ci şi o atitudine general — ştiinţifică. 
Astăzi nu se mai poate vorbi de o teorie unică şi unitară 
despre apariţia lumii şi despre dezvoltarea ei nici măcar la 
cei ce se încăpăţînează să rămînă strict materialişti. 
Fenomenul care se observă cu pregnantă în lumea 
universitară apuseană, în contrast cu siguranţa de sine 
arogantă din trecut, este o mare modestie a oamenilor de 
ştiinţă, care nu se mai grăbesc să tragă concluzii generaliza-
toare pripite: astăzi descoperirile se succed atît de rapid încît 
teoriile se schimbă şi se înlocuiesc la intervale la cel mulţ 10 
ani, şi faptul acesta îi face pe oamenii de ştiinţă să-şi dea 
seama de relativitatea tuturor explicaţiilor ştiinţifice. 
Descoperirile fizicii că în jurul nostru mai există şi alte lumi, 
cu alte legi şi cu alte forme de existenţă şi descoperirile 
făcute de noua ştiinţă a para-psihologiei îi fac pe savanţi să 
fie mai rezervaţi atunci cînd este vorba să afirme că lumea 
noastră materială este singura care există.
Ceea ce se constată opoi este că materialismul a creat în 
oameni un imens gol spiritual. Atîta vreme cît în ştiinţă exista 
atmosfera de siguranţă absolută a cunoaşterii, golul nu-şi 



făcea atît de mult simţită prezenţa. El a început să fie simţit 
în mod tragic în momentul în care ştiinţa n-a maj putut da 
răspunsuri sigure. Sufletul omului nu poate fi satisfăcut 
numai prin bunuri materiale şi culturale: el este însetat după 
lumea spirituală şi nu poate fi satisfăcut decît în contactul viu 
cu aceasta. Foamea spirituală, aspiraţia după transcendent 
şi avida căutare a experienţelor religioase este caracteristica 
nouă şi dominantă a tinerei generaţii atît în apus cît şi în 
răsărit, atît în ţările capitaliste cît şi în cele socialiste.
Dacă în ştiinţă se fac astăzi revizuiri fundamentale, acelaşi 
lucru se întîmplă şi în teologie. Astăzi se constată că teologii 
s-au prea grăbit atunci cînd, după apariţia lui Darwin, au 
început să adapteze Biblia la ştiinţa vremii: majoritatea 
covîrşitoare a locurilor din Biblie care au fost contestate 
atunci s-au dovedit de atunci încoace a rezista tuturor 
atacurilor: Biblia s-a dovedit a fi totuşi adevărată.
Teologii care s-au grăbit deci să adapteze Biblia la evoluţie 
şi în general la o ştiinţă ale cărei poziţii se schimbă din 
deceniu în deceniu au făcut o dublă şi teribil de costisitoare 
greşală: în primul rînd, ei au negat adevărurile biblice de 
dragul aşa — zisei ştiinţe, şi în al doilea rînd, prin această 
negare au subminat şi au dărîmat suportul moralei unor 
naţiuni întregi, distrugînd astfel ceea ce s-a realizat mai 
minunat în istoria modernă.
Scopul acestei lucrări este să stabilească locul creştinului în 
socialism. întrebarea este: Are creştinul, şi mai ales cel 
protestant şi neo-protestant (baptist, creştin, după 
Evanghelie, pentecostal), un loc ca creştin într-o societate 
socialistă? Este el acceptat ca atare de această societate? I 
se acordă lui încredere în această societate aşa încît să 
poată ocupa în ea orice slujbe şi la orice niveluri?
Dacă ne-am fi oprit cu întrebarea la prima ei formă şi am fi 
căutat răspunsul numai din punct de vedere juridic, acest 
răspuns ar fi fost afirmativ: Constituţia ţării dă dreptul 
cetăţenilor ei să aibă şi să practice o credinţă religioasă şi 



Legea cultelor din 1948 dă o poziţie legală unui număr de 14 
culte religioase, inclusiv cele neo-protestante numite mai 
sus. Dar dacă punem întrebarea sub a treia formă pe care i 
am dat-o noi, răspunsul nu mai este tot atît de sigur, şi 
pentru cei-ce cunosc bine tratamentul care Ii se acordă la 
noi credincioşilor care fac parte din cultele neo-protestante 
răspunsul este categoric negativ.
Credincioşii neo-protestanţi sînt trataţi la noi cu foarte multă 
neîncredere, lor nu li se acordă anumite slujbe şi ei nu pot 
depăşi anumite niveluri pe scara ierarhiei sociale, asupra lor 
se fac deosebit de multe discriminări şi se exercită presiuni 
de toate felurile. Ei nu se pot simţi decît „toleraţi" în această 
societate şi vom vedea îndată că de fapt chiar acesta le este 
statutul lor real, nu numai la noi ci în toate ţările socialiste. 
De ce există oare această discrepanţă între ceea ce se 
acordă constituţional şi ceea ce se practică de fapt, în 
realitate?
Răspunsul îl găsim atunci cînd înţelegem în esenţa ei 
politica socialistă faţă de religie. Socialismul a început prin 
speranţa că religia va dispare în acest sistem, şi că ea va 
dispare rapid, în decurs de o generaţie. Imi amintesc cum ni 
se explica nouă această politică în cadrul adunărilor U.T.M. 
în anul 1948. Chiar dacă explicaţia aceea avea caracter 
popularizator şi simplist, ea redă în esenţa ei linia directoare 
în această problemă, lată cam ce ni se spunea: „Noi ştim din 
istorie că persecuţiile şi martirajul aprind zelul religios şi de 
aceea noi nu vom repeta această greşală. Noi avem o 
metodă mai bună. Noi îi vom lăsa pe cei religioşi să continue 
să-şi practice credinţa, căci odată asimilată de cineva cu 
greu i-ar mai putea fi ea scoasă din gîndire. Noi însă vom 
avea grijă de tînăra generaţie. Pe aceasta o vom izola ş; feri 
de influenţa celor religioşi. Noi avem tot procesul educativ în 
mîinile noastre şi vom creşte noua generaţie totalmente 
atee. Astfel, odată cu dispariţia vechii generaţii de 
credincioşi, va dispare de la noi şi religia."



întreaga politică socialistă în problema religiei a fost axată 
pe această linie şi s-a bazat pe această teorie şi speranţă a 
dispariţiei religiei în socialism în decurs de o generaţie. Un 
teolog est-german a fost acela care a avut primul curajul să 
comenteze public această politică — la un congres al cultului 
luteran din R.D.G. în anul 1972 — şi acest teolog, analizînd 
starea în care au fost puşi creştinii prin această politică, a 
definit-o ca fiind aceea de „toleraţi pînă la dispariţie": 
creştinilor li s-a dat „un timp de graţie", pînă cînd se vor 
stinge. Toate reglementările şi interdicţiile şi limitările în liber-
tatea de exercitare a cultului, impuse Bisericilor de la noi, şi 
mai ales celor neo-protestante (pentru că acestea 
manifestau o vitalitate viguroasă şi creşteau vertiginos 
numeric), au fost concepute şi impuse cu scopul de a 
accelera procesul acesta sperat al dispariţiei religiei în 
socialism.
Sociologii consideră că „timp de o generaţie" înseamnă 25 
de ani. Este timpul să vedem deci dacă s-a realizat sau nu 
speranţa dispariţiei religiei. Lucrul acesta s-a şi făcut la noi în 
mod oficial. In toamna anului 1972, în lecţia inaugurală a 
cursului de ateism de la facultatea de filozofie din Bucureşti, 
profesorul Tache Aurelian, după ce a arătat că speranţa 
fusese că religia va dispare repede în socialism, a arătat că 
s-a întreprins un sondaj de probă în această privinţă în 
judeţul Braşov, ca să se vadă care a fost evoluţia religiei în 
ultimii 25 de ani, şi constatarea a fost că „sectele religioase" 
(denumire peiorativă a cultelor neo-protestante) au crescut 
în această perioadă de timp cu 300%.
Ceea ce se constată deci în practică este că în locul 
dispariţiei religiei în socialism se întîmpîă de fapt o adîncire a 
fenomenului religios, şi lucrul acesta este vizibil în mod 
pregnant şi în U.R.S.S. la mai bine de 50 de ani de 
socialism, deci după trecerea a două generaţii de la 
instaurarea noului sistem social-politic. Se manifestă astăzi 
la noi, şi mai ales în rîndurile tineretului şi ale intelectualilor, 



o acută foame spirituală, o dorinţă după „ceva", o căutare 
după transcendent de o intensitate mereu crescîndă. 
Fenomenul poate fi explicat sociologic în felul următor. In 
anii premergători ai socialimului şi în primii ani de viaţă ai 
acestuia li se spunea oamenilor să renunţe la aşteptarea 
unui rai „dincolo", într-o altă viaţă, căci acela este iluzoriu, şi 
să se dăruiască total construirii aici şi acum a raiului pe 
pămînt. In entuziasmul şi romantismul revoluţionar de atunci, 
mase largi de oameni au crezut în realizarea imediată a 
acestui rai pe pămînt şi s-au dăruit cu elan construirii lui, 
abandonînd orice noţiuni de transcendent şi manifestînd 
mult spirit de sacrificiu pentru construirea unei vieţi noi şi 
fericite în lumea aceasta. Anii însă treceau, şi raiul pe 
pămînt întîrzia să apară. Nivelul de viaţă, este adevărat, 
creştea dar el creştea mult prea încet, mult mai încet decît 
se sperase şi se promisese. Au început apoi să apară şi 
planurile de perspectivă şi lumea a început să înţeleagă că 
perspectiva unui rai pe pămînt este extrem de îndepărtată. 
Apoi s-au deschis porţile pentru turismul străin, şi contactul 
cu oamenii din apus i-a făcut pe cei de la noi să înţeleagă că 
nivelul de trai în ţările capitaliste este mult mai mare decît la 
noi şi că încă multe generaţii de aici înainte noi nu vom fi în 
stare nici măcar să depăşim standardul de viaţă din „iadul 
capitalist", fără să mai vorbim de realizarea raiului pe pămînt 
la noi.
In momentul acela s-a produs în oameni o prăbuşire morală, 
sau, dacă vreţi, o deşteptare la realitate: omul îşi dădea 
seama că acum, cînd viaţa materială „ca în rai" devenea 
doar o perspectivă îndepărtată, el a rămas totalmente gol, 
gol şi pe dinafară şi pe dinlăuntru. Abia cînd omul îşi dă 
seama de eşecul său pe plan material golul său lăuntric i se 
face simţit cu toată pregnanţa
Pentru balansarea acestei afirmaţii, trebuie să subliniem 
paradoxul că şi împlinirea sau realizarea belşugului material, 
urmărit în exclusivitate, cu sacrificarea interesului pentru 



viaţa spirituală, duce tot la aceeaşi reacţie — la conştienta 
unui imens gol lăuntric : aşa se explică reacţia în ţările 
capitaliste care au realizat abundenţa bunurilor materiale a 
tinerei generaţii care este dezgustată de această „societate 
de consum", şi care aleargă şi ea flămîndă după-valori 
spirituale. Toate aceste evoluţii în viaţa socială modernă nu 
fac altceva decît să confirme faptul că religia este un feno-
men de structură intimă a omului şi că orice i s-ar da omului 
în schimb, el nu va fi satisfăcut, împlinit, realizat decît în 
contactul viu cu realitatea spirituală pentru care a fost creat.
Faptul că religia nu dispare în socialism, ci dimpotrivă se 
întăreşte trebuie să impună, mai de vreme sau mai tîrziu, o 
revizuire şi o schimbare a atitudinii Partidului Comunist faţă 
de acest aspect al vieţii individuale şi sociale, l-am pus 
recent unui ideolog de seamă al Partidului Comunist Roman 
următoarea întrebare: „Vă rog să-mi explicaţi care sînt 
raţiunile filozofice pentru care luptaţi împotriva religiei?" Mi-a 
răspuns cam aşa: „Nu există raţiuni filozofice pentru 
aceasta. Logic, nu văd de ce ne cheltuim atîta energie 
pentru combaterea religiei. Din punct de vedere filozofic, am 
putea să-i lăsăm pe oameni să-şi aibă viaţa lor religioasă. 
Actuala atitudine în această problemă — a continuat el — 
este dictată din raţiuni politice, şi nu filozofice, 
gnoseologice." Noi am văzut că însăşi pornirea luptei 
împotriva religiei de către dascălii marxism-leninismului nu a 
fost dictată de raţiuni filozofice, gnoseologice, ci de raţiuni 
politice. Ori, unul dintre scopurile fundamentale ale lucrării 
de faţă a fost acela de a demonstra şi de a convinge că 
scopul urmărit iniţial de lupta împotriva religiei a fost unul cu 
caracter de scurtă durată — acela de a produce omul 
revoluţiei — şi că, odată revoluţia realizată, lupta împotriva 
religiei are efecte dăunătoare socialismului şi prin urmare 
consecvenţa pe această cale este o politică greşită: 
socialismul luptă împotriva propriilor sale interese atunci cînd 
luptă împotriva religiei. Socialismul are nevoie de omul nou, 



de omul moral, aşa cum are omul nevoie de aer de respirat. 
Omul acesta nou nu poate fi creat prin lozinci şi nici prin 
coduri de conduită morală. Legile nu-l vor ajuta niciodată pe 
om să devină moral. Lucrul acesta a fost înţeles perfect încă 
de Apostolul Pavel atunci cînd a scris că „legea omoară; 
Spiritul este cel care dă viaţă". Numai Spiritul lui Christos 
este în stare să revoluţioneze omul însuşi, să-l transforme, 
să facă din el un om de tip nou. Socialismul are nevoie de 
Spiritul lui Christos dacă vrea să-şi realizeze scopul 
producerii omului nou. Roger Garaudy, în cartea sa 
„Socialismul la răscruce", arată clar că locul unde a 
falimentat socialismul este tocmai aici în transformarea 
oamenilor, în producerea omului nou. Iar pasionatul 
revoluţionar Che Guevara spunea atît de pregnant: „Dacă 
socialism nu înseamnă transformarea caracterului 
oamenilor, atunci nu mă interesează." Socialismul a încercat 
deja mai multe reţete în problema aceasta: De ce să nu-i 
dea socialismul o şansă lui Christos ca să-şi dovedească El 
puterea transformatoare a caracterului oamenilor?
Este convingerea noastră fermă şi nu este teamă că vom fi 
dovediţi vreodată a fi fost greşiţi, că nu numai că Isus 
Christos nu este un duşman al acestei societăţi, ci că, 
dimpotrivă, El este singura şansă a socialismului.
Am început lucrarea aceasta arătînd că pe vremea cînd 
eram în Anglia am fost confruntat cu afirmaţia că creştinul nu 
are loc în socialism. Am văzut, în cursul acestei lucrări, că 
există un sens în care se poate spune într-adevăr că 
creştinul nu are loc în socialism, că el este doar tolerat aici în 
speranţa unei dispariţii care este dorită a se petrece cît mai 
repede cu putinţă. Ei bine, cu toate acestea şi cu toate că 
există atîtea restricţii impuse vieţii religioase la noi, eu am 
afirmat în Anglia ■—■ în prelegeri ţinute la mai multe 
universităţi — că creştinul are loc în statul socialist. 
Raţionamentul meu pentru aceasta a fost următorul. 
Dumnezeu este acela care a găsit cu cale ca nouă, unor 



oameni care trăim într-o societate socialistă, să ne iese în 
cale, să ni se reveleze pe Sine, să ne nască din nou, să ne 
facă copii ai Săi. Nu noi L-am găsit pe El, ci El ne-a găsit pe 
noi şi nu noi J_-am ales pe El, ci El ne-a ales pe noi. Si de 
vreme ce El ne-a ales aici în socialism, înseamnă că El ne 
vrea aici. Faptul că creştinismul în forma sa evanghelică 
prosperează aici în socialism, faptul că numărul 
credincioşilor, al copiilor lui Dumnezeu creşte virti-ginos în 
ciuda tuturor opoziţiilor, ne spune că Dumnezeu este acela 
care lucrează aici şi că lucrează cu o putere deosebită. Pe 
această bază, a iniţiativei lui Dumnezeu, răspunsul meu la 
întrebarea dacă creştinul evanghelic are un loc în socialism 
a fost un hotărît : da, creştinul acesta are aici un Ioc dat lui 
de Dumnezeu, şi dacă este dat de Dumnezeu, nimeni nu i-l 
poate nega sau lua.
Mai mult decît atît. Dacă Dumnezeu este acela care l-a 
plasat pe creştinul evangehlic aici, aceasta înseamnă că
Dumnezeu are un scop cu el aici, înseamnă că Dumnezeu îi 
încredinţează lui o misiune pentru societatea socialistă. Care 
este acest scop a lui Dumnezeu? Trebuie să ştim mai întîi că 
Dumnezeu a răspuns problemelor omului şi societăţii umane 
dîndu-L pe Isus Christos: El este soluţia lui Dumnezeu 
oferită omenirii; El este răspunsul unic şi final pe care ni-L 
oferă Dumnezeu, şi Dumnezeu ne lasă liberi să-L acceptăm 
sau să-L respingem.
Ei bine, Dumnezeu oferă acest răspuns, această soluţie a 
Sa, această Cale a Sa şi omului din socialism şi societăţii 
socialiste în întregimea sa. Rostul şi misiunea creştinului 
evanghelic este să prezinte lumii de aici această soluţie a lui 
Dumnezeu: creştinul evanghelic este un purtător de 
Christos, unul care-L manifestă pe Christos şi II oferă celor 
din jurul său. Si el o face aceasta cu bucurie, chiar dacă 
pentru aceasta sufere ocară, sau discriminări, sau privaţiuni 
sau chiar moartea.
Sarcina divină a creştinului evanghelic care trăieşte în 



societatea socialistă este să ducă o viaţă atît de corectă, atît 
de frumoasă, încît să demonstreze şi să convingă această 
societate că el este omul nou pe care-l caută şi-l doreşte 
societatea socialistă. Sarcina Bisericilor evanghelice din 
ţările socialiste este să producă aceşti oameni de caracter, 
de care are nevoie această societate: dacă ele nu reuşesc 
să producă astfel de oameni adevăraţi, înseamnă că ele şi-
au ratat chemarea lor dumnezeiască.
Am văzut că speranţa dispariţiei religiei în socialism nu s-a 
realizat şi că creştinismul în forma sa neo-protestantă, adică 
în forma sa vie, dinamică, creatoare a crescut virtiginos în 
anii socialismului. Ce poate oferi creştinismul acesta 
societăţii romaneşti socialiste? lată o simplă invitaţie în 
direcţia în care se.poate găsi răspunsul. Se ştie că 
delicventa şi criminalitatea juvenilă reprezintă şi la noi o 
problemă şi că numărul cazurilor de acest fel este în 
creştere. Procuratura generală a intre-prins mai multe studii 
sociologice care să ajute la găsirea cauzelor acestui 
fenomen alarmant. Unul dintre aceste studii sociologice s-a 
făcut asupra tineretului din cultele neo-protestante. S-a 
căutat să se vadă cîte beţii, cîte scandaluri, bătăi, violenţe, 
violuri, spargeri, furturi, ucideri au fost comise de tineri 
aparfinînd acestor culte. Spre surprinderea celor care au 
făcut acest studiu, rubricile acestea au rămas aproape toate 
goale, atunci cînd la restul tineretului din ţară rubricile 
acestea arată cifre îngrijorătoare.
Trebuie să arătăm că aceste rezultate, această curăţie 
morală a tineretului neoprotestant, se realizează în ciuda 
tuturor greutăţilor de care se ciocnesc Bisericile acestor culte 
în activitatea lor: oficial, acestor Biserici le este interzis să se 
ocupe de educaţia copiilor şi a tinerilor lor. Care ar fi 
realizările acestor Biserici dacă ele ar fi libere să-şi exercite 
din plin influenţa lor binefăcătoare asupra moralitîţii 
tineretului? Sîntem convinşi că experienţa practică ar 
demonstra minuni în această direcţie şi lucrul acesta n-ar fi 



altceva decît un imens cîştig pentru societatea noastră 
socialistă.
Deoarece fenomenul religios se adînceşte în socialism şi 
deoarece cultele neoprotestante vor continua să crească, 
statul socialist este confruntat aici cu o problemă majoră. 
Cum va răspunde statul socialist acestui fenomen? Toate 
măsurile de limitare a libertăţii de acţiune şi de manifestare a 
Bisericilor neoprotestante, toate presiunile făcute asupra 
credincioşilor, în special în perioada 1948—1965, nu au 
putut opri creşterea acestor culte. înăsprirea acestor presiuni 
şi mai ales o prigoană deschisă nu ar face altceva decît să 
mărească zelul şi patosul acestor sute de mii de credincioşi. 
Numai un masacru general, o nouă „noapte a Sfîntului 
Bartolomeu" ar putea să-i zdrobească, dar nici măcar aceea 
nu va reuşi să-i dezrădăcineze de aici. Ţinem să reamiritim 
aici sfatul dat de către un înţelept evreu Soborului 
(Parlamentului) de la Ierusalim atunci cînd s-a dezbătut 
acolo problema atitudinii faţă de primii creştini: „Bărbaţi 
Israeliţi,-luaţi seama bine ce aveţi de gînd să faceţi 
oamenilor acestora . . .  Nu mai necăjiţi pe oamenii aceştia şi 
lăsaţi-i în pace! Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este 
de la oameni, se va nimici de la sine; dar dacă este de la 
Dumnezeu n-o veţi putea nimici. Să nu vă pomeniţi că luptaţi 
impotriva lui Dumnezeu" (Faptele ap. c.5.v- 35—39). A fost 
scopul primordial al acestei lucrări să demonstreze că aceşti 
creştini evanghelici nu numai că nu sînt dăunători 
socialismului, ci dimpotrivă, îi sînt necesari, îi pot aduce o 
contribuţie care se va putea dovedi vitală societăţii socialiste. 
Socialismul nu poate pierde nimic dacă face această 
încercare: să le dea deplină libertate credincioşilor 
evanghelici, să le dea drept de cetate (în
locul statului de „toleraţi" pe care li-l dă în prezent), să le dea 
posibilitatea să arate ce pot aduce ei ca creştini societăţii 
socialiste. Cu alte cuvinte, socialismul să-i dea lui Christos o 
şansă, să-i dea cale liberă ca să-şi arate El puterea Sa 



revoluţionară, tranformatoare de caracter individual şi social. 
Christos va face cea mai profundă şi mai necesară şi mai 
sănătoasă revoluţie în această societate. De revoluţia 
christică are nevoie societatea socialistă.
De Isus Christos se tem numai aceia care ar vrea să 
transforme lumea toată, dar care se tem ca această 
transformare să înceapă în ei înşişi, în propriul lor caracter. 
Revoluţia trebuie să înceapă în noi înşine, în fiecare dintre 
noi, şi aceasta o poate face numai Acela care a iubit 
omenirea atît de mult încît S-a răstignit pe Sine pentru ea. 
Socialismul are nevoie de spiritul de jertfă a lui Christos. Va 
primi socialismul oferta aceasta?
lată întrebarea majoră la care, în mod inevitabil, va trebui să 
i se răspundă.


